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Voorwoord 

Voor u ligt de ‘Arbeidsmarktanalyse Rijk 2018-2025’ dat op verzoek van het ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is uitgevoerd in de periode juli 2018 tot en met 

december 2018 door Dialogic Innovatie & Interactie en ECORYS Nederland 

Binnen de uitvoeringsorganisaties hebben wij diverse gesprekken gevoerd met directeuren, 

managers, adviseurs en medewerkers. Wij danken hen voor hun medewerking aan dit on-

derzoek. De uitvoering van het onderzoek is ondersteund en aangestuurd door een 

projectgroep bestaande uit vertegenwoordigers vanuit diverse organisaties binnen het Rijk 

die direct bij het onderzoek betrokken zijn. Daarnaast is het onderzoek begeleid door een 

commissie onder voorzitterschap van BZK waarin stakeholders binnen het Rijk zijn opgeno-

men. De onderzoekers danken de begeleidingscommissie en de projectgroep voor hun 

inzet, discussies, commentaren en andere bijdragen tijdens de totstandkoming van dit rap-

port. De samenstelling van de begeleidingscommissie en de projectgroep is te vinden op de 

laatste pagina van dit rapport.
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Managementsamenvatting 

Doelstelling Arbeidsmarktanalyse Rijk 2018-2025 

Deze rapportage geeft de integrale bevindingen van de Arbeidsmarktanalyse van het Rijk 

2018-2025 weer. De analyse naar de (toekomstige) arbeidsmarkt van het Rijk is in opdracht 

van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) door Dialogic Inno-

vatie & Interactie en ECORYS Nederland uitgevoerd. De arbeidsmarktanalyse is uitgevoerd 

ten behoeve van het Strategisch Personeelsbeleid Rijk 2025 (SPB 2025) dat de beleidskaders 

voor de toekomst aangeeft. In het bereiken van de doelstellingen van het rijksbrede arbeids-

marktbeleid neemt de toepassing van Meerjarige Personeelsplanning (MPP) op 

organisatieniveau een cruciale positie in om ervoor te zorgen dat alle organisaties binnen 

het Rijk in personele zin voorbereid zijn op de toekomst. 

Het doel van de Arbeidsmarktanalyse Rijk 2018-2025 is het verkrijgen van inzicht in ontwik-

kelingen in vraag en aanbod op de interne arbeidsmarkt van het Rijk (inclusief terugblik over 

de periode 2013-2017). Hierbij is aandacht voor trends en ontwikkelingen – waaronder iden-

tificatie van (mogelijke) tekort- en overschotsituaties - op de middellange termijn (2018-

2021) en kansen en risico’s voor de lange termijn (2022-2025). Deze trends en ontwikke-

lingen worden afgezet tegen en in relatie gebracht met ontwikkelingen op de externe 

arbeidsmarkt over dezelfde perioden. In het bijzonder gaat de aandacht uit naar de effecten 

van technologische ontwikkelingen op taken en functies binnen de specifieke context van de 

arbeidsmarkt van het Rijk tegen de achtergrond van een (verwachte) toenemende krapte op 

de arbeidsmarkt voor de komende jaren. Onderdeel van het onderzoek is de ontwikkeling 

van een methode waarmee organisaties binnen het Rijk in de toekomst zelfstandig de effec-

ten van technologische ontwikkelingen op taakniveau binnen functies in kaart kunnen 

brengen.  

De analyse naar de (toekomstige) arbeidsmarkt van het Rijk dient de departementen en 

organisaties binnen het Rijk in het proces van Meerjarige personeelsplanning te faciliteren 

als een vorm van datagedreven beleid. Ook wordt het geacht bij te dragen aan de specifieke 

doelen (focuspunten) van het SPB 2025; een optimale allocatie van vraag en aanbod en een 

transparante, interne arbeidsmarkt. In het bijzonder zal daarbij de aandacht uitgaan naar 

de effecten van technologische ontwikkelingen op de verschillende niveaus van de interne 

arbeidsmarkt van het Rijk.  

Structuur en opzet analyse 

Het onderzoek richt zich op drie analyseniveaus: op macroniveau gaat de aandacht uit naar 

het Rijk in zijn totaliteit, op mesoniveau ligt de focus op de drie grootste (uitvoerings)orga-

nisaties binnen het Rijk (de Belastingdienst, de Dienst Justitiële Inrichtingen en 

Rijkswaterstaat) en op microniveau wordt op taakniveau gekeken naar functies binnen de 

drie uitvoeringsorganisaties. Voor wat betreft de tijdshorizon onderscheiden we een terugblik 

(2013-2017), de nabij toekomst (tot 2021) en de verdere toekomst (2022-2025). De onder-

zoeksvragen onderscheiden zich dus op twee dimensies: ‘tijdshorizon’ en ‘analyseniveau’. 

Bijlage 1 toont de volledige onderzoeksvragen, ook is aangegeven waar in het rapport de 

betreffende onderzoeksvraag wordt beantwoord.  

Om het onderzoek te kunnen uitvoeren zijn verschillende onderzoeksmethodes ingezet en 

zijn de resultaten daarvan gecombineerd. Dit zijn data analyse, desk research, interviews, 

observaties en drie validatieworkshops (één per organisatie). De uitkomsten van deze stap-

pen dienen mede te resulteren in de ontwikkeling van een methodiek waarmee de 
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organisatieonderdelen binnen het Rijk in de toekomst zelfstandig de effecten van technolo-

gische ontwikkelingen op taakniveau binnen functies in kaart kunnen brengen. 

Inhoud rapportage 

De figuur hieronder toont de samenhang tussen de analyseniveaus en de hoofdstukken in 

deze rapportage.  

Figuur 1. Samenvattend overzicht arbeidsmarktanalyse.  

 

In de volgende hoofdstukken worden achtereenvolgens de (toekomstige) arbeidsmarkt van 

het Rijk [Hoofdstuk 2], van de Belastingdienst [Hoofdstuk 3], van DJI [Hoofdstuk 4] en 

van Rijkswaterstaat [Hoofdstuk 5] beschreven en geanalyseerd. Deze hoofdstukken eindi-

gen steeds met een concluderende paragraaf. Vervolgens beschrijven wij de methode 

[Hoofdstuk 6] die gebruikt is om de impact van technologie op drie specifieke functies 

binnen de Belastingdienst [Hoofdstuk 7], de DJI [Hoofdstuk 8] en Rijkswaterstaat 

[Hoofdstuk 9] te analyseren. Het rapport eindigt met de conclusies over de verschillende 

analyseniveaus heen [Hoofdstuk 10].  

Hieronder presenteren wij de belangrijkste conclusies van de functieimpact analyse en de 

integrale conclusies over de verschillende analysenvieaus heen. De conclusies van de analyse 

op macroniveau zijn te vinden in paragraaf 2.9. De conclusies van de analyse per uitvoe-

ringsorganisatie zijn te vinden in paragraaf 3.10 (Belastingdienst), paragraaf 4.10 (DJI) en 

paragraaf 5.10 (Rijkswaterstaat). Tot slot worden in pragraaf 7.4 (Belastingdienst), para-

graaf 8.4 (DJI) en paragraaf 9.4 (RWS) de belangrijkste conclusies van de impact van 

technologie op de geselecteerde functies samengevat en worden de belangrijkste overeen-

komsten en verschillen tussen de functies benoemd.  
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Belangrijkste conclusies 

In 2018 is, in opdracht van het ministerie van BZK, in kaart gebracht hoe digitale technologie 

inwerkt op vijf specifieke functies binnen het Rijk. Binnen het voorliggende onderzoek is deze 

FIA als uitgangspunt genomen en wordt hier op voortgebouwd. Voor deze uitwerking van de 

FIA is geanalyseerd hoe een bestaande functie (IST-situatie) beïnvloed kan worden door 

technologische ontwikkelingen. In de eerder ontwikkelde FIA stonden taken centraal en is er 

zijdelings naar competenties gekeken. In de huidige FIA 2.0 staan competenties centraal 

omdat de balans tussen menselijke competenties en technologische competenties gezien kan 

worden als een belangrijke driver van hoe technologie ingezet wordt in de praktijk. De kans 

dat technologie een functie gaat beïnvloeden is namelijk relatief groot op competenties waar 

technologie relatief goed in is ten opzichte van de mens.   

Op basis van de toepassing van de FIA 2.0 op de negen functies, stellen wij op hoofdlijnen 

vast dat de FIA goed werkt om een beeld te krijgen van de (mogelijke) impact van techno-

logische ontwikkelingen op een functie. Met name het gebruik van taken en bijbehorende 

competenties als basis voor de analyse bleek waardevol; hoe mens en technologie zich in 

termen van competenties verhouden lijkt een sterke determinant te zijn voor daadwerkelijke 

ontwikkelingen binnen de onderzochte functies. Wel hebben we zoals verwacht een ‘verschil’ 

aangetroffen tussen wat technologie kan en of de technologie dit ook daadwerkelijk al doet. 

Er zijn immers allerlei redenen waarom technologie niet (direct) invulling geeft aan de taken 

waarin zij goed is. Met de toepassing van het model wordt in kaart gebracht waar mogelijk-

heden tot technologisering liggen (‘wat kan’). Of en wanneer ze gaan plaatsvinden kan niet 

altijd worden aangegeven omdat dit mede afhangt van de keuzes – zeker in de context van 

het Rijk – die worden gemaakt (‘het willen’). Tegelijkertijd stellen wij ook vast dat de imple-

mentatie van technologie op vlakken waarin zij echt sterker is dan de mens, doorgaans een 

kwestie van tijd is. Dit leidt ertoe dat de impact van technologie op de korte termijn vaak 

overschat wordt, en op de lange termijn onderschat wordt. Het gebruik van de hier gehan-

teerde methodiek is waardevol omdat het inzichtelijk maakt waar het werk zich naartoe 

beweegt, ook al is de tijdshorizon die hiermee gepaard gaat nog onzeker. De (mogelijke) 

impact kan met de methode goed worden geschat. Het in de tijd realiseren van die impact 

kan met de methode niet goed worden geschat omdat dit mede afhangt van de keuzes – 

zeker in de context van het Rijk – die worden gemaakt (‘het willen’).  

Het model kan dus door organisaties binnen het Rijk zelf worden toegepast omdat het inzicht 

geeft in de gevolgen van technologie, mits de analyse zeer gedetailleerd wordt uitgevoerd. 

De analyse is echter niet zonder meer door te vertalen naar meso- en macroniveau. Er zijn 

echter wel een aantal belangrijke voorwaarden waaraan voldaan moet worden om de me-

thodiek succesvol in te zetten. Zo moet het duidelijk zijn welke ‘functie’ geanalyseerd wordt. 

Een functienaam zoals deze binnen het FGR is doorgaans te generiek. Daarnaast is een goed 

uitgewerkt takenpakket (met bijbehorende competenties) noodzakelijk om de FIA uit te voe-

ren. De taaknbeschrijving uit het FGR is (vrijwel altijd) te algemeen om gebruikt te kunnen 

worden voor de FIA. Het blijkt dat een combinatie van methoden (interview, observaties en 

desk studie) om relevante input op te halen cruciaal is.  

Belangrijke doelen van het onderzoek waren [1] inzicht krijgen in relevante ontwikkelingen 

voor de arbeidsmarkt van het Rijk, [2] inzicht krijgen in overschotten en tekorten, en [3] 

inzicht krijgen in de rol die technologie speelt voor de arbeidsmarkt van het Rijk. Kenmer-

kend voor dit onderzoek is dat we op verschillende hiërarchische niveaus naar de 

arbeidsmarkt hebben gekeken (macro, meso, micro), dat we werk hebben ontleed in taken 

en bijbehorende competenties, en dat we met bijzondere aandacht de relatie tussen mens 

en technologie op de arbeidsmarkt van het Rijk hebben bestudeerd.  

De integrale conclusies over de analyseniveaus heen kunnen als volgt worden samengevat: 
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• In dit onderzoek zijn drie verschillende analyseniveaus gehanteerd. Het benaderen 

van de arbeidsmarkt op deze verschillende analyseniveaus betekent dat de inzichten 

die we hiermee verkrijgen van een andere aard zijn. Hoe verder je afdaalt in aggre-

gatieniveau, hoe beter je zicht krijgt op bestaande verschillen binnen het Rijk en hoe 

beter de uniciteit van verschillende contexten naar voren komt. De drie analyseni-

veaus kennen voor- en nadelen. Het aggregatieniveau van de analyse is primair 

waardevol voor potentieel handelingsperspectief op datzelfde aggregatieniveau. 

Hoewel het beleid weliswaar op hoger aggregatieniveau georganiseerd zal moeten 

worden (meso en macro), ligt er veel potentie op microniveau. Ook uit dit onderzoek 

blijkt dat het betrekken van ‘het microniveau’ voor het ontwikkelen van beleid op 

mesoniveau waardevolle input kan opleveren. Dit geldt op zijn beurt ook voor het 

betrekken van ‘het mesoniveau’ voor het ontwikkelen van beleid op macroniveau. 

• Op alle analyseniveaus is de uniciteit van de arbeidsmarkt van het Rijk naar voren 

gekomen. Het zijn met name de benodigde kennis en context van het Rijk die het 

werk uniek maken. Daarnaast heeft Rijk heeft een ‘monopolie’ op een aantal publieke 

taken. Wat deze publieke taken zijn en hoe hier invulling aan wordt gegeven is het 

resultaat van democratische besluitvorming. De arbeidsmarkt van het Rijk is daar-

mee primair politiek en bestuurlijk gedreven, terwijl de externe arbeidsmarkt primair 

economisch gedreven is. 

• Het fundament voor de arbeidsmarkt van het Rijk zijn de taken die het Rijk heeft 

(vraag). Een belangrijke notie binnen dit onderzoek is dat deze taken weliswaar uit-

gevoerd moeten worden, maar dat het niet gezegd is dat deze taken per se door 

mensen uitgevoerd moeten worden. Op organisatieniveau betekent dit dat een aan-

tal taken door technologie worden uitgevoerd, en dat een aantal taken door mensen 

worden uitgevoerd. De taken die we door mensen (willen) laten uitvoeren worden 

vervolgens op een slimme wijze ‘geconfigureerd’ in functies. Het uitvoeren van de 

taken op organisatieniveau (en het Rijk als geheel) kan daarom gezien worden als 

een samenwerking tussen mens en technologie. Ook in de agenda van de WRR is 

complementariteit het sleutelwoord: niet zoveel mogelijk mensen proberen te ver-

vangen door technologie, maar mensen samen mét technologie productiever maken 

(co-creatie). 

• Het laten uitvoeren van taken door technologie introduceert ook nieuwe taken. Naar-

mate technologie zich verder ontwikkelt en competenter wordt om een breder scala 

aan taken uit te voeren, ontstaan er kansen om taken door technologie uit te laten 

voeren. De technologie die deze taken moet uitvoeren moet onder meer ontwikkeld, 

onderhouden en aangestuurd worden. In dit kader is ook duurzame inzetbaarheid 

een belangrijke uitdaging. Medewerkers moeten over de juist competenties blijven 

beschikken om mee te kunnen in veranderingen in het werk. Enerzijds dienen de 

werknemers binnen het Rijk zich continu te ontwikkelen om van toegevoegde waarde 

te blijven naast de oprukkende technologie (wanneer er sprake is van mogelijke 

substitutie van taken) en anderzijds dienen werknemers zich te blijven ontwikkelen 

om ook invulling te kunnen geven aan nieuwe taken die ontstaan door technologie. 

• Binnen dit onderzoek zijn wij gericht op zoek gegaan naar personeelsoverschotten 

en -tekorten op de arbeidsmarkt van het Rijk. Hoewel deze begrippen op het eerste 

oog voor zichzelf lijken te spreken, blijken deze begrippen in de praktijk moeilijk 

tastbaar en meetbaar te maken. We spreken daarom liever over de organisatie, de 

taken die de organisatie heeft, en de competenties die in huis (moeten) zijn om deze 

taken succesvol uit te voeren. Verschillende ontwikkelingen zoals bestuurlijke keuzes 

of de implementatie van technologie kunnen ertoe leiden dat door mensen uitge-

voerde taken afnemen of verdwijnen.  
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Op basis van de bevindingen op macro-, meso-, en microniveau signaleren wij de volgende 

vier belangrijke uitdagingen voor het Rijk en haar arbeidsmarkt voor de periode tot 2025.  

1. Duurzame inzetbaarheid benaderen op basis van taken en competenties (niet enkel 

op basis van functies) 

2. Technologie benaderen als integraal onderdeel van arbeidsmarktbeleid 

3. Kansen die samenwerking met technologie biedt op een verantwoorde manier ver-

zilveren 

4. Het optimaliseren van de samenwerking tussen verschillende organisatielagen 
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1 Introductie 

In dit hoofdstuk staan wij stil bij de aanleiding van de Arbeidsmarktanalyse Rijk 2018-2025 

(paragraaf 1.1). Daarna lichten wij de doelstelling en bijbehorende onderzoeksvragen toe 

(paragraaf 1.2), introduceren wij de kern van de aanpak (paragraaf 1.3) en introduceren wij 

enkele belangrijke concepten en uitgangspunten (paragraaf 1.4). Ten slotte presenteren wij 

een leeswijzer.  

1.1 Aanleiding 

In opdracht het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hebben Di-

alogic Innovatie & Interactie en ECORYS Nederland gezamenlijk de Arbeidsmarktanalyse Rijk 

2018-2025 uitgevoerd. De directie Ambtenaar en Organisatie (AO) 1 werkt aan een moderne, 

efficiënte en wendbare overheid die meebeweegt met trends en ontwikkelingen in de samen-

leving. De directie AO is in de rol van werkgever voor het Rijk verantwoordelijk voor het 

arbeidsmarktbeleid van het Rijk. De focus ligt daarbij op de Rijksoverheid waarbij de sector 

Rijk2 een specifieke plaats inneemt; BZK vervult hier namelijk de werkgeversrol. De arbeids-

marktanalyse is opgesteld ten behoeve van het Strategisch Personeelsbeleid Rijk 2025 (SPB 

2025) dat de beleidskaders voor de toekomst aangeeft. In juli 2018 werd het nieuwe ‘Stra-

tegisch Personeelsbeleid Rijk 20253’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Het ‘Strategisch 

Personeelsbeleid Rijk 2020’ dat is geformuleerd in 2013 als onderdeel van de Hervormings-

agenda Rijksdienst is hiermee geactualiseerd en afgestemd op onder meer de veranderende 

context. 

In het bereiken van de doelstellingen van het Rijksbrede arbeidsmarktbeleid neemt de toe-

passing van Meerjarige personeelsplanning (MPP) op het niveau van de 

organisatieonderdelen (ministeries en uitvoeringsorganisaties) een cruciale positie in. Van-

wege hun specifieke taken en werkzaamheden, hebben de uitvoeringsorganisaties (zoals 

Rijkswaterstaat, Dienst Justitiële Inrichtingen en de Belastingdienst) zelf de verantwoorde-

lijkheid om verder vooruit te blikken. Het Rijk zet Meerjarige personeelsplanning (MPP) in 

om ervoor te zorgen dat alle organisaties binnen het Rijk in personele zin voorbereid zijn op 

de toekomst. 

Eén van de focuspunten van het Strategisch Personeelsbeleid 2025 van het Rijk is de nood-

zaak tot adaptie op de veranderende omgeving. Als het Rijk haar taken goed wil blijven 

uitvoeren, moet het kunnen inspelen op zijn omgeving en kunnen anticiperen op de te ver-

wachten ontwikkelingen. Om dit te stimuleren dienen de organisatieonderdelen binnen het 

Rijk in hun MPP een analyse te maken van welke capaciteit nodig is en wat de optimale 

manier is om deze capaciteit te organiseren. De organisatieonderdelen maken hiervoor voor 

eind 2019 een aangepaste MPP waarbij ze expliciet ingaan op de vraag wat de invloed is van 

technologische ontwikkeling op het werk, en hoe hier adequaat op ingespeeld kan worden. 

                                                

1 De directie Ambtenaar en Organisatie (AO) valt onder het Directoraat-Generaal Overheidsorganisatie 

(DGOO) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). 

2 Voor definitie zie paragraaf 1.4.  

3 Ministerie van BZK (2018). In het hart van de publieke zaak. Strategisch personeelsbeleid Rijk 2025 
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Daarnaast zullen de organisaties binnen een vergelijkbaar domein (bijvoorbeeld inkoop, ICT) 

binnen het Rijk hun personeelsplanningen onderling gaan afstemmen.4  

De analyse naar de (toekomstige) arbeidsmarkt van het Rijk dient de departementen en 

organisaties binnen het Rijk in het proces van Meerjarige personeelsplanning te faciliteren 

als een vorm van datagedreven beleid. Ook wordt het geacht bij te dragen aan de specifieke 

doelen (focuspunten) van het SPB 2025; een optimale allocatie van vraag en aanbod en een 

transparante, interne arbeidsmarkt.  

1.2 Doelstelling en onderzoeksvragen 

Het doel van de Arbeidsmarktanalyse Rijk 2018-2025 is het verkrijgen van inzicht in ontwik-

kelingen in vraag en aanbod op de interne arbeidsmarkt van het Rijk (inclusief terugblik over 

de periode 2013-2017). Hierbij is aandacht voor trends en ontwikkelingen – waaronder iden-

tificatie van (mogelijke) tekort- en overschotsituaties - op de middellange termijn (2018-

2021) en kansen en risico’s voor de lange termijn (2022-2025). Deze trends en ontwikke-

lingen worden afgezet tegen en in relatie gebracht met ontwikkelingen op de externe 

arbeidsmarkt over dezelfde perioden. In het bijzonder gaat de aandacht uit naar de effecten 

van technologische ontwikkelingen op taken en functies binnen de specifieke context van de 

arbeidsmarkt van het Rijk tegen de achtergrond van een (verwachte) toenemende krapte op 

de arbeidsmarkt voor de komende jaren. Onderdeel van het onderzoek is de ontwikkeling 

van een methode waarmee organisaties binnen het Rijk in de toekomst zelfstandig de effec-

ten van technologische ontwikkelingen op taakniveau binnen functies in kaart kunnen 

brengen. 

Het onderzoek bestaat uit drie delen die zich bevinden op respectievelijk het macro-, meso- 

en microniveau van het Rijk. Op macroniveau gaat de aandacht uit naar het Rijk in zijn 

totaliteit, op mesoniveau ligt de focus op de drie grootste (uitvoerings)organisaties binnen 

het Rijk (de Belastingdienst, de Dienst Justitiële Inrichtingen en Rijkswaterstaat) en op mi-

croniveau wordt op taakniveau gekeken naar functies binnen de drie uitvoeringsorganisaties.  

Gegeven het proces van de MPP om te anticiperen op de veranderende vraag en vooruit te 

denken zal in de geplande Arbeidsmarktanalyse 2018 in het bijzonder aandacht uitgaan naar 

het meso- en microniveau. Ook zal in deze analyse aandacht uitgaan naar het macroniveau 

om ook input te kunnen leveren voor het Rijksbrede arbeidsmarktbeleid.  

De opdrachtgever heeft 10 hoofdonderzoeksvragen, met 37 sub-onderzoeksvragen, gefor-

muleerd. De onderzoeksvragen onderscheiden zich op twee dimensies: ‘tijdshorizon’ en 

‘analyseniveau’. Voor wat betreft de tijdshorizon onderscheiden we een terugblik (2013-

2017), de nabij toekomst (2018-2021) en de verdere toekomst (2022-2025). Met de drie 

aggregatieniveaus macro, meso en micro komen wij op (3x3) negen hoofdonderzoeksvra-

gen. De tiende hoofdonderzoeksvraag heeft betrekking op het integraal bekijken en 

analyseren van deze dimensies in relaties tot de arbeidsmarkt van het Rijk. Resultaat van 

het onderzoek is bovendien een methodiek waarmee de organisatieonderdelen binnen het 

Rijk in de toekomst zelfstandig de effecten van technologische ontwikkelingen op taakniveau 

binnen functies in kaart kunnen brengen.  

Bijlage 1 toont de volledige onderzoeksvragen, ook is aangegeven waar in het rapport de 

betreffende onderzoeksvraag wordt beantwoord.  

                                                

4 Minister van BZK (2018). Strategisch personeelsbeleid Rijk 2025, brief Tweede Kamer.  
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1.3 Aanpak van de analyse op hoofdlijnen  

Voor de uitvoering van deze evaluatie is gebruik gemaakt van een mix van methoden: 

• Deskstudie: op basis van bestaande bronnen kon een deel van onderzoeksvragen 

(deels) beantwoord worden.  

• Data-analyse: 

o Macroniveau: op macroniveau is gebruik gemaakt van data van P-Direkt5 

voor de interne arbeidsmarkt van het Rijk. Voor de analyse van de externe 

arbeidsmarkt is gebruik gemaakt van data van CBS, ROA en UWV.  

o Mesoniveau: op mesoniveau maken wij gebruik van data van P-Direkt voor 

een analyse van de uitvoeringsorganisaties. Voor de externe arbeidsmarkt is 

in sommige gevallen gebruik gemaakt van vacaturedata van de voor rele-

vante functies en functiegroepen.  

• Interviews: de inzichten die we afleiden uit de analyse van de beschikbare documen-

ten en data worden aangevuld en verrijkt op basis van een serie interviews. De focus 

op de interviews ligt vooral op de toekomstige arbeidsmarkt (2018-2021, 2022-

2025). Zie Bijlage 5 voor een overzicht van interviewrespondenten.  

• Observaties: om inzicht te krijgen in de taken en benodigde competenties van de 

negen functies op microniveau, wordt er per case een meeloopsessie georganiseerd 

met een medewerker in de betreffende functie.  

• Workshop: in workshops worden de analyses aangescherpt en gevalideerd. Er wordt 

per uitvoeringsorganisatie een workshop georganiseerd met arbeidsdeskundigen en 

technologie-experts van de organisatie zelf en met experts vanuit het projectteam.  

1.4 Concepten en uitgangspunten onderzoek 

Het Rijk  

Onder het Rijk vallen de kerndepartementen, agentschappen, toezichts- en uitvoeringsorga-

nisaties. Voor deze organisaties treedt BZK op in de rol van werkgever en is uit die 

hoedanigheid verantwoordelijk voor het arbeidsmarkt- en personeelsbeleid. Onder de defi-

nitie van het Rijk vallen niet de zelfstandige bestuursorganen, defensie, politie, rechtelijke 

macht en decentrale overheden. De definities voor Rijk, Rijksdienst, Rijksoverheid en Over-

heid luiden als volgt:  

• Rijk: Kerndepartementen + agentschappen + overige uitvoeringsorganisaties 

• Rijksdienst: Rijk + Zelfstandige Bestuursorganen (ZBO’s);  

• Rijksoverheid: Rijksdienst + Defensie + Politie + Rechterlijke macht;  

• Overheid: Rijksoverheid + Gemeenten + Provincies + Waterschappen + deel Onder-

wijs. 

Tot de externe arbeidsmarkt wordt alles verstaan wat niet tot de arbeidsmarkt van het Rijk 

behoort. Dit bevat dus ook andere overheden. 

                                                

5 P-Direkt is een shared service organisatie en verantwoordelijk voor het leveren van salaris- en perso-

neelsadministratie binnen het Rijk. 
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Functiegebouw Rijk (FGR) 

Gezien de wens om binnen dit onderzoek ‘van binnen naar buiten’ te werken, worden de 

analyse uitgesplitst naar functiefamilies en functiegroepen volgens de systematiek van het 

Functiegebouw Rijk (FGR).  

De vakbonden en BZK hebben in het CAO Rijk 2007-2010 afgesproken om te werken aan 

één functiegebouw Rijk om de vergelijkbaarheid tussen functies mogelijk te maken en inzicht 

te bieden (inter)departementale mobiliteit.6 Op 20 november 2009 heeft de Ministerraad 

formeel besloten dat alle ministeries van de sector Rijk gaan werken volgens het format en 

de methodiek van het Functiegebouw Rijk.7 Het Functiegebouw Rijk is het beschikbare in-

strument wat Rijksorganisatie overschrijdende informatie bevat over functies en werk. De 

invoering van het Functiegebouw Rijk heeft onder andere als resultaat dat de destijds circa 

30.000, per ministerie verschillende, functiebeschrijvingen bij het Rijk worden vervangen 

door 62 rijksbrede functieprofielen. De functies bij de verschillende ministeries worden daar-

door uniform en vergelijkbaar bovendien biedt dit medewerker en leidinggevende inzicht in 

wat rijksbreed wordt gevraagd aan resultaten, gewenst gedrag, opleiding en ervaring.  

Uitgangspunt van het uniformiseren van functies in het FGR is dat belangrijke organisatie-

functies en -voorzieningen binnen het Rijk aanwezig dienen te zijn, maar niet 

noodzakelijkerwijs binnen elk departement. Door mobiliteitsmogelijkheden inzichtelijk te 

maken (o.a. via de digitale versie op Intranet) faciliteert het Functiegebouw Rijk (inter)de-

partementale mobiliteit en de uitwisselbaarheid tussen functiegroepen. Elk 

organisatieonderdeel van de Rijksdienst dient ook flexibel inzetbaar en beschikbaar te zijn 

om werkzaamheden te verrichten voor andere onderdelen binnen het Rijk.  

Alle ministeries dienden uiterlijk twee jaar na finale oplevering het FGR geïmplementeerd te 

hebben (uiterlijk 2012). Voor de Belastingdienst is destijds een uitzondering gemaakt. Op 

dit moment is het overgrote deel (ultimo 2017 80%) van de arbeidsplaatsen in de sector 

Rijk omgezet naar het FGR. Bij de Belastingdienst moet circa twee derde nog worden omge-

zet (de groepsfuncties). Niet alle organisaties van het Rijk zijn verplicht hun functies in te 

delen in het FGR. Zo zijn de Hoge colleges van Staat8 vrijgesteld van het FGR, de Tweede 

Kamer heeft ervoor gekozen om zich wel aan te sluiten bij het FGR. 

Het FGR kent de volgende opbouw9: 

• Er zijn acht functiefamilies. Een functiefamilie bestaat uit een verzameling van func-

ties die qua aard (rol in het werkproces) en qua bevoegdheden een grote 

verwantschap met elkaar hebben. 

• Elke functiefamilie kent drie of meer functiegroepen (in totaal 62). Een functiegroep 

is een verzameling van functies met vergelijkbare resultaten en gewenst gedrag. 

Binnen nagenoeg elke functiegroep zijn er meerdere schaalniveaus mogelijk. Voor 

elk schaalniveau binnen de functiegroep is beschreven hoe de waardering van deze 

functie op basis van het functiewaarderingssysteem Fuwasys tot stand is gekomen. 

Dit wordt de functietypering genoemd. 

                                                

6 Onderhandelaarsakkoord cao rijk 2007- 2010. 

7 BZK (2011). Functiegebouw Rijk Kaderstellend voor de Bedrijfsvoering van de ministeries. 

8 De Hoge Colleges zijn: Eerste Kamer, Tweede Kamer, Raad van State, Algemene Rekenkamer, Natio-

nale Ombudsman. De Hoge Raad der Nederlanden is geen Hoog College maar behoort tot de 

rechtsprekende macht. De Hoge Raad van de Adel is niet grondwettelijk verankerd en is evenmin een 

Hoog College.  

9 Bron: functiegebouwrijksoverheid.nl  
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• Daarnaast zijn voor elke functiegroep functieprofielen opgesteld. Deze functieprofie-

len bestaan uit twee delen:  

o Een kernprofiel met het doel van de functie, generiek geformuleerde resul-

taten, competenties en gedragsindicatoren. 

o Een kwaliteitsprofiel met specifieke opleidingseisen, werkervaring en beno-

digde competenties. Iedere functiegroep heeft minimaal één 

kwaliteitsprofiel. 

Hoewel het functiegebouw Rijk een bruikbaar uitgangspunt vormt voor het onderzoek, dient 

wel opgemerkt te worden dat we binnen het onderzoek ook gebonden zijn aan de bijkomende 

beperkingen van deze structuur. Eén van de recent gesignaleerde knelpunten van het func-

tiegebouw van het Rijk dat er geen registratie is van specifieke ICT-functies.10 Hierdoor is 

het moeilijk om een compleet beeld te krijgen van ICT-personeelstekorten bij het Rijk. 

P-Direkt 

De data over de arbeidsmarkt van het Rijk zijn afkomstig van P-Direkt. P-Direkt is een shared 

service center en is de rijksbrede dienstverlener voor HRM-services voor managers, infor-

matiespecialisten, HR-adviseurs en medewerkers. In juli 2003 besloot het kabinet tot de 

oprichting van P-Direkt. Alle ministeries (met uitzondering van het ministerie van Defensie) 

zouden gezamenlijk hun administratieve en beheerstaken op het gebied van personeel en 

salaris overdragen aan P-Direkt vanuit de behoefte om de effectiviteit te vergroten. De Af-

deling Beleidsinformatie (onderdeel van DGOO BZK) verzamelt, verwerkt en analyseert de 

personeelsdata afkomstig uit P-Direkt ten behoeve van o.a. het Strategisch Personeelsbeleid 

Rijk.  

1.5 Leeswijzer 

In de volgende hoofdstukken worden achtereenvolgens de (toekomstige) arbeidsmarkt van 

het Rijk [Hoofdstuk 2], van de Belastingdienst [Hoofdstuk 3], van DJI [Hoofdstuk 4] en van 

Rijkswaterstaat [Hoofdstuk 5] beschreven en geanalyseerd. Vervolgens beschrijven wij de 

methode [Hoofdstuk 6] die gebruikt is om de impact van technologie op drie specifieke func-

ties binnen de Belastingdienst [Hoofdstuk 7], de DJI [Hoofdstuk 8] en Rijkswaterstaat 

[Hoofdstuk 9] te analyseren. Ten slotte worden de uitkomsten op macro-, meso- en micro-

niveau integraal geanalyseerd [Hoofdstuk 10]. Daarnaast bevat dit rapport een aantal 

bijlagen: 

• In de literatuurlijst is een overzicht te vinden van alle gebruikte bronnen.  

• Bijlage 1 toont de volledige onderzoeksvragen, ook is aangegeven waar in het rap-

port de betreffende onderzoeksvraag wordt beantwoord.  

• In Bijlage 2 worden de gebruikte data voor de macro-analyse verantwoord.  

• Bijlage 3 geeft een aantal aanvullende grafieken en tabellen weer met betrekking tot 

de arbeidsmarkt van het Rijk.  

• In Bijlage 4 beschrijven wij de impact van een selectie van technologische ontwik-

kelingen op het Rijk.  

• Het overzicht van interviewrespondenten is te vinden in Bijlage 5  

• Ten slotte staan in Bijlage 6 de leden van de begeleidingscommissie en projectgroep 

vermeld.  

                                                

10 Algemene Rekenkamer (2018). Staat van de Rijksverantwoording 2017. 
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2 De arbeidsmarkt van het Rijk 

In dit hoofdstuk wordt op macroniveau de (toekomstige) arbeidsmarkt van het Rijk beschre-

ven en geanalyseerd. Het hoofdstuk start met een beschouwing van het personeelsbestand 

(een ‘foto’ van het Rijk ultimo 2017) om zo een logisch vertrekpunt te creëren voor het 

vervolg van het hoofdstuk. Dat vervolg bestaat uit een terugblik op de vorige arbeidsmarkt-

analyse uit 2014 (paragraaf 2.2). Vervolgens worden achtereenvolgens de trends en 

ontwikkelingen in de omvang van de arbeidsmarkt, demografische aspecten, functies en 

mobiliteit (paragraaf 2.3 tot en met paragraaf 2.6) geanalyseerd. Daarna wordt stilgestaan 

bij een aantal omgevingsfactoren die impact hebben op de arbeidsmarkt van het Rijk (para-

graaf 2.7) waarbij er in paragraaf 2.8 specifiek aandacht wordt besteed aan de impact van 

technologische ontwikkelingen. Dit hoofdstuk eindigt met een conclusie waarin de belang-

rijkste ontwikkelingen in de arbeidsmarkt van de afgelopen periode en de middellange en 

lange termijn worden geanalyseerd (paragraaf 2.9). In elk van deze onderdelen wordt er 

een terugblik (2013-2017), een vooruitblik (tot 2021) en een verkenning (2022 – 2025) 

gegeven van de arbeidsmarkt van het Rijk.  

De trends/ontwikkelingen op de arbeidsmarkt die in dit hoofdstuk ter sprake komen, gelden 

Rijksbreed. Voor de individuele organisaties is dit niet in kaart gebracht. In de hoofdstukken 

3 tot en met 5 wordt de arbeidsmarkt beschreven en geanalyseerd voor respectievelijk de 

Belastingdienst, Dienst Justitiële Inrichtingen en Rijkswaterstaat. Die hoofdstukken geven in 

aanvulling op dit hoofdstuk een beeld van hoe de arbeidsmarkt van het Rijk van verschillende 

organisatieonderdelen (kan) verschillen ten opzichte van het Rijksbrede beeld. Tevens gaat 

de analyse in de hoofdstukken 3 tot en met 5 door middel van een analyse op taakniveau 

verder dan de analyse op macroniveau. 

2.1 Beschouwing huidig personeelsbestand van het Rijk 

In deze paragraaf staat het personeelsbestand van het Rijk centraal (ultimo 2017). De tabel 

hieronder geeft de belangrijkste waardes weer van het personeelsbestand van het Rijk.  

Tabel 1. Overzicht personeelsbestand Rijk 2017. 

Indicator Categorie Waarde 

Personele bezetting in fte - 110.649 

Personele bezetting in aantallen - 118.347 

Verdeling aantal Rijksambtenaren naar minis-
terie 

Financiën 26% 

JenV 25% 

IenW 11% 

EZK 8% 

Rechtspraak 7% 

BZK 8% 

VWS 4% 

OCW 4% 

BZ 2% 

SZW 3% 

HCvS 1% 

AZ 0%11 

                                                

11 Bij AZ bestond het personeelsbestand ultimo 2017 uit 384 werknemers, afgerond komt dit uit op 0%. 
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Verdeling naar functiefamilie Uitvoering 31% 

Bedrijfsvoering 20% 

Advisering 9% 

Lijnmanagement 6% 

Beleid 5% 

Toezicht 5% 

Kennis & Onderzoek 2% 

Proj-Progr. management 2% 

Niet functiefamilie/niet 
ingedeeld 

21% 

Verdeling naar leeftijd Tot 35 jaar 15% 

35 tot 55 jaar 53% 

55 jaar of ouder 32% 

Verdeling man/vrouw - 54%/46% 

Verdeling vast versus tijdelijk contract - 92%/8% 

Verdeling naar schaal 1 tot en met 4 3% 

5 tot en met 9 45% 

10 tot en met 13 45% 

14 of hoger 6% 

Verdeling naar werk- en denkniveau12 Vmbo 14% 

Mbo 24% 

Hbo 30% 

Wo 32% 

In- en uitstroom Saldo (instroom min uit-
stroom) 

1.229 

Instroomratio 6,6% 

Uitstroomratio 5,7% 

Aantal vacatures - 8.440 

Bron: P-Direkt 

 

Bij het Rijk werkten in 2017 ruim 118.000 personen, wat neerkomt op ruim 110.000 fte. De 

meeste werkgelegenheid is te vinden bij uitvoeringsorganisaties zoals bijvoorbeeld de Dienst 

Justitiële Inrichtingen (DJI), de Belastingdienst en Rijkswaterstaat. Dit is te zien in de vol-

gende tabel met de 10 grootste organisatieonderdelen bij het Rijk (samen goed voor meer 

dan 70% van de werkgelegenheid). 

Tabel 2. Aantal fte naar organisatieonderdeel (2017) 

Organisatie Departement fte 

D-G: Belastingdienst FIN 27.770 

DJI VenJ 13.443 

DG Rijkswaterstaat IenM 8.801 

Rechtspraak RS 7.631 

DG Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk BZK 5.588 

Openbaar Ministerie VenJ 3.935 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland EZ 3.223 

IND VenJ 3.005 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit EZ 2.399 

DUO OCW 2.100 

Totaal  77.893 

Bron: P-Direkt 

                                                

12 Betreft schatting. Voor berekeningswijze zie 2.5.2. 
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In totaal bestaat het Rijk uit 118 organisaties (zie Tabel 33 in Bijlage 3 voor een volledig 

overzicht). Meer dan de helft van de organisaties kent een werkgelegenheid van minder dan 

300 fte. 

Het Rijk heeft veel functies in de uitvoering en de bedrijfsvoering. Samen omvatten deze 

twee functiefamilies ruim 50% van de werkgelegenheid bij het Rijk. Daarna zijn de meeste 

functies bij het Rijk te vinden in advisering (9%), lijnmanagement (6%) en beleid (5%). 

Daarbij dient opgemerkt te worden dat 20% van de arbeidsplaatsen momenteel valt in de 

categorie ‘niet functiefamilie/niet ingedeeld’. Dit komt voornamelijk doordat de Belasting-

dienst nog niet geheel over is op het Functiegebouw Rijk (FGR). De komende jaren zal na 

volledige implementatie van het FGR een compleet beeld ontstaan van de verschillende func-

ties.  

Ruim 60% van de werkenden bij het Rijk heeft, naar schatting13 een opleidingsniveau van 

hbo of hoger. Daarmee zijn de werknemers naar schatting gemiddeld hoger opgeleid dan de 

werknemers op de gehele Nederlandse arbeidsmarkt.  

De man-vrouwverdeling bij het personeelsbestand van het Rijk is 54% versus 46%. Het 

aandeel 55-plussers ligt bij het Rijk hoger dan op de externe arbeidsmark. Dit aandeel is 

opgelopen naar 32% in 2017.  

Het aandeel vaste aanstellingen bij het Rijk is in 2017 92%, 8 % heeft een tijdelijke aanstel-

ling. Naast de tijdelijke contracten is er ook een flexibele schil van ingehuurd personeel. In 

2017 had 10,4% van de personeelsuitgaven betrekking op ingehuurd personeel, waarvan 

het grootste gedeelte uitgegeven werd aan uitzendkrachten (55%; 5.840 uitzendkrachten in 

2017). Dit is externe inzet om tijdelijke extra werkzaamheden uit te voeren en het ziek zijn 

of (langdurig) uitvallen van medewerkers op te vangen. Het aantal fte aan ingehuurd perso-

neel bedraagt naar schatting 13.000 tot 16.000 fte. 

In 2017 zijn in totaal 7.755 nieuwe medewerkers ingestroomd. Een groot deel van de in-

stroom vindt plaats op basis van een tijdelijke aanstelling (in 2017 was dit 82%). Bijna 60% 

van de instroom is onder dan 35 jaar. De doorstroom14 bedroeg 9.955 medewerkers (8,4%). 

Daarvan ging het in 1.039 gevallen om interdepartementale doorstroom (dus doorstroom 

tussen organisaties). Bij de overige doorstroom ging het om doorstroom naar andere functies 

binnen departementen (organisaties). De departementen binnen het Rijk zijn namelijk grote 

organisaties waarbinnen veel mogelijkheden zijn tot interne mobiliteit. Dit is anders dan op 

de externe arbeidsmarkt waar er, doordat er veel midden- en kleinbedrijf aanwezig is, eerder 

van werkgever veranderd moet worden om een andere functie uit te oefenen. De uitstroom 

(aantal beëindigde dienstverbanden) lag in 2017 op 6.796. Het aantal vacatures bij het Rijk 

bedroeg in 2017 8.440.  

2.2 Terugblik arbeidsmarktanalyse 2014 

Dit paragraaf blikt terug op de vorige arbeidsmarktanalyse 2014.15 Ten eerste doen we dit 

omdat de periode van terugkijken in de huidige analyse overeenkomt met de periode van 

vooruitkijken in de analyse van 2014. Ten tweede kunnen we leren van de ervaringen (met 

name ten aanzien van de prognoses) uit de analyse van 2014.  

                                                

13 Schatting gemaakt op basis van cijfers over schaalniveaus, zie paragraaf 2.5.2. 

14 Vrijwillige interne en interdepartementale doorstroom 

15 Panteia & Ecorys (2014). De arbeidsmarkt van de Rijksoverheid; een vooruitblik naar 2016 en 2020. 
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De voornaamste uitdagingen die in 2014 genoemd werden, zijn bezuinigingen op apparaats-

kosten in combinatie met efficiënter werken. Onder invloed van taakstellingen bij de overheid 

en hervormingsprogramma’s werd destijds een daling van de werkgelegenheid voorspeld bij 

het Rijk van 7.500 banen in de periode 2014-2016 en nog eens 8.700 banen in de periode 

2017-2020. De prognoses gedaan in 2014 zijn echter in beperkte mate uitgekomen: 

• De groeiende werkgelegenheid bij het Rijk in de afgelopen jaren komt niet overeen 

met de prognose die in 2014 is gedaan. Op basis van bezuinigingen op het Rijk zoals 

opgenomen in de Regeerakkoorden van Rutte I en II werd in deze prognose uitge-

gaan van een krimp van 6,5% tussen 2013 en 2016 en nog eens 8% tussen 2016 

en 2020. De werkgelegenheid bij het Rijk is echter – per saldo – met 2% gestegen. 

Deze groei van de werkgelegenheid bij het Rijk is het saldo van een grillig patroon 

van krimp en groei op het niveau van organisaties; de groei betekent dus niet dat 

elk onderdeel van het Rijk in grootte is toegenomen. Een verklaring voor de gestegen 

werkgelegenheid is nieuw beleid (zoals het in dienst nemen van externen met de 

oprichting van de Rijksschoonmaakorganisatie (RSO)) en beleidsintensiveringen (bij-

voorbeeld groei AIVD). Hier staat tegenover dat met name de ministeries van 

Financiën en JenV zijn gekrompen in de periode tussen 2013-2017. 

• De afname in het aandeel lagere en middelbaaropgeleiden en stijging in het aandeel 

hogere en wetenschappelijk opgeleiden tussen 2013-2017 is in overeenstemming 

met de prognose die in 2014 is gedaan. In dit rapport werd al geprognotiseerd dat 

het belang van hogere en wetenschappelijke beroepen binnen het Rijk stijgt. De 

gemaakte prognose ging hierbij uit van een sterkere afname in lagere en middelbare 

beroepen tegenover een minder sterke afname in hogere en wetenschappelijke be-

roepen, waardoor het relatieve aandeel van deze laatste groep stijgt. Inderdaad zijn 

in absolute aantallen de lagere en middelbare beroepen afgenomen, en zien we een 

stijging in het aantal hogere en wetenschappelijke beroepen. Een verklaring voor 

deze toename kunnen worden gevonden in de trend van polarisatie (zie paragraaf 

2.8). Deze trend zorgt voor toename in de vraag naar hoger opgeleiden en werd al 

in 2014 voorzien. 

• In de prognose uit 2014 werd uitgegaan van een licht herstel van het aantal vaca-

tures, met een totaal aantal van 14.000 nieuw te ontstane vacatures tussen 2014 

en 2016. Deze prognose is uitgekomenen in de praktijk lag het aantal nieuw ontstane 

vacatures zelfs nog hoger dan verwacht, namelijk op ruim 15.500 tussen 2014 en 

2016. Deze (meer dan verwachte) toename laat zich vooral verklaren door het de 

eerdergenoemde nieuwe beleid en beleidsintensiveringen. Deze terugblik leert ons 

dat een deel van de prognoses geheel of gedeeltelijk is uitgekomen en een deel 

gedeeltelijk of vrijwel niet. Die laatste categorie heeft betrekking op de voorspelde 

personele omvang bij het Rijk. De ontwikkeling van die werkgelegenheid is beïnvloed 

door politieke beslissingen die op voorhand lastig te voorspellen zijn gebleken. De 

prognose uit 2014 van een – per saldo – dalende werkgelegenheid is niet uitgeko-

men. Echter zijn de verwachte ontwikkelingen binnen die werkgelegenheid beter 

uitgekomen. Dit hoofdstuk gaat in paragraaf 2.3 verder met een prognose van de 

werkgelegenheid bij het Rijk, en het is het van belang op te merken dat alle overige 

prognoses zijn beschreven binnen de context van die werkgelegenheid. Die context 

is (hoewel het kabinet Rutte III geen bezuinigingen heeft opgelegd aan het Rijk) net 

als vier jaar geleden, onzeker. Zo komen er, als dit kabinet de volledige periode 

uitdient, in 2021 verkiezingen en een nieuw kabinet. Met een nieuw kabinet zouden 

eventuele koerswijzigingen ingezet kunnen worden. Wij geven in voorliggend hoofd-

stuk dan ook alleen kwantitatieve prognoses weer als deze een bepaalde mate van 

zekerheid hebben (bijvoorbeeld voor demografische ontwikkelingen). Voor overige 
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prognoses omschrijven en beargumenteren we enkel in kwalitatieve termen op welke 

wijze een trend zich naar waarschijnlijkheid zal doorzetten.  

2.3 Omvang van de arbeidsmarkt 

In deze paragraaf gaan we in op het aantal medewerkers en fte, de externe inhuur en de 

geografische spreiding van de werknemers bij het Rijk de periode 2013-2017 (terugblik), de 

periode tot 2021 (vooruitblik) en de periode 2022-2025 (verkenning). In de terugblik zijn 

naast cijfers over de periode 2013-2017 ook verklaringen te lezen (als deze bekend zijn) bij 

de ontwikkeling in de afgelopen jaren. In de vooruitblik en verkenning wordt een toekomst-

beeld geschetst zodat het Rijk kan inspelen op de te verwachten trends. 

2.3.1 Aantal werknemers en fte 

Terugblik (2013-2017) 

De afgelopen jaren is de werkgelegenheid bij het Rijk toegenomen van bijna 109.000 fte in 

2013 naar bijna 111.000 fte in 2017. Dit heeft onder andere te maken met nieuw beleid en 

beleidsintensiveringen. Dat betekent overigens niet dat alle ministeries (of alle organisatie-

onderdelen) gegroeid zijn; het Rijk kende zowel krimp als groei op het niveau van ministeries 

en organisatieonderdelen. De onderstaande afbeelding toont het aantal fte dat in dienst is 

bij het Rijk (2013-2017) en het aantal fte op de externe arbeidsmarkt (2013-2021).  

Figuur 2: Aantal fte Rijk en externe arbeidsmarkt, terugkijk (2013-2017) en prognose extern (2018-

2021)16 

 
Bron: P-Direkt, CBS statline; Arbeidsvolume 1995-2018 en ROA 

 
Bij het Rijk werkte een werknemer in 2017 gemiddeld 0,93 fte en op de externe arbeidsmarkt 

is dit 0,8 fte. Het verschil heeft te maken met het feit dat op de externe arbeidsmarkt som-

mige sectoren (zoals thuiszorg en schoonmaak) een hoge parttimefactor kennen. Deze 

waarden waren in de periode 2013-2017 stabiel. Dit betekent dat de ontwikkeling in het 

aantal werknemers dezelfde trend kent als de ontwikkeling in het aantal fte. De externe 

                                                

16 De linker-as heeft betrekking op het Rijk, de rechter-as heeft betrekking op de externe arbeidsmarkt 

en geeft procentuele groei weer ten opzichte van het Rijk. 
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arbeidsmarkt is in 2013-2017 periode harder gegroeid (1,2% per jaar) dan het Rijk (0,4% 

per jaar) door een herstellende economie en een groeiend aantal potentiële werknemers. 

In onderstaande tabel is te zien dat het Ministerie van Justitie en Veiligheid in grootte is 

afgenomen van 2013 tot en met 2017 (zie ook hoofdstuk 4 over DJI). De ministeries van 

BZK en SZW zijn beide in dezelfde periode met meer dan een derde toegenomen. In het 

geval van SZW heeft dit te maken met de oprichting van de Rijksschoonmaakorganisa-

tie (RSO), voor BZK komt dit bijvoorbeeld door de vorming van shared services op het terrein 

van bedrijfsvoering en de komst van het Rijksvastgoedbedrijf van Financiën en het vast-

goedbedrijf van Defensie. De vorming van de shared service organisatie was overigens een 

efficiency—operatie; BZK is groter geworden maar Rijksbreed is de werkgelegenheid ge-

daald. De AIVD is ook uitgebreid. De grote toenames van het aantal werknemers bij SZW en 

BZK hebben dus specifieke verklaringen. Het ligt niet in lijn der verwachting dat deze minis-

teries op dezelfde manier doorgroeien aangezien het eenmalige trajecten betrof. Naar de 

toekomst toe valt niet uit te sluiten dat vergelijkbare, eenmalige trajecten zullen plaatsvin-

den. Zo gaat de start van elke nieuw kabinet wel gepaard met departementale herindelingen. 
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Tabel 3. Aantal Rijksambtenaren naar ministerie (2013 en 2017) 

Ministerie 2013 2017 

Financiën 32.405 31.213 

JenV 31.506 29.230 

IenW 12.740 12.986 

EZK 9.387 9.671 

Rechtspraak 8.008 8.481 

BZK 6.546 9.610 

VWS 4.465 4.809 

OCW 4.152 4.549 

BZ 2.766 2.738 

SZW 2.272 3.101 

HCvS 1.779 1.575 

AZ 391 384 

Totaal 116.417 118.347 

Bron: P-Direkt 

In deze paragraaf behandelen we trainees en arbeidsbeperkten apart. De traineeships heb-

ben een belangrijke rol bij het Rijk om jonge, hoog opgeleide mensen binnen te halen en – 

voor de specialistische traineeships – op te leiden tot bijvoorbeeld inkoper, waarvoor speci-

fieke kennis nodig is die lastig op de externe arbeidsmarkt te vinden is. Er is aandacht voor 

arbeidsbeperkten omdat het Rijk specifiek inzet op het meer in dienst nemen van deze groep 

(zie de afspraken in het Sociaal Akkoord). 

De instroom van specialistische trainees in dienst van het Rijk is toegenomen van 123 in 

2013 naar 251 in 2017.17 De instroom van Rijkstrainees is ongeveer gelijk gebleven in deze 

periode (122 in 2013 en 131 in 2017). De trainees zijn belangrijk voor de instroom bij het 

Rijk. Over het algemeen zijn de traineeships gewild en zijn er (voor de niet-specialistische 

traineeships) geen problemen om deze plekken (met nieuwe hoogopgeleide werknemers 

dus) in te vullen. 

Het aantal arbeidsbeperkten in vaste dienst bij het Rijk is sinds 2013 gestegen. Toen waren 

er 200 arbeidsbeperkten in dienst, terwijl dat er in 2017 764 waren. Dit cijfer is dus exclusief 

externe inhuur, waarover geen aantallen bekend zijn. Bij alle overheidswerkgevers zijn in 

2017 in totaal 6.500 extra banen voor arbeidsbeperkten gecreëerd.18 In het Sociaal Akkoord 

2013 is opgenomen dat de sector Rijk tot 2023 als doel heeft om meer plaatsen voor ar-

beidsbeperkten te creëren. Het licht daarom in de lijn der verwachting dat het aantal 

arbeidsbeperkten dat het Rijk in dienst heeft verder zal toenemen. Overigens is in november 

2018 de beslissing van het kabinet aangekondigd om het onderscheid tussen markt en over-

heid in de wet Banenafspraak op te heffen. Deze wijziging, zo stelt de Staatssecretaris van 

SZW in een brief aan de kamer, ontslaat overheidswerkgevers niet van hun verantwoorde-

lijkheden19.  

 

                                                

17 Figuur 52 in Bijlage 2 toont het aantal werknemers inclusief het aantal trainees. 

18 Ministerie van SZW (2018). Kamerbrief resultaten banenafspraak eind 2017 (drie-meting). Kamerbrief 

no. 0000116813 

19 Ministerie van SZW (2018). Kamerbrief Contourenbrief vereenvoudiging Wet banenafspraak. Kamer-

brief no. 0000186021 
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Vooruitblik (tot 2021) 

De verwachting is dat het aantal fte dat werkzaam is bij het Rijk (en dus ook in het aantal 

werknemers) de komende jaren verder toeneemt. Dit is gebaseerd op verwachte economi-

sche groei en het feit dat er geen politieke en/of bestuurlijke beslissingen genomen zijn 

waarvan het aannemelijk is dat ze de huidige trend doen veranderen. Nieuw beleid en be-

leidsintensiveringen zijn tegelijkertijd niet onwaarschijnlijk, waardoor groei van het 

personeelsbestand bij het Rijk in lijn der verwachting ligt. Verder dragen externe autonome 

ontwikkelingen bij, waar politiek en overheid maar beperkt invloed op hebben. 

De ontwikkeling voor de toekomst tot 2021 is echter met onzekerheid omgeven. Zo kunnen 

er (onvoorziene/lastig te voorspellen) politieke interventies komen en beslissingen genomen 

worden die van invloed zijn op de werkgelegenheid bij het Rijk. Uit het recente verleden zijn 

bezuinigingen (vraag) en de verhoging van de AOW-leeftijd (aanbod) hier voorbeelden van. 

In de toekomst zou onder meer verdere digitalisering maar ook de uitwerking van het kli-

maatakkoord van invloed kunnen zijn op de werkgelegenheid bij het Rijk, de mate en de 

richting waarin dit gebeurt, is echter onzeker. De realisatie van de werkgelegenheid bij het 

Rijk tot en met 2021 hangt dus af van lastig te voorspellen factoren.  

ROA voorspelt voor de externe arbeidsmarkt een toename van de werkgelegenheid van 1% 

per jaar.20 De externe arbeidsmarkt groeit naar verwachting dus harder dan de arbeidsmarkt 

van het Rijk en dit kan leiden tot meer concurrentie. De vergelijking met de externe arbeids-

markt moet wel in perspectief worden geplaatst. De arbeidsmarkt van het Rijk is absoluut 

gezien een grote sector (in vergelijking bijvoorbeeld met provincies en waterschappen21), 

maar klein in vergelijking met de externe arbeidsmarkt in zijn geheel en kent andere patro-

nen van krimp en groei. Zo zijn die patronen bij het Rijk in tegenstelling tot de externe 

arbeidsmarkt voornamelijk het gevolg van politieke en bestuurlijke beslissingen. 

Verkenning (2022-2025) 

Zoals eerder geschetst zijn prognoses over de werkgelegenheid en aantal werknemers bij 

het Rijk met een grote onzekerheid omgeven, zeker voor de periode 2022-2025. Er zijn 

verschillende scenario’s mogelijk. Zo zijn patronen van krimp en groei grotendeels het gevolg 

van politieke en bestuurlijke beslissingen.22 Zo zal er na 2021 een nieuw kabinet aantreden. 

Ook technologische ontwikkelingen zoals digitalisering kunnen hun uitwerking hebben en 

ervoor zorgen dat bepaalde functies geautomatiseerd kunnen worden en dat er andere func-

ties voor terugkomen. In paragraaf 2.8 wordt verder ingegaan op de invloed van 

technologische ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. 

Technologische ontwikkeling zorgt – naast het automatiseren van taken – ook voor een stij-

ging in de vraag naar ICT’ers, wat een positief effect heeft op de werkgelegenheid in de 

toekomst. De vraag naar ICT’ers bij het Rijk bedraagt in de periode tot 2021 naar schatting 

1.200 werknemers per jaar23 (bij een personeelbestand van 8.400 ICT’ers in 2016). Het gaat 

hier zowel om uitbreiding (400 per jaar) als vervanging (800 per jaar). Sommige experts 

geven aan dat er zelfs nog een substantiëlere uitbreidingsvraag zal zijn dan deze prognoses. 

Het gaat vooral om ICT’ers op hbo- en wo-niveau. Landelijk (op de gehele externe 

                                                

20 ROA (2017). De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2022. 

21 Werkgelegenheid bij waterschappen in 2017 10.097 werknemers en bij provincies 10.516 werkne-

mers. Cijfers Kennisbank Openbaar Bestuur. 

22 Ministerie van BZK (2018). In het hart van de publieke zaak. Strategisch personeelsbeleid Rijk 2025 

23 Panteia (2017). Versterking ICT-Werkgeverschap Rijk. 
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arbeidsmarkt) is voor vrijwel alle ICT-functies (maar voornamelijk voor die met een hoger 

gevraagd opleidingsniveau) al sprake van (zeer grote) schaarste. De uitstroom van gediplo-

meerde ICT’ers uit het hoger onderwijs is te klein om aan de toenemende vraag te voldoen.24 

Dit betekent dat er veel concurrentie zal zijn voor het werven van de gediplomeerde ICT’ers.  

Volgens de Rekenkamer verwachten departementen ook een overschot aan middelbaar ad-

ministratief personeel. Dit is een gevolg van digitalisering en robotisering. Verder signaleert 

de ARK tekorten aan ICT-, financiële- en inkoopdeskundigheid. Gezien de wijze waarop de 

ARK25 dit formuleert, lijkt het vooral om kwalitatieve tekorten te gaan; de vacatures worden 

wel ingevuld, maar mogelijk niet door de ideale kandidaten. 

2.3.2 Externe inhuur 

In deze paragraaf staan de uitgaven van het Rijk aan externe inhuur centraal. Door extern 

in te huren kan het Rijk inspelen op een tijdelijke behoefte aan kennis of expertise, bijvoor-

beeld voor een project of om een zieke werknemer te vervangen. De externe inhuur wordt 

dus ingezet als het een adequate oplossing is om de benodigde capaciteit in te vullen.  

Terugblik (2013-2017) 

De uitgaven aan externe inhuur (zie onder) zijn bij het Rijk zijn sinds 2013 gestegen. Abso-

luut gezien gaat het om een stijging van iets meer dan 1 miljard euro in 2013 naar bijna 1,3 

miljard euro in 2017, in relatieve zin bedraagt dit een stijging van 9,8% van de totale per-

sonele uitgaven naar 10,4% (Figuur 3).  

Figuur 3. Externe inhuur als percentage van totale personele uitgaven bij het Rijk, terugkijk (2013-

2017) 

 

Bron: Bijlagen bij de Ministeriële Jaarverslagen 2017 

In 2017 ging 55% van de uitgaven aan externe inhuur naar uitzendkrachten. In 2013 was 

dit nog 65%. Absoluut gezien betekende dit overigens wel een stijging. De uitgaven voor 

‘Beleidsondersteuning’ zijn sinds 2013 van 30% naar 40% gestegen (het gaat hier vooral 

om adviserende ICT-professionals). Jaarlijks gaat ongeveer 5% van de uitgaven aan externe 

inhuur richting de categorie ‘Beleid’. De volgende tabel toont de uitgaven aan externe inhuur 

in meer detail. 

                                                

24 Panteia (2017). Versterking ICT-Werkgeverschap Rijk. 

25 Algemene Rekenkamer (2018). Staat van de Rijksverantwoording 2017. 
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Tabel 4. Verdeling uitgaven externe inhuur Rijk in 2017 

Categorie inhuur Uitgaven 

Interim-management 1,3% 

Organisatie- en formatieadvies 1,1% 

Beleidsadvies 1,3% 

Communicatieadvisering 0,8% 

Juridisch advies 0,7% 

Advisering opdrachtgevers automatisering 37,6% 

Accountancy, financiële en administratieve organisatie 1,8% 

Uitzendkrachten (formatie & piek) 55,3% 

Totaal 100% 

Bron: Bijlagen bij de Departementale Jaarverslagen 2017. 

Binnen de externe inhuur gaan de uitgaven voornamelijk naar uitzendkrachten (in 2017 zijn 

er bij het Rijk 5.840 uitzendkrachten werkzaam) en het adviseren met betrekking tot auto-

matisering (ICT-professionals). De totale uitgaven aan externe inhuur in 2017 (bijna 1,3 

miljard euro) omvatten naar schatting 13.000 tot 16.000 fte.26 Voor de volledige berekening 

van deze schatting zie Bijlage 2. 

Een vergelijking van de hoeveelheid externe inhuur met de externe arbeidsmarkt is lastig te 

maken vanwege onvolledige cijfers voor de externe arbeidsmarkt. Wel is bekend dat in 2016 

het percentage uitzendkrachten ten opzichte van het aantal werkenden op de externe ar-

beidsmarkt (8,6%) groter is dan bij het Rijk (4,7%).27 28 Deze vergelijking van externe inhuur 

is zowel voor het Rijk als voor de externe arbeidsmarkt exclusief ZZP’ers en exclusief de 

inhuur van consultancybureaus. 

Vooruitblik (tot 2021) 

De verwachting van een aantal geïnterviewde experts is dat de externe inhuur op middel-

lange termijn zal stijgen. De voornaamste oorzaak van deze verwachte stijging zal volgens 

hen een toename in moeilijk vervulbare (ICT) vacatures zijn. De uitgaven aan externe inhuur 

zouden in dat geval stijgen. Technologische ontwikkelingen spelen bij die verwachting een 

rol. Het gaat hierbij om een kwalitatieve inschatting van de geïnterviewden.  

Wel zet het Rijk nadrukkelijk in op een flexibele inzet van de eigen personele capaciteit om 

de externe inhuur de beperken. Ook zet het Rijk op sommige onderdelen in op verambtelij-

king (met bijvoorbeeld het programma Versterking HR-ICT Rijk). In sommige gevallen blijft 

echter externe inhuur de meest adequate manier om invulling te geven aan benodigde ca-

paciteit. 

Verkenning (2022-2025) 

Beleid ten aanzien van externe inhuur is een belangrijke factor die op de lange termijn (door 

verschuivende politieke verhoudingen en opvattingen) invloed heeft op de uitgaven aan ex-

terne inhuur. Ook speelt technologie een rol (waarvan de uitwerking op langere termijnen 

steeds meer onzeker wordt); meer tekorten aan schaarse ICT-functies zou meer noodzaak 

tot externe inhuur kunnen betekenen. 

                                                

26 De ondergrens gaat uit van 10% meerkosten bij externe inhuur ten opzichte van de gemiddelde 

loonkosten bij het Rijk (werknemers in dienst). De bovengrens gaat uit van 30% meerkosten. 

27 CBS (2017). De uitzendbranche in Nederland sinds 2005. 

28 Ministerie van BZK (2018). Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017. 
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2.3.3 Geografische spreiding 

In deze paragraaf staat de geografische spreiding van Rijksambtenaren over Nederland in 

de periode 2013-2017 (terugblik), de periode tot 2021 (vooruitblik) en de periode 2022-

2025 (verkenning) centraal.  

Terugblik (2013-2017) 

Onderstaande tabel toont het aantal Rijksambtenaren naar provinciestandplaats over de pe-

riode 2013-2017. Meer dan de helft van de werknemers (circa 54%) is werkzaam in Zuid-

Holland en Utrecht. De werknemers in Zuid-Holland (44.678 werknemers) werken groten-

deels in Den Haag (33.352 werknemers). Daar zijn dan ook de hoofdlocaties van de 

ministeries gevestigd. 

Tabel 5. Aantal Rijksambtenaren naar provinciestandplaats, terugkijk (2013 en 2017). 

Provincie29 2013 2017 

Zuid-Holland 34,6% 37,8% 

Utrecht 13,2% 14,5% 

Noord-Holland 9,8% 9,0% 

Gelderland 9,0% 8,4% 

Noord-Brabant 8,4% 7,6% 

Overijssel 4,7% 4,8% 

Groningen 3,7% 4,0% 

Limburg 4,1% 3,5% 

Onbekend 4,7% 3,1% 

Friesland 2,5% 2,3% 

Drenthe 2,1% 2,2% 

Flevoland 1,9% 1,7% 

Zeeland 1,4% 1,2% 

Totaal aantal (n=100%) 110.925 114.717 

Bron: P-Direkt  

De spreiding van Rijksambtenaren over provincies is van 2013 tot en met 2017 iets veran-

derd. Het aandeel ambtenaren in Zuid-Holland en Utrecht is toegenomen (respectievelijk van 

34,6% naar 37,8% en van 13,2% naar 14,5%). De stijging in Zuid-Holland kan verklaard 

worden door de oprichting van de RSO (standplaats SZW in Den Haag) en uitbreiding van 

de AIVD (standplaats Zoetermeer). Op de externe arbeidsmarkt is het aandeel werkenden 

per provincie een stuk stabieler over de tijd.  

In 2017 bevond ruim de helft van de werkgelegenheid van het Rijk zich in de provincies 

Utrecht en Zuid-Holland ten opzichte van ongeveer 28% van de externe arbeidsmarkt. Deze 

concentratie in twee provincies brengt een extra uitdaging met zich mee als het gaat om het 

aantrekken van nieuwe medewerkers. Zo zijn de 13 regio’s met een zeer krappe ICT-ar-

beidsmarkt in 2017 met name gelegen in het midden en zuiden van Nederland (waaronder 

de regio’s Haaglanden, Groot Amsterdam, en Midden Utrecht.30 

                                                

29 De categorie ‘onbekend’ is in deze verdeling buiten beschouwing gelaten. 

30 UWV (2018). Ict-beroepen. Factsheet arbeidsmarkt. 
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Het kruisen van de provincie standplaatsen met de functiefamilies levert aanvullende inzichten op (zie  

Tabel 34Tabel 5 in Bijlage 3). Zo werkt in zowel Utrecht als Zuid-Holland (de grootste pro-

vincies van het Rijk wat betreft werkgelegenheid) 22% van de fte’s in de uitvoering. In de 

overige 10 provincies samen werkt gemiddeld 41% in de uitvoering (wat zorgt voor een 

gemiddelde van 31% voor het Rijk als geheel). Tevens hebben bijna alle beleidsfuncties 

(97%) Den Haag als standplaats31. Dit vertaalt zich door naar de gezochte opleidingsniveaus 

van de werknemers: het gemiddelde gewenste opleidingsniveau is hoger in Zuid-Holland en 

Utrecht, en lager in de overige provincies. 

Vooruitblik (tot 2021) 

Het extrapoleren van de geografische trend voor het Rijk heeft weinig toegevoegde waarde 

omdat incidentele verschuivingen ten grondslag liggen aan veranderingen in de verdeling 

over provincies. Op de externe arbeidsmarkt groeit het aantal arbeidsplaatsen in de rand-

stand al jaren en is er reden aan te nemen dat dit doorzet.32 Tegelijkertijd maken 

maatschappelijke en technologische veranderingen plaats-onafhankelijk werken steeds ge-

bruikelijker. Ook is het de vraag hoe de politiek omgaat met de nieuwe mogelijkheden door 

technologie. Een andere ontwikkeling die invloed kan hebben is de discussie over het wel of 

niet sluiten van een aantal penitentiaire inrichtingen. Onlangs zijn er inrichtingen gesloten in 

Almere, Zoetermeer, Zwaag en Zeist.33 De medewerkers in die inrichtingen worden her-

plaatst. Er zijn dus ontwikkelingen aanwijsbaar die invloed kunnen uitoefenen op de 

geografische spreiding, maar in welke richting en in welke mate de ontwikkelingen de geo-

grafische spreiding beïnvloeden is onzeker. In het geval van het sluiten van penitentiaire 

inrichtingen zal het herplaatsen van medewerkers invloed hebben op de geografische sprei-

ding. 

Verkenning (2022-2025) 

Ook op de lange termijn maken maatschappelijke en technologische veranderingen plaats-

onafhankelijk werken steeds gebruikelijker. Het de vraag hoe de politiek omgaat met de 

nieuwe mogelijkheden door technologie. 

2.4 Demografische aspecten van de werknemers 

In deze paragraaf gaan we in op leeftijd, geslacht, afkomst, dienstverband en contracturen 

van de werknemers bij het Rijk de periode 2013-2017 (terugblik), de periode tot 2021 (voor-

uitblik) en de periode 2022-2025 (verkenning). In de terugblik zijn naast cijfers over de 

periode 2013-2017 ook verklaringen te lezen (indien deze bekend zijn) bij de ontwikkeling 

in de afgelopen jaren. In de vooruitblik en verkenning wordt een toekomstbeeld geschetst 

zodat het Rijk kan inspelen op de te verwachten trends. 

2.4.1 Leeftijd van werknemers 

Terugblik (2013-2017) 

                                                

31 Volgens het FGR verricht een beleidsmedewerker werkzaamheden voor de bewindspersonen; dit vindt 

vrijwel uitsluitend op de departementen plaats. 

32 Geografie van het werken in Nederland verandert, PBL, 2016. 

33https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/06/22/kabinet-sluit-vier-gevangenissen-geen-ge-

dwongen-ontslagen  

 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/06/22/kabinet-sluit-vier-gevangenissen-geen-gedwongen-ontslagen
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/06/22/kabinet-sluit-vier-gevangenissen-geen-gedwongen-ontslagen
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Figuur 53 in Bijlage 2 toont de leeftijdsverdeling van het aantal werknemers bij het Rijk over 

de periode 2013-2017. Het Rijk heeft te maken met vergrijzing van het personeelsbestand. 

Het aandeel 55-plussers was 26% in 2013.34 Ultimo 2017 maakt de categorie 55-plus 32% 

uit van het personeelsbestand. De categorie 60+ bevat ultimo 2017 14% van het perso-

neelsbestand, waar dat in 2013 nog 10% was.  

Op de externe arbeidsmarkt zien we eveneens een vergrijzingstrend. Echter, het personeels-

bestand bij het Rijk is veel meer vergrijsd dan op de externe arbeidsmarkt (momenteel 19% 

in de categorie 55+). Oudere rijksambtenaren hebben gedurende hun dienstverband veel 

rechten opgebouwd en voorts hun baanzekerheid vergroot, mede hierdoor is de baanmobi-

liteit bij het Rijk lager.35 De volgende figuur laat het huidige verschil zien tussen de 

leeftijdsverdeling bij het Rijk en op de externe arbeidsmarkt: 

Figuur 4. Leeftijdsverdeling Rijk en de externe arbeidsmarkt, 2017 

  

Bron: Ministerie van BZK Een doorkijk in het personeelsbestand van het Rijk, 2017 en CBS statline.  

De vervangingsvraag als gevolg van het bereiken van de AOW-leeftijd door werknemers was 

bij het Rijk dan ook groter dan op de externe arbeidsmarkt.36 In de periode 2013-2017 is 

jaarlijks gemiddeld 1% van het personeelsbestand uitgestroomd vanwege pensionering. 

Vooruitblik (tot 2021) 

Van het personeelsbestand van het Rijk ultimo 2017 zal 4% tot en met 2020 (dus de ko-

mende 3 jaar) de AOW-leeftijd bereiken. In deze fase zal het personeelsbestand van het Rijk 

nog verder vergrijzen (de categorie 55-plus zal 37% van het personeelsbestand omvatten 

in 2021 en de gemiddelde leeftijd neemt toe naar 48,1). Ook de categorie 60+ neemt in 

aandeel toe. In Figuur 54 in Bijlage 2 is te zien welk percentage van het huidige personeels-

bestand in welke periode de AOW-leeftijd bereikt.  

De AOW-leeftijd is volgens de huidige wet- en regelgeving 67 jaar in 2021 en 67 jaar en 3 

maanden in 202237. De stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd temporiseert de uit-

stroom ten opzichte van de AOW-leeftijd van voor de verhoging. Zo zorgt een verhoging van 

                                                

34 Panteia & Ecorys (2014). De arbeidsmarkt van de Rijksoverheid; een vooruitblik naar 2016 en 2020. 

35 UWV (2017). Overheid. Factsheet Arbeidsmarkt.  
36 Afgeleid van CBS statline, AOW-uitkeringen per jaar, 2013-2017 

37 Https://www.rijksoverheid.nl/ 
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3 maanden er bijvoorbeeld voor dat alle AOW-uitstroom met 3 maanden wordt opgeschoven 

vanaf de datum dat de verhoging ingaat. Er stroomt dan de eerstvolgende 3 maanden nie-

mand uit door het bereiken van de AOW-leeftijd. 

Verkenning (2022-2025) 

In de periode 2022-2025 stromen meer mensen uit door het bereiken van de AOW-leeftijd 

dan in de periode tot 202138. Van 2021 tot en met 2025 stroomt naar verwachting 13% van 

het huidige personeelsbestand om die reden uit. Daarom zal de gemiddelde leeftijd richting 

2025 weer iets af nemen: de piek in het personeelsbestand (de ouderen) stromen geleidelijk 

uit. Eventuele politieke beslissingen kunnen in dit proces twee kanten op werken met ver-

schillende effecten. Zo zou het verhogen van de AOW-leeftijd het proces van een afnemende 

gemiddelde leeftijd vertragen (waardoor mogelijk de gemiddelde leeftijd nog even stijgt), en 

een verlaging van de AOW-leeftijd zou een tegengesteld effect hebben. 

Het is voor het Rijk goed om bewust te zijn van de relatief grote vervangingsvraag door 

uittreding in de periode 2021-2025 (in totaal 13% van het huidige werknemersbestand). Met 

de pensionering van oudere werknemers kan ervaring verloren gaan. De uitstroom wordt 

doorgaans overigens opgevangen met instroom. De uitstroom van de oudere werknemers 

biedt ook kans op verjonging waardoor het benutten van toekomstige technologische ont-

wikkelingen eenvoudiger kan worden. Echter zijn mogelijk ervaren werknemers nodig om de 

nieuwe technologieën te kunnen implementeren. 

Overigens is het mogelijk dat een deel van deze werknemers het Rijk verlaat vóór het be-

reiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, vanwege vervroegd pensioen, noodgedwongen door 

arbeidsongeschiktheid, of vanwege een baanwisseling. Uitstroom vanwege arbeidsonge-

schiktheid bij het Rijk is echter laag39 en er valt niet te verwachten dat er zich andere 

ontwikkelingen voordoen die de uitstroom vóór de AOW-leeftijd zullen vergroten. 

2.4.2 Geslacht van werknemers 

Terugblik (2013-2017) 

Ultimo 2017 is 54% van het personeel bij het Rijk man en 46% vrouw.40 In 2013 waren deze 

percentages respectievelijk nog 56% en 44%, hetgeen duidt op een steeds kleiner wordend 

verschil. Overigens zit er een verschil in de leeftijd verdeling wat betreft mannen en vrouwen. 

Tot aan de leeftijd van 48 zijn meer vrouwen in dienst bij het Rijk dan mannen. Boven de 48 

jaar zijn er meer mannen in dienst dan vrouwen (in totaal bijna 40.000 mannen tegenover 

bijna 25.000 vrouwen). Ook de schaalverdeling is anders voor mannen dan voor vrouwen. 

Zo bestaat de categorie van schaal 17 en hoger voor 26% uit vrouwen tegenover 74% man-

nen. In hogere functies zijn vrouwen dus ondervertegenwoordigd. 

Vooruitblik (tot 2021) 

                                                

38 Ook is het al waarneembaar dat in de periode 2026 tot en met 2030 nog eens 18% van de huidige 

werknemers de AOW-leeftijd zullen bereiken. Die laatste groep bestaat uit de werknemers die mo-

menteel 55-59 jaar oud zijn. In die leeftijdscategorie zit dan ook de piek in het huidige 

personeelsbestand. 

39 Ministerie van BZK (2018). Arbeidsmarktanalyse Rijk 2018, macro niveau 2013-2017. 

40  

Figuur 56 van Bijlage 2 toont de verdeling van personeel naar geslacht voor het Rijk en de externe 

arbeidsmarkt in de periode 2013-2017 
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Naar verwachting zal het aandeel vrouwen bij het Rijk de komende jaren nog stijgen, maar 

de mannen blijven vooralsnog licht in de meerderheid. Dit is gebaseerd op de AOW-uitstroom 

van de oudere werknemers (dit zijn namelijk vaker mannen dan vrouwen), en op het feit dat 

de laatste 5 jaar het percentage vrouwen onder de instromers gemiddeld boven de 53% lag. 

Op de externe arbeidsmarkt blijft het percentage mannen stabiel op 54%. 

Verkenning (2022-2025) 

Het ligt in de lijn der verwachting dat ook in de periode 2022-2025 het aandeel vrouwen bij 

het Rijk toe zal nemen. Ook in deze periode heeft dit te maken met de goed te voorspellen 

AOW-uitstroom van de oudere werknemers (vaker mannen dan vrouwen). Waarschijnlijk 

wordt een 50/50 verhouding in het einde van deze periode bereikt. Op de externe arbeids-

markt blijft het percentage mannen stabiel op 54%. 

2.4.3 Afkomst van werknemers 

Terugblik (2013-2017) 

In het strategisch personeelsbeleid is beschreven dat het Rijk streeft naar meer inclusiviteit 

onder de personeelsleden. Om alle inwoners zich vertegenwoordigd te laten voelen door, en 

zich te laten herkennen in de overheid, is het belangrijk dat het personeelsbestand van het 

Rijk een afspiegeling is van de samenleving. 

In 2013-2017 is het aandeel werknemers met een migratie-achtergrond het Rijk licht toe-

genomen. Dit komt met name door een lichte stijging in het aandeel werknemers met een 

niet-Westerse migratie-achtergrond, het percentage werknemers met een Westerse migra-

tie-achtergrond is gelijk gebleven. 

Figuur 57 in Bijlage 2 toont de verdeling naar afkomst bij het Rijk en de verdeling naar 

afkomst op de externe arbeidsmarkt over de periode 2013-2017.  

Vooruitblik (tot 2021) 

Het aandeel werknemers met een migratie-achtergrond bij het Rijk is ultimo 2017 vergelijk-

baar met dat op de externe arbeidsmarkt. Er is geen reden om aan te nemen dat het Rijk 

zal afwijken van die situatie op de externe arbeidsmarkt. Er zijn wel verschillen naar oplei-

dingsniveau: het Rijk heeft als ambitie om het percentage hoogopgeleide niet-westerse 

werknemers te verhogen (zie Strategisch Personeelsbeleid 2025). Het is daarom aannemelijk 

dat het percentage hoogopgeleide niet-westerse werknemers bij het Rijk tot 2021 toe zal 

nemen. 

Zowel bij het Rijk als op de externe arbeidsmarkt zal het aandeel werknemers met een 

migratie-achtergrond naar verwachting stijgen van 18% in 2017 naar 21% in 2021. Voor 

het Rijk is deze verwachting gebaseerd op de trend van 2013-2017, voor de externe arbeids-

markt is dit gebaseerd op cijfers van CBS. 

Verkenning (2022-2025) 

De ambitie zoals uitgesproken in het Strategisch Personeelsbeleid 2025 is om en de instroom 

en doorstroom van medewerkers met een niet-westerse migratie-achtergrond in de schaal-

categorie 11 en hoger te bevorderen. Dit zodat er binnen het Rijk ten opzichte van de 

werkende beroepsbevolking in Nederland een evenwichtigere verhouding ontstaat in het per-

soneelsbestand naar opleidingsniveau. Het is daarom aannemelijk dat het aandeel 

hoogopgeleide werknemers met een migratie-achtergrond bij het Rijk verder zal stijgen. Het 
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CBS prognosticeert41 dat het aantal studiemigranten tot 2025 jaarlijks gemiddeld hoger zal 

zijn (namelijk bijna 20.000 per jaar) dan in de periode 2005-2014. Dat heeft te maken met 

de internationalisering van het Nederlandse onderwijs. Er is een stijgende lijn gaande in het 

aantal studiemigranten die CBS doortrekt tot 2028, waarna een constant niveau aangehou-

den wordt van iets meer dan 20.000 studiemigranten per jaar. Dit kan duiden op een 

toenemend aanbod van hoogopgeleide werknemers met een migratie-achtergrond, wat het 

aannemelijker maakt dat het Rijk de ambitie waar kan maken om de instroom van hoogop-

geleide werknemers met een migratie-achtergrond te bevorderen. 

2.4.4 Vaste en tijdelijke dienstverbanden 

Terugblik (2013-2017) 

Het aandeel vaste dienstverbanden bij het Rijk (92%) is hoog ten opzichte van de externe 

arbeidsmarkt (71%).42 Dit is een specifiek kenmerk van het Rijk. Zowel bij het Rijk als op 

de externe arbeidsmarkt is het aandeel vaste dienstverbanden sinds 2013 afgenomen. Een 

verklaring voor het Rijk is de toegenomen vervangingsvraag in de afgelopen jaren. De in-

stromers beginnen vaak met een tijdelijk contract, met de intentie om later door te stromen 

naar een vast contract. De verhouding vast/ tijdelijk zal in de toekomst bepaald worden door 

de omvang van de uitstroom, vervanging en instroom.  

Vooruitblik (tot 2021) 

Het is niet zeker dat de huidige trend van minder vaste contracten zich voort zal zetten. Dit 

is immers afhankelijk van de omvang van de uitstroom, vervangingsvraag en instroom. De 

onlangs gepresenteerde Wet Arbeidsmarkt in Balans heeft als doel het voor werkgevers aan-

trekkelijker te maken om werknemers vast in dienst te nemen. Mocht deze wet worden 

ingevoerd, dan is het mogelijk dat dit positief van invloed is op het aandeel vaste contracten, 

met name op de externe arbeidsmarkt maar mogelijk ook bij het Rijk. Ook is de ontwikkeling 

afhankelijk van het aantal instromers (en dus beleid). Op de externe arbeidsmarkt is het de 

verwachting dat het aandeel vaste contracten licht zal dalen tot 69%. Het Rijk blijft dus 

relatief meer vaste dienstverbanden aanbieden dan de externe arbeidsmarkt.  

Verkenning (2022-2025) 

Een verkenning tot 2025 is op dit onderwerp vanwege grote onzekerheden en gebrek aan 

data niet mogelijk. Wel is een aantal scenario’s denkbaar. Deze scenario’s zijn voornamelijk 

afhankelijk van de mate waarin de flexibilisering van de arbeidsmarkt zich ontwikkelt. Vol-

gende scenario’s doen zich voor in een situatie waarbij de mate van flexibilisering van het 

Rijk gelijk blijft: 

• Flexibilisering van de externe arbeidsmarkt zet zich door. Dit leidt ertoe dat het 

verschil in aandeel vaste dienstverbanden tussen de externe arbeidsmarkt en het 

Rijk toeneemt. Voor werknemers die op zoek zijn naar vastigheid en zekerheid, is 

het Rijk dan een aantrekkelijkere werkgever dan een bedrijf waar meer met flexibele 

contracten wordt gewerkt.43 Indien de flexibilisering bij het Rijk toeneemt, blijft het 

verschil vergelijkbaar met de huidige situatie.  

                                                

41 CBS (2017). Bevolkingsprognose 2017-2060. 

42 Figuur 59 in Bijlage 2 toont het percentage vaste dienstverbanden bij het Rijk en op de externe 

arbeidsmarkt over de periode 2013-2021.  

43 Zie bijvoorbeeld Rabobank (2018), De flexibele Arbeidsmarkt – grenzen aan flex? 
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• De flexibilisering van de arbeidsmarkt bereikt een punt van verzadiging en blijft 

vergelijkbaar met de huidige situatie. Als in deze situatie de mate van flexibilisering 

bij het Rijk toeneemt, dan wordt het verschil in aandeel vaste dienstverbanden tus-

sen de externe arbeidsmark en het Rijk kleiner.  

• De flexibilisering van de arbeidsmarkt neemt, als gevolg van wet- en regelgeving, 

af. Het aantal vaste contracten neemt weer toe en het verschil tussen Rijk en ex-

terne arbeidsmarkt in termen van het aandeel vaste dienstverbanden neemt af. Als 

in deze situatie de flexibilisering bij het Rijk nog toeneemt, wordt dit verschil nog 

kleiner. De concurrentiepositie op de arbeidsmarkt neemt voor het Rijk ten opzichte 

van de marktsector dan iets af. 

2.4.5 Contracturen 

Terugblik (2013-2017) 

Op de externe arbeidsmarkt komen voltijdfuncties een stuk minder vaak voor dan bij het 

Rijk. Wel is het aandeel voltijd contracten zowel bij het Rijk als op de externe arbeidsmarkt 

de laatste jaren stabiel. Op de externe arbeidsmarkt is het aandeel voltijd contracten al een 

aantal jaar 51% (het Rijk ultimo 2017: 71%). Het verschil tussen het aandeel voltijd- en 

deeltijdcontracten bij het Rijk en op de externe arbeidsmarkt kan deels verklaard worden 

door het verschil in opleidingsniveau. In functies waar met name hoger opgeleiden werken 

(deze functies zijn bij het Rijk meer aanwezig dan op de externe arbeidsmarkt) zijn voltijd-

banen gebruikelijker.44 Tevens kennen sommige sectoren op de externe arbeidsmarkt (zoals 

thuiszorg en schoonmaak) een hogere parttime factor. 

Vooruitblik (tot 2021) 

Naar verwachting blijft het aandeel voltijdcontracten op de externe arbeidsmarkt tot 2021 

stabiel op 51%. Dit is in lijn met andere ontwikkelingen die in dit hoofdstuk worden ge-

schetst, zoals de ontwikkeling van het aandeel vrouwen (welke doorgaans vaker in deeltijd 

werken) op de externe arbeidsmarkt. Het percentage voltijdcontracten bij het Rijk is 92% in 

2017 en een stijging van het aandeel vrouwen tot 2021 oefent licht negatief invloed uit op 

dit percentage omdat vrouwen iets vaker in deeltijd werken. 

Verkenning (2022-2025) 

We verwachten dat het aandeel voltijd contracten licht zal dalen tot 2025. Het stijgende 

aandeel vrouwen (die vaker in deeltijd werken) leidt tot deze lichte daling. 

2.5 Functies 

In deze paragraaf gaan we in op de functiefamilie en het opleidingsniveau van de werkne-

mers bij het Rijk de periode 2013-2017 (terugblik), de periode tot 2021 (vooruitblik) en de 

periode 2022-2025 (verkenning). In de terugblik zijn naast cijfers over de periode 2013-

2017 ook verklaringen te lezen (indien deze bekend zijn) bij de ontwikkeling in de afgelopen 

jaren. In de vooruitblik en verkenning wordt een toekomstbeeld geschetst zodat het Rijk kan 

inspelen op de te verwachten trends. 

2.5.1 Functiefamilie 

Terugblik (2013-2017) 

                                                

44 Sociaal Cultureel Planbureau (2018). Werken aan de start. 
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Onderstaande tabel geeft de verdeling per functiefamilie weer over de periode 2013-2017. 

Ruim 50% van alle functies betreft uitvoering of bedrijfsvoering. Advisering en beleid om-

vatten samen ongeveer 15% van alle functies. Het Functiegebouw Rijk (FGR) zit nog steeds 

in een implementatiefase, waardoor de categorie ´niet functiefamilie/niet ingedeeld´ aan-

zienlijk is. Tevens worden eind 2018 bij RWS ongeveer 3.500 arbeidsplaatsen omgezet van 

Functiefamilie Advisering naar Uitvoering). De komende jaren zal een stabiel beeld ontstaan 

van de verdeling naar functiefamilies. Het is echter duidelijk dat de categorieën uitvoering 

en bedrijfsvoering dominant zijn. 

Tabel 6. Verdeling functiefamilie Rijk, terugkijk (2013-2017)  
2013 2014 2015 2016 2017 

Uitvoering 28% 28% 29% 31% 31% 

Bedrijfsvoering 17% 18% 19% 20% 20% 

Advisering 7% 8% 8% 8% 9% 

Lijnmanagement 5% 5% 5% 6% 6% 

Beleid 4% 4% 5% 5% 5% 

Toezicht 4% 4% 4% 5% 5% 

Kennis & Onderzoek 2% 2% 2% 2% 2% 

Proj-Progr. management 2% 2% 2% 2% 2% 

Niet functiefamilie/niet ingedeeld  32% 29% 26% 22% 21% 

Bron: P-Direkt 

Op papier zijn alle functiefamilies toegenomen, maar dit komt grotendeels door de daling 

van het aandeel van de categorie ´Niet functiefamilie/niet ingedeeld’.  

Vooruitblik (tot 2021) 

De komende jaren zal een stabiel beeld ontstaan van de verdeling naar functiefamilies, als 

de FGR volledig geïmplementeerd is. Het is echter duidelijk dat de categorie uitvoering do-

minant zal blijven. Naar aanleiding van interviews is de verwachting dat er in de toekomst 

meer hoger opgeleiden nodig zijn in de niet-uitvoerende functiefamilies. 

Verkenning (2022-2025) 

Ook richting 2025 zal de verdeling naar functiefamilies verder stabiliseren (eventuele toe-

komstige herzieningen van het FGR buiten beschouwing gelaten). 

2.5.2 Opleidingsniveau 

Terugblik (2013-2017) 

Onderstaand figuur geeft de verdeling over opleidingsniveau weer over de periode 2013-

2017. 

Figuur 5. Schatting verdeling naar opleidingsniveau Rijk, terugkijk (2013-2017). 
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Bron: P-Direkt, bewerking Ecorys en Dialogic  

De verdeling naar opleidingsniveau bij het Rijk is geschat op basis van de indeling naar 

schaalniveaus, aangezien informatie over opleidingsniveau van het personeelsbestand niet 

voorhanden is.45 

Het aandeel hoge opleidingsniveaus is bij het Rijk sinds 2013 toegenomen. De categorieën 

hbo, wo bachelor en wo master, doctor maken naar schatting inmiddels 62% van het perso-

neelsbestand uit, waar dat in 2013 nog 58% was.  

Net als bij het Rijk is op de externe arbeidsmarkt het aandeel hoogopgeleide werkenden 

toegenomen. Dit aandeel was 34% in 2013 en 37% in 2017. Het aandeel hoogopgeleiden op 

de externe arbeidsmarkt is dus aanzienlijk lager dan bij het Rijk. Dat komt bijvoorbeeld door 

de sectoren bouw, industrie en transport op de externe arbeidsmarkt waar relatief veel lager 

opgeleiden werkzaam zijn. Het aandeel middelbaar opgeleiden is extern afgenomen van 43% 

naar 42%, en het aandeel laagopgeleiden van 23% naar 21%. Voor de toekomst voorspelt 

ROA voor elke categorie ongeveer dezelfde ontwikkeling.46 

Vooruitblik (tot 2021) 

Technologische ontwikkelingen zijn de afgelopen jaren van negatieve invloed geweest op de 

werkgelegenheidskansen van middelbaar opgeleiden (zie paragraaf 2.8). Voor de toekomst 

zijn de verwachte ontwikkelingen over het algemeen gunstig voor hoger opgeleiden. ROA 

voorspelt dat deze trend (voor de externe arbeidsmarkt) zich ook verder door gaat zetten, 

zie ook paragraaf 2.8 over de impact van technologische ontwikkelingen. Vanuit het per-

spectief van het Rijk, met een relatief hoog aandeel hoger opgeleiden, betekent dit een risico 

op tekorten voor het hoger opgeleid personeel waarbij de concurrentie met de externe ar-

beidsmarkt moet worden aangegaan. Als het gaat om middelbaar opgeleiden betekent het 

vooral voor middelbaar administratief personeel een risico op overschotten. Uit interviews is 

gebleken dat de trend wat betreft het stijgende aandeel hoger opgeleiden zich bij het Rijk 

voortzet (zie 3.5.3 / 4.5.3 en 5.5.3 voor voorbeelden van verschuivingen van het werk- en 

denkniveau bij de Belastingdienst, DJI en Rijkswaterstaat). Technologische ontwikkelingen 

spelen hierin een belangrijke rol. 

Verkenning (2022-2025) 

                                                

45 Schatting met behulp van loonschalen: schaal 1-3 basisonderwijs; schaal 3-6 vmbo, mbo1, avo on-

derbouw; schaal 6-8 havo, vwo, mbo; schaal 9-11 hbo, wo bachelor; schaal 11-19 wo master, doctor. 

46 ROA (2017). De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2022. 
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Ook richting 2025 zal de trend wat betreft het stijgende aandeel hoger opgeleiden zich waar-

schijnlijk ook bij het Rijk voortgezet worden, vanwege dezelfde redenen als in de vooruitblik 

tot 2021. 

2.6 Mobiliteit 

In deze paragraaf gaan we in op de mobiliteit van werknemers bij het Rijk de periode 2013-

2017 (terugblik), de periode tot 2021 (vooruitblik) en de periode 2022-2025 (verkenning). 

In de terugblik zijn naast cijfers over de periode 2013-2017 ook verklaringen te lezen (indien 

deze bekend zijn) bij de ontwikkeling in de afgelopen jaren. In de vooruitblik en verkenning 

wordt een toekomstbeeld geschetst zodat het Rijk kan inspelen op de te verwachten trends. 

2.6.1 Instroom, uitstroom en doorstroom 

Terugblik (2013-2017) 

Onder instroom worden medewerkers verstaan die van buiten het Rijk in dienst zijn getreden 

bij het Rijk. Dit zijn mensen die van baan gewisseld zijn, pas afgestudeerden en voormalig 

werklozen. Onder uitstroom wordt het aantal medewerkers dat het Rijk verlaat verstaan, 

bijvoorbeeld omdat zij van baan wisselen, met pensioen gaan of arbeidsongeschikt raken. 

Het saldo van de in- en uitstroom is hetzelfde als de jaarlijkse veranderingen in het aantal 

medewerkers, zoals ook beschreven in Figuur 52. 

De in- en uitstroombalans kan jaarlijks wel op een andere manier gerealiseerd worden. Zo 

is de laatste jaren zowel de hoeveelheid instroom als de hoeveelheid uitstroom gestegen (zie 

Figuur 62 in Bijlage 2). In 2017 steeg de instroom tot in totaal 7.755 werknemers (dit is 

gelijk aan 6,6% van de werkgelegenheid bij het Rijk). De uitstroom van 6.796 werknemers 

in hetzelfde jaar betrof 5,7% van de werkgelegenheid.  

In het kader van mobiliteit is bij het Rijk doorstroom47 ook een belangrijke factor. De depar-

tementen binnen het Rijk zijn namelijk grote organisaties waarbinnen veel mogelijkheden 

zijn tot interne mobiliteit. Het carrouselsysteem van BZ is hier een voorbeeld van, iedereen 

verandert om de 4 jaar van werkplek en/of functie, maar blijft wel binnen de organisatie. Dit 

is anders dan op de externe arbeidsmarkt, waar je eerder van werkgever moet veranderen 

om een andere functie uit te oefenen. Ruim een kwart van alle medewerkers zit langer dan 

tien jaar bij in dezelfde functie bij dezelfde werkgever48. Het aandeel werknemers bij het Rijk 

dat binnen het eigen departement doorstroomde was in 2017 ongeveer 7,5%. Het aandeel 

dat tussen de departementen doorstroomde was 0,9%.49 

Vooruitblik (tot 2021) 

Bij een voortzetting van economische groei (zoals later geschetst in paragraaf 2.7 is dit 

onzeker) zal de mobiliteit toenemen omdat bij economische groei mensen makkelijker ver-

leid worden om van baan te wisselen.  

De verwachte stijgende uitstroom is voor een ander deel een gevolg van vergrijzing. Door 

vergrijzing stromen tot en met 2020 ongeveer 5.000 werknemers uit door het bereiken van 

de AOW-leeftijd.  

                                                

47 Vrijwillige interne en interdepartementale doorstroom. De som van doorstroom binnen organisaties 

en tussen organisaties. 

48 Rijksoverheid (2016). Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2015. Den Haag: Rijksoverheid. 

49 P-Direkt 
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Mogelijk heeft ook de in 2020 in te voeren Wet normalisering rechtspositie ambtenaren 

(Wnra) invloed op het zittende personeel. Het kan aantrekkelijker worden om ook een baan 

buiten de overheid te zoeken, bijvoorbeeld door betere salarisvooruitzichten in eigen func-

tiegroep in de marktsector.  

Verkenning (2022-2025) 

Op langere termijn is mobiliteit lastiger te schatten. Wel is goed te voorspellen dat in de 

periode 2021-2025 ongeveer 13% van het huidige personeelsbestand (dit komt neer op zo’n 

15.000 mensen) de AOW-leeftijd zal bereiken. Dit is meer dan in de periode tot 2020, dan 

bereikt 4% (5.000 werknemers) de AOW-leeftijd. Overige ontwikkelingen zijn mede afhan-

kelijk van economische conjunctuur en beleidsbeslissingen die van invloed zijn op het 

benodigde aantal fte. 

2.6.2 Vacatures 

De vraag naar personeel komt tot uitdrukking in vacatures (som van uitbreidingsvraag en 

vervangingsvraag).  

Terugblik (2013-2017) 

Het aantal gepubliceerde vacatures50 bij het Rijk is de laatste jaren gestegen van 3.748 in 

2014 naar 8.440 in 2017. Dit betekent een stijging van 125% in 3 jaar. De grootste stijgingen 

in het aantal uitgezette vacatures zijn te zien bij Financiën (met name bij de Belastingdienst), 

bij de Rechtspraak, bij VenJ (met name bij DJI en het Bestuursdepartement) en bij SZW. 

Tabel 7 toont daarnaast dat verreweg de meeste vacatures binnen het vakgebied ICT zijn 

uitgezet.  

Tabel 7. Vacatures in 2016 en 2017 bij het Rijk naar top 10 vakgebieden 

Vakgebied 2016 2017 

ICT  1.206 (30%) 1.096 (22%) 

Juridisch  496 (12%) 750 (15%) 

Administratief/Secretarieel  440 (11%) 622 (13%) 

Orde/vrede/veiligheid  357 (9%) 565 (11%) 

Financieel/Economisch  400 (10%) 508 (10%) 

Onderzoek/wetenschap  287 (7%) 337 (7%) 

Facilitair/dienstverlening  190 (5%) 407 (8%) 

Personeel en organisatie  238 (6%) 232 (5%) 

Techniek/productie  248 (6%) 208 (4%) 

Reclame/communicatie/marketing/PR/voorl.  181 (4%) 234 (5%) 

Totaal (in aantallen) 4.043 4.959 

Bron: Mobiliteitsbank/TIKK/EC&OP 

Op de externe arbeidsmarkt is het aantal vacatures eveneens gestegen. Het gaat hier om 

een stijging van 48% in 3 jaar. Vrijwel elke sector heeft te maken met wervingsproblemen. 

Als wij kijken naar verschillende sectoren van de economie, dan valt op dat sectoren 

                                                

50 Dit betreft zowel interne als externe vacatures. Bij publicatie op meer momenten wordt de vacature 1 

keer meegeteld. 
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informatie & communicatie, overheid, onderwijs en zakelijke dienstverlening het vaakst 

moeite hebben om ICT-vacatures te vervullen.51 Opvallend is dat het aantal ICT-vacatures 

bij het Rijk tussen 2016 en 2017 daalde met 9%, op de externe arbeidsmarkt nam het aantal 

vacatures in de informatie en communicatiebranche juist toe met 13%.52 Het aantal ICT-

vacatures in 2017 is wel aanmerkelijk hoger dan in 2014 (toen 691 vacatures). Er is dus wel 

degelijk sprake van een opwaartse trend (59% stijging sinds 2014). De afname in het aantal 

ICT-vacatures duidt op een afnemende vervangingsvraag als gevolg van de instroom van 

nieuw personeel in de afgelopen jaren.  

Ondanks de veronderstelde afname als gevolg van automatisering zijn het aantal vacatures 

voor administratief/secretarieel personeel tussen 2016 en 2017 gestegen. Dit wordt echter 

verklaard door een toegenomen vervangingsvraag als resultaat van een toegenomen uit-

stroom door pensionering. 

Indien er niet genoeg aanbod is om aan die vraag te voldoen is er sprake van een kwantitatief 

tekort. Indien het aanbod onvoldoende gekwalificeerd is om aan de vraag te voldoen is er 

sprake van een kwalitatief tekort. Gegeven de huidige schaarste op de arbeidsmarkt is het 

voor bepaalde functies moeilijk om mensen aan te nemen en/of ze vast te houden. Er zijn 

brede kwantitatieve tekorten in de arbeidsmarkt die niet uniek voor het Rijk zijn (ICT). De 

Algemene Rekenkamer signaleert momenteel binnen een aantal functies en onderdelen van 

de Rijksoverheid tekorten.53 Naast een Rijksbreed tekort aan ICT’ers ondervinden ook politie 

en het OM tekorten (die maken echter geen deel uit van de Sector Rijk), onder meer op het 

gebied van financieel-economische criminaliteit.54 Ook signaleert de Algemene Rekenkamer 

een kwantitatief en kwalitatief tekort aan inkopers bij de Rijksoverheid.55 In termen van 

(dreigende) overschotten kent het Rijk, onder meer als gevolg van digitalisering, een dalende 

trend in beroepen voor middelbaar administratief personeel. In 2014 bestond het totale per-

soneelsbestand van het Rijk voor 24% uit middelbaar administratieve beroepen, dit is 

afgenomen naar 21% in 2017. Ook op de externe arbeidsmarkt is de vraag naar deze func-

ties al fors teruggelopen. 

Vooruitblik (tot 2021) 

Op de externe arbeidsmarkt voorspelt ROA tot en met 2021 een jaarlijkse groei van 3,8% 

van het aantal baanopeningen56. Het aantal vacatures bij het Rijk groeit momenteel dus 

harder dan op de externe arbeidsmarkt. Net als bij het Rijk, doen de meeste knelpunten zich 

voor in de ICT, op de externe arbeidsmarkt zijn daarnaast vacatures voor technische beroe-

pen moeilijk te vervullen.57 De verwachting is, gezien deze verwachte krapte op de ICT-

arbeidsmarkt, en de trend in het aantal ICT-vacatures in de periode 2014-2017, dat het 

aantal ICT-vacatures verder zal toenemen. 

Verkenning (2022-2025) 

Op langere termijn is het aantal vacatures lastiger te schatten. Wel zullen demografische 

trends bij ongewijzigd beleid in de periode 2021-2025 leiden tot een groeiende 

                                                

51 P/Berenschot/Performa (2018). HR-Trends 2017-18. 
52 CBS Statline, geraadpleegd op 1-11-2018, http://statline.cbs.nl/Statweb/publica-

tion/?DM=SLNL&PA=80472NED&D1=a&D2=26&D3=85-88,90-106&VW=T 
53 Algemene Rekenkamer (2018). Staat van de Rijksverantwoording 2017. 

54 Ibid.  

55 Algemene Rekenkamer (2017). Staat van de Rijksverantwoording 2016. 

56 ROA (2017). De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2022. 

57 UWV (2018). Moeilijk vervulbare vacatures. Landelijk overzicht van beroepen.  
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vervangingsvraag (ongeveer 15.000 mensen in de genoemde periode). Dit zal deels worden 

opgevangen worden door nieuwe instroom (vacatures). Overige ontwikkelingen zijn mede 

afhankelijk van (indirect) de economische conjunctuur en beleidsbeslissingen die van invloed 

zijn op het benodigde aantal fte. 

2.7 Impact omgevingsfactoren op ontwikkelingen in arbeidsmarkt 

Bij de analyse van de (toekomstige arbeidsmarkt van het Rijk spelen ook indirecte factoren 

een rol. Het gaat om ontwikkelingen in de omgeving, die ook van invloed kunnen zijn op het 

Rijk als werkgever. Deze omgevingsfactoren, die wij afkorten met PESTLE, hebben betrek-

king op beleid (politiek), economie, sociaal-maatschappelijke en demografische factoren, 

technologie, wet- en regelgeving (law) en milieu (environment). Hieronder volgt eerst een 

beschrijving van een aantal voor het Rijk als werkgever relevante ontwikkelingen die dienen 

ter illustratie van de specifieke context waarin de arbeidsmarkt van het Rijk zich bevindt. Op 

technologische ontwikkelingen wordt in paragraaf 2.8 nader ingegaan. Wij hebben niet de 

pretentie dat deze paragraaf een volledig overzicht geeft van alle omgevingsfactoren die 

spelen. In deze paragraaf komen ontwikkelingen aan bod die deels herkenbaar zijn vanuit 

eerdere paragrafen vanwege hun directe link met een bepaald onderwerp (bijvoorbeeld de 

AOW-leeftijd met een impact op leeftijdsverdeling bij het Rijk). In aanvulling daarop worden 

ontwikkelingen beschreven die nog niet ter sprake zijn gekomen, maar wel hun invloed kun-

nen hebben op de arbeidsmarkt van het Rijk. 

2.7.1 Politiek en wettelijk 

Politieke beslissingen en wet- en regelgeving zijn bij uitstek van grote invloed op de arbeids-

markt van het Rijk. In de afgelopen jaren zijn onder meer de volgende besluiten genomen 

die deels al (veel) impact hebben gehad en die dat in de toekomst ook kunnen of zullen 

hebben: 

• In het uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst (2011-2014) is ingezet op een 

kleinere overheid met minder ambtenaren en bestuurders.58 In Nederland is gekozen 

voor een fundamentele transitie, waarbij overheidstaken overgaan van landelijk naar 

lokaal en waarbij de (Rijks)overheid terugtreedt. Deze transitie heeft, zoals ook vast-

gesteld tijdens het vorige onderzoek in 2014 naar de arbeidsmarkt van het Rijk 

(Panteia in samenwerking met Ecorys), voor het Rijk als werkgever geleid tot een 

aantal forse uitdagingen. Er is via opeenvolgende taakstellingen bezuinigd, ook mid-

dels de Hervormingsagenda Rijksdienst uit 2013 die voortbouwt op het 

uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst. 59 Stappen zijn gezet met bijvoorbeeld 

intra- en interdepartementaal mobiliteitsbeleid en shared service samenwerking, 

maar tegelijkertijd kwam de kwaliteit onder druk door onvoldoende instroom (van 

vers bloed) en door soms ook het niet kunnen vervangen van vertrekkende of pen-

sionerende senior collega’s op sleutelposities in beleid, uitvoering en toezicht.60 

Gewezen is op het belang van bijvoorbeeld het in dienst hebben en kunnen aantrek-

ken van gekwalificeerde toezichthouders om de bevolking te beschermen tegen 

                                                

58 kamerstuk 31 490 nr. 54 

59 Ministerie van BZK (2013), Hervormingsagenda Rijksdienst; dienstverlenend, slagvaardig, kostenbe-

wust 

60 Panteia & Ecorys (2014). De arbeidsmarkt van de Rijksoverheid; een vooruitblik naar 2016 en 2020. 
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veiligheidsrisico’s bij chemische bedrijven of in de voedselveiligheid en de zorg.61 De 

Hervormingsagenda Rijksdienst uit 2013 wees al op het gevaar dat er minder vers 

bloed met nieuwe competenties instroomt.62 Ook is de afgelopen jaren ingezet op 

personeelsmobiliteit. In de Mobiliteitsbrief van Minister Blok voor Wonen en Rijks-

dienst is een beleidsagenda aangekondigd met maatregelen om de interne mobiliteit 

en flexibele inzet van personeel te bevorderen. Gebrekkige aan mobiliteit, zo werd 

gesteld in de brief, levert namelijk “risico’s op voor de aantrekkelijkheid van de over-

heid als werkgever, voor de tevredenheid van medewerkers over hun baan en zelfs 

voor de kwaliteit van de overheidsdienstverlening”.63  

• De AOW-leeftijd is verhoogd en wordt de komende jaren stapsgewijs verder ver-

hoogd. Momenteel is de AOW-leeftijd 66 jaar, en deze zal de komende jaren, zoals 

eerder benoemd in paragraaf 2.4.1, volgens de huidige wetgeving 67 jaar zijn in 

2021 en 67 jaar en 3 maanden in 202264. Ouderen moeten dus langer werken dan 

voorheen. De uitstroom wordt bij verhogingen van de AOW-leeftijd uitgesteld, maar 

uiteraard niet voorkomen. Door dit soort beslissingen wordt de vervangingsvraag 

door vergrijzing dus uitgesteld, waardoor er meer tijd is om voorbereid te zijn op de 

vervangingsvraag die zal gaan ontstaan. Tegelijkertijd is daarmee de noodzaak van 

een goed doordacht seniorenbeleid voor het Rijk als werkgever extra groot.  

• De in 2020 in te voeren Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) 

leidt ertoe dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde rechten krijgen als werknemers 

in het bedrijfsleven, zoals eerder benoemd in paragraaf 2.6.1. Zo maakt de aanstel-

ling plaats voor een arbeidscontract, vervangen cao’s rechtspositieregelingen en gaat 

het privaat arbeids- en ontslagrecht gelden voor ambtenaren.65 De Wnra kan er 

vanaf 2020 voor zorgen dat ambtenaren minder aarzeling hebben om naar het be-

drijfsleven over te stappen. Zo kunnen bijvoorbeeld betere salarisvooruitzichten in 

de eigen functiegroep in de marktsector als push-factor” fungeren. 

• De onlangs gepresenteerde Wet Arbeidsmarkt in Balans heeft als doel het voor 

werkgevers aantrekkelijker te maken om werknemers vast in dienst te nemen, onder 

andere door premiedifferentiatie tussen vaste en flexcontracten in de WW en de in-

troductie van een cumulatiegrond in het ontslagrecht.66 Mocht deze wet worden 

ingevoerd, dan is het mogelijk dat dit positief van invloed is op het aandeel vaste 

contracten, zowel bij het Rijk als de externe arbeidsmarkt, zoals eerder benoemd in 

paragraaf 2.4.4. Omdat het aandeel vaste contracten op de externe arbeidsmarkt 

meer ruimte voor verbetering kent (momenteel een lager percentage vaste contrac-

ten) ligt er voornamelijk ruimte voor de externe arbeidsmarkt om door deze regeling 

aantrekkelijker te worden ten opzichte van het Rijk. 

                                                

61 Panteia & Ecorys (2014). De arbeidsmarkt van de Rijksoverheid; een vooruitblik naar 2016 en 2020. 

62 Ministerie van BZK (2013). Hervormingsagenda Rijksdienst; dienstverlenend, slagvaardig, kostenbe-

wust. 

63 Minister van BZK (2011). Vernieuwing van de rijksdienst. kamerstuk 31 490 nr. 54 

64 https://www.rijksoverheid.nl/ 

65 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/overheidspersoneel/werknemer-bij-de-overheid/nieuwe-

rechtspositie-ambtenaren 

66 https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/04/09/wet-arbeidsmarkt-in-balans-wab-in-inter-

netconsultatie 
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2.7.2 Economische ontwikkelingen 

De werkgelegenheid in de marktsector wordt vooral beïnvloed door de economische ontwik-

keling. De werkgelegenheid in de collectieve sector is meer afhankelijk van het 

overheidsbeleid. Door de taakstellingen die (onder andere) uit de economische crisis voort-

vloeiden om het begrotingstekort terug te dringen, is de in- en uitstroom tijdelijk beperkt 

gebleven. Momenteel is de in- en uitstroom weer stijgende. Het lopende Regeerakkoord be-

vat geen extra bezuinigingen of taakstellingen, dan die in het vorige regeerakkoord stonden.  

In het strategische personeelsbeleid voor het Rijk tot 2025 wordt gesignaleerd dat door de 

economische groei en daarmee gepaard gaande krappe arbeidsmarkt, het moeilijker is om 

openstaande vacatures bij het Rijk te vervullen.67 In het strategisch personeelsbeleid wordt 

het niet onaannemelijk geacht dat zich in de periode tot 2025 weer een periode van laag-

conjunctuur zal voordoen. Het plan stelt dat de conjunctuur een direct effect heeft op de 

financiële ruimte voor personeelsbeleid van het Rijk. Zo blijkt volgens BZK dat uit ervaring 

bij een laagconjunctuur de overheid over het algemeen minder uitgeeft, minder inkomsten 

krijgt en meer bezuinigt via bijvoorbeeld taakstellingen op apparaatslasten of door loon- en 

prijsstellingen in te houden. Daarnaast leidt het grote aandeel vast personeel enerzijds tot 

veel zekerheid en continuïteit voor de werkgever, maar anderzijds is de arbeidsmarkt van 

het Rijk daardoor vrij star en is het moeilijk om in te spelen op veranderingen68. Om fluctu-

aties in capaciteit op te vangen of om bepaalde specifieke expertise tijdelijk te binden huurt 

het Rijk extern in, maar de grote vaste kern, gekoppeld aan de ervaring dat werknemers 

langdurig in dezelfde functie bij dezelfde organisatie werkzaam zijn69, was de afgelopen jaren 

toch aanleiding voor de intensivering van maatregelen om arbeidsmobiliteit binnen het Rijk 

te stimuleren.70 

2.7.3 Sociaal-maatschappelijke en demografische factoren  

De volgende sociaal-maatschappelijke en demografische factoren hebben impact op de ar-

beidsmarkt van het Rijk: 

• Vergrijzing: De demografische ontwikkeling met de meeste impact voor het Rijk is 

de vergrijzing (zie de leeftijdsopbouw bij het Rijk in paragraaf 2.4.1). Dit kan onder 

andere leiden tot een hoger ziekteverzuim, minder instroom (door langer doorwer-

ken) of minder mobiliteit. Daarnaast zal het Rijk in de periode 2021 tot en met 2025 

voorbereid moeten zijn op een vervangingsvraag ter grootte van 13% van het per-

soneelsbestand, dit percentage is ruim drie keer groter dan het huidige percentage. 

Dit vraagt om een proactief, creatief recruitment en een op binden en boeien gericht 

HR-beleid, inclusief een gericht seniorenbeleid.  

• Het belang van zingeving: Een belangrijke sociaal-maatschappelijke ontwikkeling 

is dat werknemers steeds meer op zoek zijn naar zingeving in hun werk en naar 

verwachting wordt deze trend belangrijker.71 Met name jongeren willen zich verbon-

den voelen met een organisatie en hun waarden. De komende generatie 

werkzoekenden zoekt niet alleen een inhoudelijk interessante baan, maar ook werk 

                                                

67 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2018) In het hart van de publieke zaak: 

Strategisch personeelsbeleid Rijk 2025. Den Haag: Ministerie van BZK, Publicatie-nr. 113163 

68 Ibid. 

69 Ibid.  

70 Ibid. 

71 Ecorys (2017). De toekomst in het vizier, Scenario’s ten behoeve van strategisch HRM Defensie. 
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dat past bij hun persoonlijke interesses. Ze zoeken een werkgever met kansen om 

te leren en te ontwikkelen.72 MVO signaleert dat ethiek in bedrijfsvoering en duur-

zaam ondernemen belangrijk wordt, de consument en de werknemer gaan hier meer 

waarde aan hechten.73 Door in te spelen op ontwikkelingskansen (zoals ook al ge-

beurt) en zingeving (bij het Rijk kan je een zinvolle bijdrage leveren aan de 

maatschappij) kan het Rijk werknemers aan zich binden. Dit is, gelet op de publieke, 

maatschappelijke toegevoegde waarde van de rol van de (Rijks)overheid, bij uitstek 

een kans om de aantrekkelijkheid voor het komen en blijven werken bij het Rijk te 

vergroten. 

• Bevolkingsgroei: De Nederlandse bevolking groeit. Nederland kent momenteel 

17,2 miljoen inwoners74. Dit aantal loopt naar verwachting op tot 17,4 miljoen in 

2021 en 17,6 miljoen in 202575. Ook de laatste jaren is de bevolking gegroeid, zoals 

eerder benoemd in paragraaf 2.3.1. De belangrijkste oorzaak van die groei ligt in 

het hoge aantal vluchtelingen dat in 2015 naar Nederland kwam. Hoewel de toe-

stroom van vluchtelingen in 2016 aanzienlijk lager was dan in het jaar 2015 verwacht 

het CBS dat de bevolking door gezinshereniging en migratie uit buurlanden de ko-

mende jaren toch sneller zal groeien dan eind vorig jaar nog werd verwacht. Ondanks 

de bevolkingsgroei in Nederland zijn er ook regio’s waar sprake kan zijn van krimp. 

In sommige delen van Groningen, Limburg, Zeeland en Gelderland wordt een krimp 

van de bevolking verwacht.76  

De bevolking in Nederland groeit dus, maar dit betekent niet dat vanzelfsprekend de 

beroepsbevolking groeit. Tussen 2011 en 2014 was er namelijk een afname van de 

het aandeel van de leeftijdsgroep 20 tot 65 jaar door de toegenomen levensver-

wachting. CBS voorspelt tot en met 2021 een stijging van de beroepsbevolking77, 

maar het aandeel van de beroepsbevolking ten opzichte van de totale bevolking daalt 

wel van 59,3% naar 58,4%. Een procentuele daling van de beroepsbevolking zet de 

verzorgingsstaat en de Rijksbegroting onder druk doordat minder inkomsten door 

loonbelasting zijn en meer uitgaven aan onderwijs en zorg. Hierdoor is het niet on-

denkbaar dat er in de Rijksbegroting bezuinigd dient te worden.  

• Het belang van opleiden en persoonlijke ontwikkeling (leven lang leren): 

Door steeds snellere technologische ontwikkelingen ontstaat een gat tussen wat op-

leidingen bieden en wat de markt zoekt. De SER geeft aan dat door de snelle 

veroudering van kennis en vaardigheden scholing en ontwikkeling steeds belangrij-

ker worden.78 De benodigde kennis en expertise wordt te weinig aangeboden vanuit 

de opleidingen. De ontwikkelingen gaan te snel voor het onderwijs. Het heeft soms 

jaren tijd nodig voordat de onderwijsinhoud en het curriculum aangepast kunnen 

worden. Door het aanbieden van op de functies toegesneden interne opleidingen kan 

                                                

72 Randstad (2017). Trendpaper 2017: Employer branding, de strijd om talent https://www.rand-

stad.nl/werkgevers/kenniscentrum/employer-branding/strijd-om-talent. 

73 MVO Nederland (2017). Kantelpunten binnen handbereik MVO Trendrapport 2017 Utrecht: MVO Ne-

derland. 

74 Bevolkingsteller CBS, geraadpleegd 25 juli 2018. 

75 CBS Statline 2018: Prognose bevolking; kerncijfers, 2017-2060. 

76 PBL & CBS (2016). Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2016–2040: sterke regionale ver-

schillen. 

77 http://statline.cbs.nl, prognose bevolking geslacht en leeftijd 2017-2060, augustus 2018, CBS. 

78 SER (2016), Mens en technologie samen aan het werk. Den Haag: SER. 

https://www.randstad.nl/werkgevers/kenniscentrum/employer-branding/strijd-om-talent
https://www.randstad.nl/werkgevers/kenniscentrum/employer-branding/strijd-om-talent
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het Rijk een aantrekkelijke werkgever zijn. In algemene zin heeft het Rijk als grote 

werkgever in potentie een zeer goede uitgangspositie voor het bieden van een voor 

(jonge) werknemers inspirerende ontwikkel- en mobiliteitsomgeving. 

2.8 Impact technologie op arbeidsmarkt Rijk  

We kijken in deze paragraaf eerst terug op de impact van technologie op de werkgelegenheid 

in de periode 2013-2017. We hebben daarbij aandacht voor de specifieke context van het 

Rijk; wordt het Rijk anders beïnvloed door deze effecten? Vervolgens omschrijven we de 

impact van technologie op taken binnen het Rijk (tekorten/overschotten). Daarna kijken we 

vooruit naar verwachte tekorten en overschotten als gevolg van technologie en lichten we 

enkele specifieke technologieën uit die naar verwachting impact gaan hebben en beschrijven 

we in het bijzonder de impact van de technologieën op het Rijk.  

2.8.1 Terugblik 2013-2017 

Impact technologie op werkgelegenheid 

De afgelopen jaren is de discussie over technologie en mogelijke effecten op de werkgele-

genheid internationaal sterk opgekomen. Baanverlies werd altijd gezien als het grootste 

risico van technologische ontwikkelingen voor de arbeidsmarkt. Hier is sprake van wanneer 

technologie de mens vervangt als productiefactor. De verhoging van de arbeidsproductiviteit 

door technologie (door arbeidsbesparende technologie) zou leiden tot minder werk, daardoor 

tot een lagere koopkracht en consumptie, en zo krimpende winsten en markten en een krim-

pende welvaart. Deze geschetste doemscenario’s over massawerkloosheid als gevolg van 

nieuwe technologie werd in 2013 aangejaagd door de onderzoekers Frey & Osborne79 die 

voorspellen dat de komende twintig jaar bijna de helft van het huidige aantal banen in Ame-

rika mogelijk door computers of robots zullen worden overgenomen. Voor Nederland 

schatten onderzoekers van Deloitte in 201480 op basis van de methode van bovengenoemde 

onderzoekers van Oxford University dat mogelijk 2 tot 3 miljoen banen het risico lopen ge-

automatiseerd te worden.  

Meer recente studies van o.a. de SER81, WRR82, Rathenau Instituut83 en OECD84 concluderen 

juist dat digitalisering en robotisering de welvaart en werkgelegenheid kunnen vergroten. 

Technologie leidt tot economische groei, banengroei en een acceptabele verdeling van de 

welvaart. Technologische innovatie leidt zo tot hogere arbeidsproductiviteit en goedkopere 

producten, dat op haar beurt weer tot een hogere consumptie en dus tot een groei van de 

markt en meer banen en welvaart leidt. Daarnaast hebben investeringen in ICT bijgedragen 

aan een aanzienlijk deel van de economische groei. De positieve effecten kunnen daarnaast 

breder worden gezien dan werkgelegenheid en inkomen; de toepassing van ICT kan een 

                                                

79 Frey, C.B. & M.A. Osborne (2013). The future of employment: How susceptible are jobs to computer-

ization? Oxford: Oxford University. 

80 Deloitte (2014). De impact van automatisering op de Nederlandse Arbeidsmarkt. Een gedegen ver-

kenning op basis van Data Analytics. 

81 SER (2016). Verkenning en werkagenda digitalisering; Mens en technologie: samen aan het werk 

82 WRR - Robert Went, Monique Kremer en André Knottnerus (2015). De robot de baas. De toekomst 

van werk in het tweede machinetijdperk. WRR-verkenning 31 

83 Rathenau (2015). Werken aan de robotsamenleving. Visies en inzichten uit de wetenschap over de 

relatie technologie en werkgelegenheid. Rathenau Instituut. 

84 OECD (2016). The Risk of Automation for Jobs in OECD Countries. Parijs: OECD Publishing. 
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bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen (bijv. in de zorg of het 

onderwijs).  

De meer recente discussie legt de focus op hoe de overheid, werkgevers en werknemers, 

onderwijsinstellingen en de wetenschap vroegtijdig en gezamenlijk met de uitdagingen van 

technologie aan de slag kunnen gaan en hoe deze partijen de geboden kansen van techno-

logie kunnen verzilveren.  

Het saldo van bovengenoemde effecten op de vraag naar arbeid is op dit moment (nog) niet 

vast te stellen.85 De afgelopen eeuwen hebben wij veel fluctuaties in de werkloosheid gezien 

als gevolg van economische cycli. Terugblikkend blijkt niet dat nieuwe technieken de oorzaak 

van hoge werkloosheid waren maar macro-economische en conjuncturele factoren. Het is 

complex om op macroniveau aan te geven in welke mate het Rijk anders is beïnvloed door 

bovengenoemde impactmechanismen. Het is aannemelijk dat het Rijk minder beïnvloed 

wordt door het hierboven beschreven mechanisme dat technologie leidt tot hogere produc-

tiviteit met als gevolg een stijging in werkgelegenheid en lonen, omdat het Rijk niet te maken 

heeft met marktwerking rondom ‘productiekosten’ en ‘eindprijzen’. Het Rijk heeft namelijk 

een publieke taak te vervullen.  

Impact technologie in relatie tot overschotten en tekorten 

Om daadwerkelijk iets te zeggen over de impact van technologie, moeten we naar de ar-

beidsmarkt kijken als een aggregaat van personen met functies, en functie bestaat altijd uit 

meervoudig samengestelde en op elkaar interacterende taken. Banen bestaan dus uit bun-

dels van taken. Er lijkt inmiddels consensus in de literatuur86 over het feit dat door 

technologie interactieve alsook analytische taken belangrijker worden87, terwijl routinema-

tige (bijv. boekhouden, teksten en/of gegevens corrigeren, berekeningen maken, machines 

opstarten en besturen) en niet-routinematige, handvaardige taken afnemen. Routinematige 

taken kunnen in grotere mate geautomatiseerd worden door computers en/of robots dan 

niet-routinematige taken omdat deze aanpassingsvermogen van de werknemer vergen. 

Daarnaast verandert technologie de manier waarop taken worden uitgevoerd en het aantal 

taken dat moet worden uitgevoerd, waarbij technologie soms taken overneemt en soms de 

mens ondersteunt:  

• Binnen een beroep kan sprake zijn van substitutie van taken. Computertechnologie 

neemt een aantal taken over, waardoor de werknemer minder taken overhoudt, 

maar wel de computer moet bedienen.  

• Er kan ook sprake zijn van complementariteit. Nieuwe mogelijkheden die eerder niet 

in zicht waren worden nu benut, waardoor producten van betere kwaliteit worden of 

er zelfs nieuwe producten ontstaan (inclusief benodigde kennis en capabilities).  

                                                

85 Van den Berge, W. & Ter Weel, B. (2015). De impact van technologische ontwikkelingen op de Ne-

derlandse arbeidsmarkt, 1999-2014. In WRR (2015). De robot de baas. De toekomst van het werk in 

het tweede machinetijdperk. 

86 Ibid.   

87 Met analytische vaardigheden bedoelen we het vermogen om complexe processen systematisch te 

ontleden in elementen en hier verbanden tussen te ontdekken (bijv. onderzoek, ontwerpen en con-

strueren, evaluatie en planning). Analytisch vermogen hangt nauw samen met kritisch denken. Met 

interactieve vaardigheden bedoelen we het vermogen om interactie aan te gaan en te communiceren 

met anderen en het vermogen om te luisteren en het begrijpen van anderen (bijv. onderwijzen, on-

derhandelen, leidinggeven, verkoop). 
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Bij complementariteit gaat het om hoe je mensen beter kunt laten werken samen met tech-

nologie. In de agenda van de WRR is complementariteit het sleutelwoord: niet zoveel 

mogelijk mensen proberen te vervangen door technologie, maar mensen samen mét tech-

nologie productiever maken. Het is daarbij van belang te streven naar inclusieve 

robotisering.88 

Er zijn echter aanwijzingen dat digitalisering en toepassingen daarvan de afgelopen jaren 

een verschillende uitwerking hebben gehad op diverse segmenten van de arbeidsmarkt wat 

heeft geleid tot toenemende ongelijkheid (polarisatie).89 De kansen van technologie liggen 

namelijk voornamelijk aan de boven- en onderkant van de arbeidsmarkt. Onder invloed van 

technologische ontwikkelingen (waaronder robotisering en digitaliseren) en globalisering, is 

de vraag naar hogeropgeleiden gestegen. In de bovenkant van de arbeidsmarkt zijn analy-

tische en interactieve vaardigheden van groot belang; hoogopgeleiden profiteren daarom 

juist van technologie en zien hun baankansen toenemen. Een analyse van de werkgelegen-

heid in taken op de Nederlandse arbeidsmarkt laat zien dat de werkgelegenheid in beroepen 

met relatief veel handmatige en routinematig-cognitieve taken is gedaald.90 Deze ontwikke-

ling vertaalt zich ook in de ontwikkeling van werkgelegenheid van Nederland tussen 1999-

2014: daar waar aan de boven- en onderkant van de arbeidsmarkt de werkgelegenheid is 

gegroeid, is de werkgelegenheid in het middensegment van de arbeidsmarkt gedaald.  

Het Rijk heeft ten opzichte van de externe arbeidsmarkt een relatief hoge vraag naar hoog-

opgeleide werknemers; voor een groot deel van het personeelsbestand van het Rijk biedt 

technologie veelal kansen omdat juist analytische en interactieve vaardigheden van groot 

belang zijn. Dergelijke taken zijn het meest complementair met ICT omdat ICT kan worden 

ingezet om deze taken te ondersteunen. Het werk wordt hierdoor veelal leuker en uitdagen-

der. Het Rijk heeft te maken met concurrentie van de externe arbeidsmarkt wanneer het 

gaat om het aantrekken van hoogopgeleide werknemers die door de invloed van technologie 

steeds meer gevraagd worden, met name hoogopgeleide ICT- en dataspecialisten. Uit ana-

lyse van ICT-vacatures binnen het Rijk blijkt namelijk dat in 2017 91% van alle ICT vacatures 

hbo of wo werk- en denkniveau betrof.91 Ook op de externe markt hebben moeilijk vervul-

bare vacatures in de ICT vooral betrekking op hoger en wetenschappelijk niveau.92 De 

verwachting is dat door technologische ontwikkelingen dit alleen nog maar gaat toenemen.  

Middelbaaropgeleiden daarentegen voeren juist vaker routinematige taken uit die deels zijn 

overgenomen door computertechnologie - in het bijzonder administratieve beroepen zoals 

boekhouder of secretaresse. Zo zijn er in de financiële sector duizenden administratieve 

functies verdwenen; veel taken zijn geautomatiseerd als gevolg van o.a. een toename van 

het digitale betalingsverkeer en E-facturering. Daarnaast worden taken uitbesteed naar lage 

lonenlanden of ondergebracht in shared service centers.93 Ten opzichte van de gehele ar-

beidsmarkt is er binnen het Rijk naar verhouding veel werk in economisch-administratieve 

sfeer. Een deel van dit type functies, vooral aan onderkant van de schalen (routinetaken 

bijvoorbeeld financiële- of salarisadministratie), zijn relatief kwetsbaar voor technologische 

                                                

88 WRR - Robert Went, Monique Kremer en André Knottnerus (2015). De robot de baas. De toekomst 

van werk in het tweede machinetijdperk. WRR-verkenning 31 

89 Berge, W. van den & B. Ter Weel (2015), De impact van technologische ontwikkelingen op de Neder-

landse arbeidsmarkt, 1999-2014. 

90 Ibid.  

91 DGOO/Afdeling Beleidsinformatie (2018). Analyse vacatures en tijdelijke klussen.   

92 UWV (2018). Moeilijk vervulbare vacatures. Landelijk overzicht van beroepen. 

93 Ministerie van Sociale Zaken Werkgelegenheid (2016). Monitor Arbeidsmarkt, april 2016. 
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ontwikkelingen. Tegelijkertijd zien we dat technologie niet alleen taken overneemt, maar ook 

nieuwe taken creëert. Binnen deze beroepen vinden zich dan ook veranderingen plaats in de 

inhoud van het werk. Zo is het werk van secretaresses de afgelopen jaren verrijkt met allerlei 

facilitaire taken, bijvoorbeeld op het gebied van humanresourcesmanagement, communica-

tie, en organisatie van evenementen. Waar secretaresse voorheen vooral bezig waren met 

typen, het aannemen van de telefoon en het verdelen van de faxberichten. Dit verschijnsel 

zien we ook in andere administratieve functies (baliemedewerkers, telefonisten, medewer-

kers in de binnendienst, etc.). Hier is dus een duidelijke verschuiving van taken binnen een 

beroep te zien van meer routinematig werk dat nu door computers is overgenomen (e-mail 

die de fax vervangt) of met ICT eenvoudig door mensen zelf gedaan wordt (het tikken van 

een tekst), naar meer sociaal en analytisch werk. Deze ‘upgrading’ van taken doet een groter 

beroep op de kernvaardigheden en de social skills van werknemers en vraagt in sommige 

gevallen om een hoger opleidingsniveau (met name wanneer het gaat om analytische taken).  

Aan de onderkant van de arbeidsmarkt ontstaat werk in met name de persoonlijke dienst-

verlening – bijvoorbeeld medewerkers in (bedrijfs)restaurants of sportinstructeurs. Dit is het 

gevolg van toenemende welvaart onder hoogopgeleiden, wat leidt tot een toename in de 

vraag naar dergelijke vormen van dienstverlening. Daarnaast leidt vergrijzing van de bevol-

king tot een toename van de vraag naar persoonlijk dienstverleners in de zorg. Een derde 

reden voor baangroei aan de onderkant van de arbeidsmarkt is het feit dat veel banen in dit 

segment uit niet-routinematige taken bestaat, zoals obers, taxichauffeurs en schoonmakers. 

Deze ontwikkeling is minder relevant voor het Rijk aangezien deze functies veel minder voor-

komen. 

2.8.2 Vooruitblik en verkennen (tot 2025) 

Onder de personen die wij in dit onderzoek interviewden komt geregeld naar voren dat zij 

het gevoel hebben dat de impact van technologie op de korte termijn overschat wordt, maar 

op lange termijn onderschat wordt.  

Bij een analyse van de impact van de impact technologie moet nadrukkelijk worden stilge-

staan bij allerlei remmende relatief zachte aspecten in de samenleving en in organisaties. 

Een element wat hierin vaak naar voren komt is een asymmetrie tussen welke eenheid (in-

dividu, organisatie, organisatieonderdeel, et cetera) investeringen doet in nieuwe 

technologie en welke eenheid de voordelen heeft hiervan. Dit element zal binnen het Rijk, 

dat uit veel onderdelen bestaat, ongetwijfeld ook spelen. Maar daarnaast kunnen er ook 

binnen het Rijk politieke en bestuurlijke afwegingen zijn om technologie wel of niet in te 

zetten. Tot slot speelt in dit kader ook een vraagstuk met betrekking tot tekorten van ICT-

ers: De technologie kan wel beschikbaar zijn, er moet ook iemand zijn die het in een orga-

nisatie implementeert. Dit speelt in de hele samenleving en zeker ook binnen het Rijk. 

Bovendien kent het Rijk ten opzichte van de markt een relatief inflexibele arbeidsmarkt, 

vanwege rechtsbescherming werknemers Rijk is er een drempel om technologie in te voeren 

die tot (grootschalige) vermindering van werkgelegenheid zal leiden.94. Hierdoor is het anti-

ciperen op een omgeving die snel verandert voor de overheid lastiger dan voor 

marktpartijen.  

Ook de eerder aangehaalde verkenning van de SER, Rathenau Instituut en de WRR geven 

aan dat op de lange termijn de onzekerheden groot zijn en dat er uitdagingen liggen om 

                                                

94 Dit uit zich bijvoorbeeld in relatief hoge aandeel vaste dienstverbanden bij het Rijk (92%) ten opzichte 

van de externe arbeidsmarkt (71%).  
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ervoor te zorgen dat transities succesvol verlopen en iedereen aangesloten blijft bij de sa-

menleving. Ook internationale studies steunen deze visie. Zo wordt in recent onderzoek van 

de OECD95 geconcludeerd dat de omvang van het werk dat verdwijnt minder groot zal zijn 

dan aanvankelijk werd gedacht en dat nieuwe technologie ook nieuwe vormen van werk 

creëert. Recent onderzoek van WEF96 focust ook op de uitdagingen om de potentie van tech-

nologie te benutten. Volgens het WEF zijn dit onder meer het bieden van 

omscholingsmogelijkheden, het mogelijk maken van werk op afstand en het nadenken over 

manieren om werknemers die risico lopen op te vangen.  

Verwachte overschotten en tekorten als gevolg van technologie  

De digitalisering van de economie gaat verder de komende jaren en de overheid werkt steeds 

meer datagedreven. De politiek streeft naar een betere, snellere en veiliger digitale dienst-

verlening aan burgers en bedrijven. Een tekort aan ICT’ers staat deze ambitie mogelijk in de 

weg.97 Binnen het Rijk is een toename te zien in het aantal vacatures voor ICT gerelateerde 

functies waar het aanbod krap is. Ook de vervangingsvraag naar ICT’ers binnen het Rijk is 

enorm, tot en met 2022 is die naar verwachting meer dan 3600 fte. In interviews is aange-

geven dat hier mogelijk nog een substantiële uitbreidingsvraag bovenop komt. Doordat ICT-

dienstverlening steeds minder locatiegebonden is, kunnen bedrijven steeds makkelijker 

werkzaamheden naar landen verplaatsen waar de loonkosten lager zijn, zoals India. Voor 

het Rijk is dit i.v.m. met vanwege overwegingen als veiligheid en privacy echter niet altijd 

mogelijk. 

Ook op de externe arbeidsmarkt neemt door de aantrekkende economie en toenemende 

digitalisering de vraag naar IT-diensten sterk toe. Tussen 2013 en 2016 groeide het aantal 

banen voor werknemers met 18.000 naar 245.000.98 In 2017 was 50% van de ICT-vacatures 

moeilijk vervulbaar volgens HR-professionals. Dit is een flinke stijging, in 2015 was dit nog 

31% en in 2016 36%.99 De krapte in de ICT beroepen manifesteert zich in het algemeen in 

deelgebieden waar typische een hoger opleidingsniveau voor wordt gevraagd zoals program-

meurs, security specialisten, data scientists, ICT-architecten en security-specialisten.100 Tot 

2022 verwacht het ROA (zeer) grote knelpunten in de personeelsvoorziening voor software- 

en applicatieontwikkelaars en databank- en netwerkspecialisten.101 

Als wij kijken naar hypergespecialiseerde102 ICT-functies dan doet zich een interessant 

vraagstuk voor. Aan de ene kant is er binnen het Rijk duidelijk vraag naar dit soort experts 

op een zeer specifiek onderwerp. Denk bijvoorbeeld aan personen die legacy-systemen kun-

nen beheren. Dit zijn typisch oudere medewerkers, maar de uitfasering van de legacy-

systemen gaat niet parallel met de uitstroom van deze medewerkers. Dit kan aan twee kan-

ten voor uitdagingen zorgen: lastig over te zetten ICT-systemen zonder experts of oudere, 

lastig om te scholen experts zonder ICT-systemen. Aan de andere kant zijn er ook allerlei 

moderne hypergespecialiseerde ICT-functies. Door de snelle ontwikkelingen in technologie 

                                                

95 OECD (2016). The Risk of Automation for Jobs in OECD Countries. Parijs: OECD Publishing. 

96 WEF (2018). The Future of Jobs Report 2018.  

97 UWV (2018). Overheid – factsheet arbeidsmarkt.  

98 UWV (2017). Arbeidsmarktprognose 2017-2018. 

99 DP/Berenschot/Performa (2018). HR-Trends 2017-18. 

100 UWV (2018). ICT-beroepen factsheet arbeidsmarkt 

101 Ibid.  

102 Hiermee bedoelen wij een expert binnen een zeer specifiek onderdeel van ICT. Dit kan gaan om 

legacy-systemen, maar het kan ook gaan om expertise op het gebied van cybersecurity, datacenters, 

telecommunicatie, et cetera.  
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is de vraag naar specifieke hyperspecialisaties zeer dynamisch. Aan de andere kant betekent 

de relatief inflexibele arbeidsmarkt van de overheid, en de brede tekorten op de arbeids-

markt, dat zij hier lastig mee om kan gaan. Dit kan ertoe leiden dat er aan ene kant een 

groot tekort is aan bepaalde specialisten, terwijl er aan de andere kant een (waarschijnlijk 

beperkt) overschot is. Omscholing is uiteraard altijd mogelijk, maar het omscholen van ou-

dere hyperspecialist naar een ander domein is vaak een grote uitdaging voor het Rijk die 

duidelijk vraag heeft naar specialisten. Overigens speelt bij het in dienst nemen van de meest 

schaarse experts tevens dat het voor de overheid lastig is om te concurreren met de markt 

door salarisschalen binnen het Rijk. Uit onderzoek van BZK blijkt dat het Rijk vooral voor 

ICT’ers aan het begin van hun loopbaan een concurrerend salaris kan bieden. Bij een beperkt 

aanbod van specifieke ICT-expertise kan zij de hoge prijs voor die arbeid niet betalen. Juist 

bij specifieke expertise (niet alleen ICT) kan worden gekozen voor externe inhuur omdat dit 

doelmatiger en doeltreffender kan zijn. 

De digitalisering van de maatschappij in het algemeen en de overheid in het bijzonder zorgen 

ervoor dat iedereen steeds afhankelijker wordt van deze systemen. De impact van cyber-

crime neemt hierdoor toe.103 Om digitalisering goed vorm te geven, moet er flink in 

cybersecurity worden geïnvesteerd. Gezien de generieke tekorten op de arbeidsmarkt in dit 

domein, zal de overheid waarschijnlijk ook hier flinke tekorten kennen. De grootste tekorten 

doen zich echter voor bij de politie, bij het Openbaar Ministerie en bij Defensie die geen deel 

uitmaken van de Sector Rijk.104 Hoewel cyberspecialisten op dit moment een belangrijk 

schaarstegebied is, wordt er op cybersecurity volop geïnvesteerd in het Regeerakkoord 

(structureel 95 miljoen euro), grotendeels in personele capaciteit en ICT-voorzieningen van 

departementen.  

In verschillende gesprekken is aangegeven dat het vraagstuk van de impact van technologie 

op de arbeidsmarkt van het Rijk breder dan ICT-ers gezien moet worden. Om goed te func-

tioneren moeten bijna alle medewerkers van Rijk een voldoende generieke kennis van ICT 

hebben (bijvoorbeeld CRM-systemen). Hoewel dit niet zo zeer een kwantitatief vraagstuk is 

van tekorten en overschotten, is dit kwalitatieve vraagstuk zeker relevant in dit kader. Zo is 

binnen steeds meer beleidsdomeinen voldoende kennis van (specifieke vormen van) ICT 

noodzakelijk omdat de primaire processen van het Rijk steeds informatie-intensiever wor-

den. 

Als wij kijken naar overschotten binnen het Rijk dan liggen deze waarschijnlijk vooral bij 

medewerkers die voorheen functies bij uitvoering en inspectie uitvoerden (technologie kan 

delen van de taken in inspectie en toezicht overnemen). Taken die zich kenmerken door 

repeterende handelingen (databeheerr, boekhouden, administratieve taken, et cetera) kun-

nen steeds beter door computers worden uitgevoerd. Ook medewerkers die relatief 

eenvoudige handelingen in het veld uitvoeren (zoals allerlei metingen) zullen vatbaar zijn 

voor de gevolgen van Internet of Things.  

Impact specifieke technologische ontwikkelingen op arbeidsmarkt Rijk 

Op macroniveau zijn met name generieke technologieën relevant, omdat generieke techno-

logieën over de gehele breedte impact kunnen hebben. Als wij kijken naar de technologische 

ontwikkelingen van het afgelopen decennium, dan gaat het bijna exclusief over digitale 

                                                

103 Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (2018). Cybersecuritybeeld Nederland 

2018. 

104 Algemene Rekenkamer (2018). Staat van de Rijksverantwoording 2017. 
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technologieën en de toepassing hiervan. Het huidige tijdsgewricht wordt dan ook gezien als 

de periode waarin ICT de general purpose technology (GPT) is.105  

In de media en discussie wordt veel aandacht gelegd op allerlei specifieke technische ont-

wikkelingen die een grote impact op de samenleving (gaan) hebben. Circa vijftien jaar 

geleden dacht men dat Second Life106 de wereld ging veranderen, de afgelopen jaren bear-

gumenteerden veel zelfbenoemde experts dat de Blockchain alles zou gaan veranderen. Het 

NSIT107 concludeerde echter recentelijk dat Blockchain alleen een oplossing is in zeer speci-

fieke gevallen waarin meerdere partijen data willen uitwisselen, maar vertrouwen ontbreekt. 

Uit onderzoek van Dialogic108 komt naar voren dat er negen exponentiele ontwikkelingen in 

ICT zijn die al enkele decennia nagenoeg alle veranderingen sturen. Het verwerken van data 

wordt exponentieel (1) sneller, (2) goedkoper en (3) kleiner. Deze drie effecten zien wij ook 

bij het opslaan en verwerken van data. Deze effecten zijn zo sterk dat zij ten grondslag 

liggen aan alle specifieke technologische ontwikkelingen op het gebied van ICT die wij zien. 

Naast de bovenstaande exponentiele ontwikkelingen, zien wij een generieke systeeminno-

vatie die een zeer grote impact heeft op het gehele ICT-ecosysteem: Het ontwikkelen van 

nieuwe ICT-systemen wordt relatief steeds eenvoudiger. Hierbij spelen drie krachten een rol. 

(1) Door modulair ontwerp van software wordt het steeds eenvoudiger om bouwblokken te 

hergebruiken. Denk bijvoorbeeld aan allerlei API’s. (2) Door virtualisatie wordt het mogelijk 

om resources (opslag, computing, connectiviteit) dynamisch te delen en (3) door cloudop-

lossingen wordt het mogelijk om de investeringsdrempel sterk naar beneden te halen. De 

bovenstaande effecten zullen er in de toekomst voor zorgen dat ICT in steeds meer proces-

sen geïntegreerd zal worden. 

In ons perspectief zou voor een doorkijk richting 2021 en 2025 de focus vooral moeten liggen 

op specifieke technologieën die op dit moment relatief beperkt gebruikt worden. Hierbij han-

teren wij de diffusietheorie van Rogers109 die stelt dat de verspreiding van innovaties typisch 

een S-curve volgt. Wij selecteren de technologieën die ruimte bieden voor verdere adoptie. 

Merk overigens op dat dit betekent dat technologieën die op dit moment vooral nog in expe-

rimenteel stadium zijn, zoals quantum computing en fotonica, niet in deze selectie 

voorkomen. Hoewel dergelijke technologieën op termijn ongetwijfeld een grote impact zullen 

gaan hebben, zal de daadwerkelijke grootschalige implementatie relatief lang duren en dus 

buiten de scope van deze analyse vallen.  

Op basis van deskresearch110 en interviews komen we tot de een selectie van voornaamste 

technologische ontwikkelingen en de ontwikkeling van hun impact op het Rijk over de tijd. 

Figuur 6 geeft de technologieën en hun ontwikkeling visueel weer.  

                                                

105Dialogic (2014). De impact van ICT op de Nederlandse economie. https://www.dialo-

gic.nl/file/2016/12/2014.062-1430.pdf 

106 Naast de bestaande analoge wereld, werd dit platform gezien als de virtuele wereld waarin wij ons 

allemaal gingen bewegen. De gemeente Zoetermeer opende er zelfs een gemeentehuis. Maar ook 

grote bedrijven als ING, Adidas en Dell gingen in deze hype mee. Al vrij snel bleek echter dat het 

aantal bezoekers sterk terugliep en de zeepbel barstte. 

107 NSIT (2018). Blockchain Technology Overview. Het National Institute of Standards and Technology 

(NSIT) is een instituut van het Amerikaanse ministerie van Handel.  

108 Dialogic (2014). De impact van ICT op de Nederlandse economie. https://www.dialo-

gic.nl/file/2016/12/2014.062-1430.pdf 

109 E.M. Rogers (1962). Diffusion of Innovations. 

110 Onder meer: TNO (2017). Nieuwe technologie en werk. Verkennend onderzoek voor UWV 
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Figuur 6. Verwachte impact van technologieën op de arbeidsmarkt van het Rijk over de periode 2013-

2025 (score impact 1-10) 

 

In Bijlage 4 omschrijven wij elk van deze technologische ontwikkelingen, plus enkele nog 

meer specifieke, waarna we per ontwikkeling afsluiten met een alinea over de verwachte 

impact van de technologie op de arbeidsmarkt van het Rijk.  

De specifieke technologische ontwikkelingen die voor het Rijk relevant zullen worden zijn 

met name kunstmatige intelligentie en de transformatie naar (mobiele) diensten. Deze tech-

nologieën gaan op een breed deel van de taken van werknemers binnen het Rijk invloed 

hebben:  

• Kustmatige intelligentie: Op de korte termijn zal de focus vooral liggen op het 

gebruik van algoritmes die bestaand werk efficiënter zal maken. Inspectiediensten 

zien hun werk veranderen doordat software delen van het toezicht kan overnemen. 

Op de langere termijn neemt de kans op substitutie van taken toe. Tegelijkertijd 

behouden werknemers hun ‘menselijke toegevoegde waarde’ door zelf maatwerk toe 

te passen vooral in de complexe en unieke cases die niet in een algoritme te vangen 

zijn.  

• Transformatie naar digitale diensten: De continuerende transformatie naar di-

gitale diensten kan nog op een groot deel van processen van het Rijk invloed hebben. 

Een deel van het personeel bij de overheid heeft een economisch-administratieve 

functie. Door digitalisering wordt een deel van de taken binnen deze functies ver-

vangen door computersystemen. Daarnaast heeft de transformatie impact op 

communicatie tussen Rijk en burgers of organisaties, interne processen binnen het 

Rijk, maar ook het anticiperen op een samenleving waarin steeds meer diensten 

gedigitaliseerd zullen worden. De toenemende vervlechting van digitalisering in het 

primaire proces van het Rijk en de snelle aan ICT gerelateerde technologische ont-

wikkelingen (digitalisering, automatisering en robotisering) stellen steeds hogere en 

snel veranderende eisen aan het zittend ICT-personeel bij de Rijksoverheid. Het 
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vraagt om meer specialisten die deze diensten kunnen ontwerpen, beheren en inko-

pen. Dat geldt ook voor niet-ICT’ers, die in hun dagelijkse werk steeds meer te 

maken krijgen met ICT. Het vraagt over de gehele breedte ook medewerkers die 

adequaat met deze technologie kunnen omgaan, zowel vanuit het perspectief van 

beleidsmakers als gebruikers. Als wij het voorbeeld van het digitaliseren van regel-

geving bezien, dan hebben we behoefte aan personen die zowel kennis hebben van 

ICT en juridische systemen en goed kunnen communiceren tussen deze domeinen. 

Andere technologische ontwikkelingen hebben vooral betrekking op niches. 

2.9 Conclusie arbeidsmarktanalyse Rijk 

In deze paragraaf behandelen wij de antwoorden op onderzoeksvraag een tot en met drie 

(zie Bijlage 1). 

2.9.1 Terugblik (2013-2017) 

Na een afname van de werkgelegenheid bij het Rijk tussen 2009 en 2013, is tussen 2013 en 

2017 de werkgelegenheid bij het Rijk toegenomen van 108.823 FTE (116.417 werknemers) 

naar 110.649 FTE (118.347 werknemers). De externe arbeidsmarkt is in 2013-2017 periode 

harder gegroeid (1,2% per jaar) dan het Rijk (0,4% per jaar) door een herstellende econo-

mie en een groeiend aantal potentiele werknemers. De stijging van de werkgelegenheid bij 

het Rijk wordt met name verklaard door nieuw beleid en beleidsintensiveringen. Zo zijn de 

ministeries van BZK en SZW met meer dan een derde toegenomen. Hier staat tegenover dat 

met name de ministeries van Financiën en JenV zijn gekrompen in de periode tussen 2013-

2017.  

Wat betreft demografische kenmerken zijn zowel de arbeidsmarkt van het Rijk als de externe 

arbeidsmarkt is de afgelopen jaren vergrijsd. Het percentage werknemers in de categorie 

55-plus is bij het Rijk toegenomen van 26% naar 32%. Het personeelsbestand van het Rijk 

is momenteel meer vergrijsd dan de externe arbeidsmarkt. Kijkend naar andere demografi-

sche kenmerken van werknemers bij het Rijk is ultimo 2017 54% man tegenover 46% vrouw. 

Het aandeel werknemers met een migratie-achtergrond bij het Rijk is tussen 2013-2017 licht 

toegenomen. Dit komt met name door een lichte stijging in het aandeel werknemers met 

een niet-Westerse migratie-achtergrond. 

Werknemers bij het Rijk zijn gemiddeld hoger opgeleid dan op de externe arbeidsmarkt. Het 

aandeel middelbaaropgeleiden is zowel bij het Rijk als op de externe arbeidsmarkt afgeno-

men ten opzichte van een stijging van het aandeel hoger opgeleiden. Technologie heeft hier 

een rol in gespeeld. Mede als gevolg van digitalisering is in de periode 2013-2017 het aandeel 

middelbaar administratieve beroepen bij het Rijk gedaald van 24% naar 21% van de werk-

gelegenheid binnen het Rijk. Middelbaaropgeleiden voeren vaker routinematige taken uit die 

deels zijn overgenomen door computertechnologie.  

Het Rijk kent ook moeilijk vervulbare vacatures. Deze bestaan voornamelijk uit functies zoals 

ICT’ers, inkopers en financieel specialisten. Met externe inhuur kan het Rijk inspelen op mo-

gelijke tekorten. De uitgaven aan externe inhuur bij het Rijk bedroegen in 2017 10,4% van 

de totale personele uitgaven, in 2013 was dit 9,8%. 

In termen van (dreigende) overschotten kent het Rijk, onder meer als gevolg van digitalise-

ring, een dalende trend in beroepen voor middelbaar administratief personeel. In 2014 

bestond het totale personeelsbestand van het Rijk voor 24% uit middelbaar administratieve 

beroepen, dit is afgenomen naar 21% in 2017. 
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2.9.2 Vooruitblik (tot 2025) 

Naar verwachting neemt het aantal fte dat werkzaam is bij het Rijk, en dus ook het aantal 

werknemers, op middellange termijn verder toe. Dit is onder andere gebaseerd op de groei 

van de economie en van de bevolking en het feit dat er op dit moment geen taakstellingen 

zijn. De ontwikkeling van het personeelsbestand bij het Rijk is echter met onzekerheid om-

geven. Zo zijn politieke interventies en beslissingen, zoals bijvoorbeeld een besluit tot 

bezuiniging (zorgt mogelijk voor krimp) en een bevriezing van de AOW-leeftijdsverhoging 

(zorgt tijdelijk voor meer uitstroom), van invloed op deze ontwikkeling. Ook op langere ter-

mijn zijn patronen van krimp en groei grotendeels het gevolg van politieke beslissingen en 

economische conjunctuur. Zo zal er na 2021 een nieuw kabinet aantreden.  

Hoewel het Rijk op sommige onderdelen inzet op verambtelijking (met bijvoorbeeld het pro-

gramma Versterking HR-ICT Rijk), is de verwachting van een aantal geïnterviewde experts 

dat de externe inhuur op middellange termijn zal stijgen. De voornaamste oorzaak van deze 

verwachte stijging zal volgens hen een toename in moeilijk vervulbare (ICT) vacatures zijn.  

Van het huidige personeelsbestand van het Rijk zal 4% tot en met 2020 de AOW-leeftijd 

bereiken. In de periode 2021-2025 zal het personeelsbestand van het Rijk nog verder verg-

rijzen. Van 2021 tot en met 2025 stroomt naar verwachting 13% van het huidige 

personeelsbestand uit vanwege het bereiken van de AOW-leeftijd. De gemiddelde leeftijd 

neemt daardoor richting 2025 weer iets af nemen: de piek in het personeelsbestand (de 

ouderen) stroomt langzaam uit. Het is voor het Rijk goed om bewust te zijn van de relatief 

grote vervangingsvraag door uittreding (en daarmee het verloren gaan van ervaring van 

oudere werknemers) in de periode 2021-2025. Het is belangrijk dat de instroom de uitstroom 

blijft opvangen.  

De goed te voorspellen AOW-uitstroom van oudere werknemers heeft invloed op de 

man/vrouw verhouding bij het Rijk. De ouderen die uitstromen zijn namelijk vaker man. 

Naar verwachting daalt het percentage mannen op middellange termijn naar 52% en op 

lange termijn (2025) naar 50% waarmee een evenwichtige verdeling is bereikt tussen man-

nen en vrouwen. Dit stijgende aandeel vrouwen heeft een kleine invloed op het aandeel 

deeltijdcontracten, aangezien vrouwen gemiddeld iets vaker in deeltijd werken. Zowel bij het 

Rijk als op de externe arbeidsmarkt zal het aandeel werknemers met een migratie-achter-

grond naar verwachting stijgen van 18% in 2017 naar 21% in 2021. Er zijn wel verschillen 

naar opleidingsniveau te verwachten, aangezien het Rijk de doelstelling heeft om het per-

centage hoogopgeleide niet-westerse werknemers te verhogen. 

Het werknemersbestand van het Rijk zal op middellange en lange termijn in toenemende 

mate een hoger opleidingsniveau kennen. Dit komt door nieuwe technologieën die kansen 

bieden voor hoger opgeleiden, maar de positie van sommige middelbaar opgeleiden kwets-

baarder maken (die vooral beroepen hebben die vaker uit routinematige taken bestaan die 

eenvoudiger te automatiseren zijn). Vanuit het perspectief van het Rijk, met een relatief 

hoog aandeel hoger opgeleiden, betekent dit een risico op tekorten voor het hoger opgeleid 

personeel waarbij de concurrentie met de externe arbeidsmarkt moet worden aangegaan. 

Als het gaat om middelbaar opgeleiden betekent het vooral voor middelbaar administratief 

personeel een risico op overschotten. 

De snelle technologische ontwikkelingen zorgen ook voor een discrepantie tussen wat oplei-

dingen bieden en wat de markt zoekt. Voor het Rijk betekent dit dat het ook in de toekomst 

een aantrekkelijke werkgever kan zijn door het blijvend aanbieden van opleidingen. In po-

tentie heeft het Rijk als grote werkgever een goede uitgangspositie voor het bieden van een 

voor werknemers inspirerende ontwikkel- en mobiliteitsomgeving. In aanvulling daarop is 

een belangrijke sociaal-maatschappelijke ontwikkeling dat werknemers steeds meer op zoek 
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zullen zijn naar zingeving in hun werk. Dit is, gelet op de publieke, maatschappelijke toege-

voegde waarde van de rol van de (Rijks)overheid, bij uitstek een kans om te 

aantrekkelijkheid voor komen en blijven werken bij het Rijk te vergroten.  

Het zal het voor het Rijk een uitdaging zijn om voldoende gekwalificeerd ICT-personeel aan 

zich te binden. De vraag naar ICT’ers bij het Rijk in de periode tot 2021 bedraagt naar 

schatting 1.200 werknemers per jaar. Het gaat daarbij vooral om ICT’ers op hbo- en wo-

niveau. Landelijk is voor vrijwel alle ICT-functies (maar voornamelijk voor functies met een 

hoger opleidingsniveau) al sprake van (zeer grote) schaarste. Dit komt mede doordat de 

uitstroom van gediplomeerde ICT’ers uit het hoger onderwijs te klein is om aan de toene-

mende vraag te voldoen. 

Specifieke technologische ontwikkelingen die voor het Rijk relevant zullen worden, zijn met 

name kunstmatige intelligentie, Internet of Things en de transformatie naar (mobiele) dien-

sten. De mate waarin nieuwe technologie wordt toegepast, is binnen het Rijk voor een groot 

deel een beleidskeuze. In de markt verliezen organisaties hun concurrentiepositie als ze niet 

het innovatief vermogen hebben om mee te bewegen met technologische ontwikkelingen. 

Daar komt bij dat in de meeste waardeketens dominante partijen aanwezig zijn die in staat 

zijn om technologische veranderingen door de hele keten af te dwingen. In de publieke sector 

is deze marktdruk om technologische veranderingen af te dwingen veel minder sterk aan-

wezig. De snelheid waarmee technologische ontwikkelingen in het Rijk zullen worden 

toegepast, hangt dan ook sterk af van de beleidsmatige keuzes die de komende jaren worden 

gemaakt. Het is desalniettemin zaak dat werknemers binnen het Rijk zich continu blijven 

ontwikkelen om enerzijds van toegevoegde waarde te blijven naast de oprukkende techno-

logie (wanneer er sprake is van mogelijke substitutie van taken) en anderzijds dienen 

werknemers zich te blijven ontwikkelen om ook invulling te kunnen geven aan nieuwe taken 

die ontstaan door digitalisering. Competentieveroudering wordt dus een steeds grotere uit-

daging en duurzame inzetbaarheid en leven lang leren worden steeds belangrijker. 





   

 

Dialogic innovatie ● interactie 59 

3 De arbeidsmarkt van de Belasting-

dienst 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de arbeidsmarktanalyse op het mesoniveau (Be-

lastingdienst) weergegeven. Gegeven het feit dat de Belastingdienst een grote en 

gevarieerde organisatie is en het doel in dit onderzoek is om grip te krijgen op concrete 

trends en ontwikkelingen, wordt in dit hoofdstuk een verdieping gemaakt op een drietal 

specifieke onderdelen van de Belastingdienst: de directies MKB, Douane (Fysiek Toezicht 

Schiphol) en IV(-accent). Deze onderdelen komen overeen met de onderzochte functies in 

de micro-analyse. 

Op basis van bestaande databronnen zijn trends en ontwikkelingen in de arbeidsmarkt van 

de Belastingdienst geanalyseerd over de periode 2013-2017. Op basis van interviews en 

desk studie zijn deze analyses aangevuld met verkenningen voor de middellange termijn (tot 

2021) en de lange termijn (2022-2025). Het hoofdstuk start met een beschrijving van de 

huidige organisatie en het huidig personeelsbestand van de Belastingdienst (paragraaf 3.1). 

Vervolgens worden achtereenvolgens de trends en ontwikkelingen in de omvang van de ar-

beidsmarkt, demografische aspecten, dienstverbanden, functies en mobiliteit (paragraaf 3.2 

tot en met paragraaf 3.6) geanalyseerd. Daarna wordt, in het kader van tekorten, de externe 

arbeidsmarkt geanalyseerd (paragraaf 3.7) en wordt stilgestaan bij een aantal omgevings-

factoren die impact hebben op de arbeidsmarkt van de Belastingdienst (paragraaf 3.8) 

waarbij er in paragraaf 3.9 specifiek aandacht wordt besteed aan de impact van technolo-

gische ontwikkelingen. Dit hoofdstuk eindigt met een conclusie waarin de belangrijkste 

ontwikkelingen in de arbeidsmarkt van de Belastingdienst van de afgelopen periode en de 

middellange en lange termijn worden geanalyseerd (paragraaf 3.10). 

3.1 Huidige organisatie Belastingdienst 

3.1.1 Over de Belastingdienst 

De Belastingdienst is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Financiën. De Belas-

tingdienst is een grote uitvoeringsorganisatie vanwege het budget (€2,87 mld. in 2018 

waarvan €2,08 mld. aan personele uitgaven) en het aantal medewerkers (ruim 28.000), en 

daarnaast is er veel politieke en maatschappelijke aandacht voor de werkzaamheden van de 

Belastingdienst. De Belastingdienst geeft uitvoering aan:  

• De heffing, controle en inning van rijksbelastingen, bijdragen zorgverzekeringswet, 

premies volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen (Belastingen);  

• De controle op de naleving van wetgeving voor in-, uit- en doorvoer van goederen, 

en van wetgeving op economisch, gezondheids-, milieu- en veiligheidsterrein, eco-

nomische ordening en financiële integriteit (Douane);  

• De toekenning van en controle op inkomensafhankelijke toeslagen (Toeslagen);  

• De opsporing op al de hiervóór genoemde terreinen en de opsporing van witwassen 

en niet ambtelijke corruptie, inclusief het afpakken van het wederrechtelijk verkre-

gen voordeel (FIOD). 

De visie van de Belastingdienst is ‘de mate waarin burgers en bedrijven vrijwillig hun ver-

plichtingen nakomen maximaal vergroten (compliance)’. Onder ‘compliance’ verstaat de 

Belastingdienst dat burgers en bedrijven bereid zijn hun wettelijke fiscale verplichtingen ten 
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aanzien van de Belastingdienst na te komen. De term ‘bereidheid’ geeft aan dat de Belas-

tingdienst ernaar streeft dat belastingplichtigen uit zichzelf fiscale regels naleven, zonder 

(dwingende en kostbare) acties van de kant van de Belastingdienst. Als burgers en bedrijven 

hun wettelijke verplichtingen nakomen, dan komt belastinggeld de staatskas binnen zoals 

de wetgever beoogt en worden overheidsgelden niet onterecht uitbetaald.111 De missie van 

de Belastingdienst is als volgt geformuleerd112:  

• Elke burger en elk bedrijf krijgt de behandeling die hij verdient.  

• Verantwoordelijkheid, kansen en professionele ruimte voor elke medewerker. 

3.1.2 Organisatiestructuur 

In september 2017 heeft de secretaris-generaal (SG) het besluit genomen de topstructuur 

van de Belastingdienst aan te passen. In de nieuwe Topstructuur wordt een onderscheid 

gemaakt tussen uitvoeringsbeleid, kaderstelling en strategie (verantwoordelijkheid van con-

cerndirecties), ondersteuning (verantwoordelijkheid van corporate diensten en shared 

service organisaties) en de uitvoering (primaire processen). Rollen, taken en verantwoorde-

lijkheden zijn vastgelegd voor de organisatie. De Topstructuur bevat een SG/DG-model zoals 

dat ook bij andere rijksdiensten het geval is.113 

Figuur 7. Organogram topstructuur Belastingdienst 

 
Bron: Kamerstuk 31066 nr. 393 Vergaderjaar 2017-2018 

                                                

111 Rijksbegroting 2018. Ministerie van Financiën, beleidsartikel 3.1 Artikel 1 Belastingen 

112 Belastingdienst, Resultaat en Ruimte, Middellange-termijnplan Belastingdienst 20142017. 

113 Bron: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie/organogram/di-

rectoraat-generaal-belastingdienst  

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie/organogram/directoraat-generaal-belastingdienst
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie/organogram/directoraat-generaal-belastingdienst
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De basis van de Belastingdienst vormen de negen organisatieonderdelen die samen het pri-

mair proces omvatten. Het betreft die onderdelen waar dagelijks de kerntaken van de 

Belastingdienst worden uitgevoerd en welke het bestaansrecht vormen van het directoraat- 

generaal. Deze worden alle rechtstreeks aangestuurd door de directeur-generaal Belasting-

dienst. Het betreft de volgende organisatieonderdelen: 

• Douane 

• FIOD 

• Toeslagen 

• Particulieren 

• Midden- en Kleinbedrijf (MKB) 

• Grote Ondernemingen (GO) 

• Centrale Administratieve Processen (CAP) 

• Klantinteractie en -services (KI&S) (o.a. Belastingtelefoon) 

• Informatievoorziening (IV) 

Aan het hoofd van de Belastingdienst staat de Directeur-Generaal (DG) en de plaatsvervan-

gend DG (pDG). Voor de kwaliteitsborging, kaderstelling en uitvoeringsbeleid zijn een aantal 

Concerndirecties ingericht: 

• Fiscale en Juridische zaken 

• IV- en Databeheersing 

• Uitvoerings- en Handhavingsbeleid 

• Organisatie en Personeel 

• Innovatie en strategie 

Daarnaast is er een directie Control en Financiën die apart staat van de bedrijfsvoering. Om 

de organisatieonderdelen in het primair proces te ondersteunen is een aantal Corporate 

Diensten en SSO’s ingericht. Deze vallen onder aansturing van de plaatsvervangend direc-

teur-generaal. Het betreft de volgende organisatieonderdelen: 

• Corporate diensten 

o Vaktechniek 

o Datafundamenten en Analyse 

o Communicatie 

• Shared Service Organisaties 

o SSO Financieel en Managementinformatie 

o SSO Centrum voor Facilitaire Dienstverlening  

o SSO Organisatie en Personeel 

o Switch: een werk- en mobiliteitsbedrijf opgericht om de mensen van wie het 

werk verdwijnt als gevolg van de Investeringsagenda of die vrijwillig via de 

variantenregeling aan een nieuwe functie willen werken, naar ander werk te 

begeleiden. 

3.1.3 Beschouwing huidig personeelsbestand Belastingdienst 

De tabel hieronder geeft de belangrijkste waardes van het personeelsbestand van de Belas-

tingdienst in 2017. 
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Tabel 8. Overzicht personeelsbestand Belastingdienst 2017  

Indicator Categorie Waarde 

Personele bezetting in fte  27.770 

Personele bezetting in aantallen  29.610 

Verdeling aantal fte naar organisatie-

onderdeel114 
Centrale Administratie (B/CA) 1% 

Centrum voor Facilitaire Dienstverlening 

(B/CFD) 

4% 

Centrum voor Kennis en Communicatie 

(B/CKC) 

2% 

Belastingen (particulieren, MKB en GO) 53% 

Directoraat-generaal Belastingdienst (DGBel) 1% 

Douane 17% 

FIOD 5% 

Informatievoorziening (IV) 11% 

Klant Interactie & Services (KI&S) 3% 

Switch 1% 

Toeslagen 3% 

Verdeling aantal fte naar functiefami-

lie  

Uitvoering 11% 

Bedrijfsvoering 13% 

Advisering 2% 

Lijnmanagement 5% 

Beleid 0% 

Toezicht 2% 

Kennis & Onderzoek 0% 

Project en Programma management 1% 

Niet functiefamilie/niet ingedeeld 66% 

Verdeling naar leeftijd Tot 35 jaar 11% 

35 tot 55 jaar 45% 

55 jaar of ouder 44% 

Verdeling man/vrouw - 61%/39% 

Verdeling vast versus tijdelijk contract - 97%/3% 

Verdeling naar schaal 1 tot en met 4 1% 

5 tot en met 9 56% 

10 tot en met 13 36% 

14 of hoger 7% 

In- en uitstroom Saldo -433 

Instroomratio 2,7% 

Uitstroomratio 4,1% 

Aantal vacatures - 1.660 

Bron: P-Direkt 

                                                

114 Afgelopen jaren heeft de Belastingdienst een organisatiestructuur gekend, op basis waarvan perso-

neelscijfers bekend zijn.  
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3.2 Omvang van de arbeidsmarkt 

3.2.1 Aantal fte Belastingdienst 

Terugblik (2013-2017) 

De Belastingdienst heeft in de periode 2013-2017 te maken met een formatiedaling als ge-

volg van ingeboekte taakstellingen en de eerste effecten van de Investeringsagenda (IA). 

De Investeringsagenda uit 2015 is een ingrijpend meerjarig veranderprogramma om te zor-

gen voor een Belastingdienst die beter, goedkoper en meer ‘in control’ is. De agenda richt 

zich op vijf verandergebieden: 

• Modernisering van de interactie met burgers en bedrijven 

• Informatie-gestuurd toezicht 

• De ontwikkeling van data-analyse 

• De ontwikkeling van managementinformatie voor sturing 

• Het Belastingdienstbreed op orde brengen van de ICT 

De Investeringsagenda bevat ook randvoorwaardelijke onderwerpen, één daarvan is een 

aanpassing van het personeelsbestand: zowel een krimp als wijziging van de samenstelling. 

Vanwege werkpakketreducties als gevolg van efficiëntere procesuitvoering en informatie-

gestuurd werken, werd daarbij een uitstroom van 5.000 medewerkers voorzien door middel 

van een vertrekregeling en tevens een instroom van 1.500 hoogwaardig opgeleide mede-

werkers. Deze nieuwe werkwijzen vragen ook om vaardigheden die hierbij aansluiten. De 

transitie die de Belastingdienst heeft ingezet resulteert in een kleiner personeelsbestand, zie 

Figuur 8. 

Figuur 8. Aantal fte bij Belastingdienst 

 

Bron: P-Direkt  

Om de uitstroom te accommoderen is het tijdelijke organisatieonderdeel Switch in het leven 

geroepen. Dit onderdeel begeleidt mensen van wie het werk verdwijnt of die vrijwillig aan 

een nieuwe functie willen werken. Sinds 2016 tot eind 2017 hebben circa 2.800 medewerkers 

de Belastingdienst verlaten als gevolg van de vertrekregeling. Tegenover deze uitstroom zijn 

financiële middelen beschikbaar voor een totale instroom van 1.500 hoogwaardige fte’s. 
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Vooruitblik (tot 2021) 

De beoogde planning van de Investeringsagenda blijkt in de praktijk niet haalbaar. Daarbij 

is de vertrekregeling anders gelopen dan gepland115, wat de aanleiding is geweest voor de 

staatssecretaris van Financiën om in 2018 zijn visie op de vernieuwingsopgave van de Be-

lastingdienst te publiceren116. In de kamerbrief Beheerst Vernieuwen 2018 signaleert de 

staatssecretaris dat de ontwikkeling minder snel gaat dan gepland. Daarnaast is tijdelijk 

extra capaciteit benodigd om de geconstateerde kwalitatieve mismatch in de tijd op te van-

gen. Inmiddels is dan ook een nieuwe meerjarige formatie bekend: 

Tabel 9. Meerjarige afgeronde formatie in fte 

 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

fte volgens formatie 28.600 29.600 28.700 28.100 27.800 27.100 27.000 

Bron: Belastingdienst, budgetbrief 3 aug 2018 

In de formatie is eerst een stijging waar te nemen, alvorens het personeelsbestand weer 

afneemt. De twee voornaamste redenen voor de stijging zijn dat er [1] op korte termijn een 

substantiële vervangingsvraag bestaat en [2] het vertrek van het Verenigd Koninkrijk in 

maart 2019 uit de Europese Unie (‘Brexit’) vraagt om additionele medewerkers doordat de 

volumes van verkeer (niet-EU) flink zullen toenemen. De beoogde transitie van de Belas-

tingdienst zet echter de komende jaren door en zal uiteindelijk moeten leiden tot een kleiner 

personeelsbestand.  

Verkennen (2022-2025) 

In de periode 2022 – 2025 zal op basis van de thans voorziene AOW-leeftijd en op basis van 

overige thans bekende uitstroom een substantiële groep medewerkers de Belastingdienst 

gaan verlaten. Tegelijkertijd zet de Belastingdienst ook fors in op het werven van nieuwe 

werknemers. De huidige formatieve ontwikkeling laat een netto daling zien met 1600 fte 

richting 2025.  

De formatieve ontwikkeling wordt enerzijds gebaseerd op de reeds genoemde werkpakket-

reductie door technologische ontwikkelingen en anderzijds door de uitbreiding van uit te 

voeren taken op diverse terreinen (zoals n.a.v. de Brexit) en de instroom van nieuwe mede-

werkers. 

3.2.2 Personele verdeling naar dienstonderdeel 

Terugblik (2013-2017) 

Afgelopen jaren heeft de Belastingdienst een organisatiestructuur gekend, op basis waarvan 

de onderstaande personeelscijfers bekend zijn. De tabel laat de personele verdeling naar 

dienstonderdeel zien over de periode 2013-2017: 

Tabel 10. Verdeling van aantal fte over dienstonderdelen over de periode 2013-2017 

Afdelingen 2013 2014 2015 2016 2017 
∆ 2017 t.o.v. 

2013 
Centrale Administratie (B/CA) 1.591 1.652 1.610 1.321 150 -91% 

                                                

115 Er vertrokken voor een deel andere medewerkers dan bedoeld en ook nog eens sneller dan beoogd. 

Het gevolg is een kwantitatieve en kwalitatieve disbalans wat de uitvoering van de taken door de 

Belastingdienst kwetsbaar maakt. 

116 Ministerie van Financiën (2018). Agenda Beheerst vernieuwen april 2018. 
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Centrum voor Facilitaire Dienstverle-

ning (B/CFD) 1.189 1.239 1.161 1.082 1.096 
-8% 

Centrum voor Kennis en Communica-

tie (B/CKC) 567 620 568 571 623 
10% 

Belastingen (particulieren, MKB en 

GO) 15.661 16.241 15.924 14.597 14.789 
-6% 

Directoraat-generaal Belastingdienst 

(DGBel) 263 289 238 222 213 
-19% 

Douane 4.613 4.579 4.449 4.291 4.590 0% 
FIOD 1.207 1.291 1.290 1.272 1.343 11% 
Informatievoorziening (IV) 2.375 2.447 2.469 3.156 2.981 26% 
Klant Interactie & Services (KI&S) 704 843 835 838 813 15% 
Switch    76 405  

Toeslagen 687 815 863 724 769 12% 

Bron: P-Direkt 

De ontwikkeling van het aantal fte per dienstonderdeel verschilde sterk. Het onderdeel In-

formatievoorziening is het sterkst gegroeid vanwege de reorganisatie, waarbij Informatie 

Management verschoven is van de dienstonderdelen naar Informatievoorziening. De directie 

Centrale Administratie (CA) is cijfermatig gekrompen. Dit is te verklaren doordat een deel 

groot deel administratief overgegaan is naar Belastingen in het nieuw opgerichte onderdeel 

Centrale Administratieve Processen (CAP)117. Bovendien zijn in 2016 en 2017 zijn bij de 

directie Belastingen, KI&S (Klantinteractie en -services) en Centrale Administratie circa 

1.860 medewerkers uitgestroomd als gevolg van de vertrekregeling. In die beide jaren zijn 

Belastingdienst breed ongeveer 3.500 medewerkers uitgestroomd. 

Ook bij de Douane en de FIOD is bijna 400 fte uitgestroomd doordat deze medewerkers ook 

in aanmerking kwamen voor de vertrekregeling. Deels is dit opgevangen door het instromen 

van collega's vanuit Belastingen en door werving. 

In 2017 is het besluit genomen om de organisatiestructuur118 van de Belastingdienst aan te 

passen. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe structuur (‘topstructuur’) met 24 ‘nieuwe’ di-

recties binnen de DG Belastingdienst. Daarbij is sinds 2017 (en sinds 2018 ook als onderdeel 

van de nieuwe topstructuur) een nieuwe corporate dienst, de directie ´Datafundamenten en 

Analytics’ binnen Belastingen met als missie informatie/gestuurd werken voor de hele orga-

nisatie mogelijk maken.  

De structuur zoals deze in de bovenstaande cijfers gehanteerd is vanaf 2018 dan ook niet 

meer van toepassing. Vanaf 2019 zal de personeelsadministratie – na afronding van alle 

reorganisaties die hiermee te maken hebben - ook weer gelijk gaan lopen met deze nieuwe 

structuur.  

                                                

117 Per 1 januari 2017 werden de organisatieonderdelen Belastingdienst/Semi massale processen 

(B/SMP) en Belastingdienst/Centrale administratie (B/CA) samengevoegd in een nieuw organisatieon-

derdeel, genaamd Belastingdienst/Centrale administratieve processen (B/CAP). 

118 In de nieuwe Topstructuur wordt een onderscheid gemaakt tussen uitvoeringsbeleid, kaderstelling 

en strategie (verantwoordelijkheid van concerndirecties), ondersteuning (verantwoordelijkheid van 

corporate diensten en shared service organisaties) en de uitvoering (primaire processen). Rollen, ta-

ken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd voor de organisatie. Hiermee zet de organisatie een 

stap naar een toekomstvast organisatiemodel dat duidelijkheid geeft voor de komende jaren. De Top-

structuur bevat een SG/DG-model zoals dat ook bij andere rijksdiensten het geval is. 
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Vooruitblik en verkennen (tot 2025) 

Vooralsnog is de meerjarige formatie de beste houvast voor de ontwikkeling van het perso-

neelsbestand. Ook hier geldt dat het tempo van digitalisering en automatisering, en politieke 

keuzes een sterke impact kunnen hebben op de hierboven geschetste ontwikkeling. 

De onderdelen MKB, Douane en IV zullen in termen van de ontwikkeling van de omvang van 

het personeelsbestand enigszins verschillende ontwikkelingen kennen. De directie MKB zal 

met name vanwege de huidige (vervangings)vraag naar fiscalisten en accountants eerst 

groeien, alvorens ze zal kunnen krimpen vanwege de modernste manieren van toezicht en 

interactie met de bedrijven. MKB zal de transitie naar een (nog) meer informatie-gestuurde 

organisatie verder moeten vertalen in een kleiner personeelsbestand (zie ook 3.8). De Dou-

ane zal doordat het Verenigd Koninkrijk de EU zal verlaten een groei kennen na 2017 met 

bijna 20%. Door de Brexit zullen de volumes van verkeer en verkeer (niet-EU) namelijk flink 

toenemen. Dat moet allemaal onder douanetoezicht komen. Hierdoor zal de Douane toene-

men qua omvang. De werving van deze mensen is eind 2018 al in volle gang. Het 

dienstonderdeel IV zal komende jaren al in omvang moeten krimpen volgens de meerjarige 

formatie als gevolg van de voorziene ontwikkelingen in het werkpakket. 

Tabel 11. Meerjarige afgeronde formatie vanuit Topstructuur 

.  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

MKB 6.600 6.700 6.400 6.200 6.200 6.100 6.100 

Douane 5.000 5.600 5.600 5.500 5.500 5.500 5.500 

IV 3.100 2.900 2.900 2.800 2.800 2.800 2.800 

Anders 13.900 14.400 13.800 13.600 13.300 12.700 12.600 

Totaal 28.600 29.600 28.700 28.100 27.800 27.100 27.000 

Bron: Belastingdienst, budgetbrief 3 aug 2018 

In de Kamerbrief Beheerst Vernieuwen werd geconcludeerd dat de personele gevolgen van 

de uitstroom in combinatie met het vertragen van werkpakketreductie overal zijn terug te 

vinden, maar het grootste zijn voor de directies MKB, Particulieren, Klantinteractie & Services 

(KI&S) en Centrale Administratieve Processen. Deze directies zullen conform de kader van 

de formatieve budgetten tot 2024 in absolute en relatieve zin het sterks krimpen119.  

3.2.3 Geografische spreiding 

De werkgelegenheid van de Belastingdienst bevindt zich met name in de provincies Gelder-

land, Zuid-Holland en Noord-Holland (zie Tabel 12).  

Tabel 12. Aantal werknemers naar provincie standplaats, 2013 en 2017 

  2013 2017 

Gelderland 20% 20% 

Zuid-Holland 19% 18% 

Noord-Holland 15% 16% 

Utrecht 12% 14% 

Noord-Brabant 11% 11% 

Overijssel 6% 7% 

                                                

119 Bron: Belastingdienst (2018). Budgetbrief Belastingdienst augustus 2018.. De exacte getallen zijn 

nog niet formeel vastgesteld.  
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  2013 2017 

Limburg 7% 6% 

Groningen 3% 4% 

Friesland 2% 2% 

Zeeland 1% 1% 

Drenthe 1% 1% 

Flevoland 1% 1% 

Onbekend 2% 0% 

Bron: P-Direkt 

De Douane is qua locatie voornamelijk te vinden op Schiphol en bij de Rotterdamse Havens. 

De IV bevindt zich in Apeldoorn. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat er grote veran-

deringen zullen plaats vinden in de geografische spreiding. 

De directie MKB heeft verspreid over Nederland ongeveer 20 kantoren die dienst doen als 

regiokantoren. Elke regio heeft zijn eigen expertise, zo krijgt de regio Eindhoven (innovatieve 

regio) relatief veel te maken met aanvragen voor de WBSO (fiscale regeling voor R&D) en 

heeft het hiervoor specialisten in dienst. Het Ministerie van Financiën stelt jaarlijks voor het 

gehele dienstonderdeel MKB een aantal prestatie-indicatoren vast (bijv. het aantal cases dat 

behandeld moet worden) die gebaseerd zijn op wat alle regiokantoren samen aangeven te 

kunnen realiseren, gegeven de netto besteedbare capaciteit. De regiokantoren bepalen ver-

volgens zelf hoe ze hun beschikbare capaciteit inzetten om de doelstellingen te behalen. In 

2018 is men gestart met werving voor MKB van ongeveer 680 hbo- en wo opgeleiden met 

een achtergrond in fiscale economie of fiscaal recht. Op grond van landelijk beleid mogen de 

nieuwe werknemers voorkeur uitspreken voor een regiokantoor. Dit lijkt op dit moment te 

zorgen voor een scheve verdeling over de regio’s met als gevolg dat de algehele capaciteit 

misschien wel op niveau zit maar dat er grote verschillen zitten tussen de regio’s.  

3.2.4 Externe inhuur 

Het aandeel externe inhuur is over de periode 2013-2017 afgenomen van 11% naar 9%. De 

verwachting is dat dit percentage richting 2021 nog verder zal afnemen. De Belastingdienst 

heeft in het verleden met name voor ICT-projecten gebruik gemaakt van externe inhuur. In 

de Agenda Beheerst vernieuwen wordt gesteld dat de Belastingdienst meer ICT’ers in vaste 

dienst gaat nemen om ICT-kennis structureel vast te houden in de eigen organisatie en de 

opstart- en afbouwkosten te verminderen.  

Tabel 13. Percentages eigen personeel en externe inhuur, 2013, 2017, 2021 (prognose) 

  2013 2017 2021 

Eigen personeel 89% 91% 96% 

Externe inhuur 11% 9% 4% 

Totaal budget120  € 2.105.757   € 2.345.679   €1.836.691  

Bron: Meerjarige budgetkader Belastingdienst op basis van de 2de budgetbrief 2017 

Ook bij de Belastingtelefoon (onderdeel van KI&S) wordt gewerkt met een flexibele schil 

(relatief groot aandeel uitzendkrachten). Technologische ontwikkelingen (online 

                                                

120 Totalen zijn uitgedrukt in euro’s en niet in fte omdat de spreiding van de kosten voor externe inhuur 

over functies heen zeer groot is. Het heeft weinig zin om dan te gaan werken met een gemiddelde of 

mediaan voor de kosten per fte externe inhuur. 
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klantenportaal / chatrobot) zullen in de toekomst naar verwachting het werk van de Belas-

tingtelefoon doen afnemen en veranderen (complexe gevallen blijven over).  

3.3 Demografische aspecten van de werknemers 

3.3.1 Leeftijd van werknemers 

Terugblik (2013-2017) 

De Belastingdienst heeft te maken met vergrijzing van het personeelsbestand. Het aandeel 

55-plussers bij de Belastingdienst liep op van 35% in 2013 naar 44% in 2017, zie onder-

staande figuur. 

Figuur 9. Verdeling leeftijd werknemers Belastingdienst 2013-2017 

 

Bron: P-Direkt (2013-2017) 

De gemiddelde leeftijd in 2017 bedroeg 50,2 jaar. Bij Switch ligt de gemiddelde leeftijd op 

58,1 jaar doordat Switch onder andere mensen die met pensioen gaan begeleidt.  

Bij de Douane ligt de gemiddelde leeftijd met 49 jaar onder het gemiddelde van de Belas-

tingdienst, maar omdat medewerkers van 55 jaar en ouder niet verplicht mogen worden om 

tijdens nachtelijke uren te werken vormt de leeftijdsverdeling een extra uitdaging. De Dou-

ane werkt immers met volcontinue diensten.  

Vooruitblik (tot 2021) 

Het personeel dat blijft zal uiteraard ouder worden waardoor de gemiddelde leeftijd stijgt. 

Daar staat tegenover dat de er de komende jaren een substantiële uitstroom van oudere 

werknemers zal zijn. En wellicht nog belangrijker: er worden komende jaren veel nieuwe 

mensen geworven. De gegevens laten zien dat nieuwe instroom voor een relatief groot deel 

(66,5% in 2017) uit werknemers jonger dan 35 jaar bestaat. Bovendien is de Belastingdienst 

is op dit moment bezig met een wervingscampagne die zich richt op het werven van junioren 

(pas afgestudeerde medewerkers). Gezien de te verwachten uitstroom van oudere werkne-

mers als gevolg van het bereiken van de AOW-leeftijd en de instroom van relatief veel 

jongere werknemers zal de gemiddelde leeftijd de komende jaren naar verwachting afne-

men. 
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Voorspellen (2022-2025) 

In de periode 2022-2025 zullen naar verwachting circa 3.000 mensen uitstromen vanwege 

het bereiken van de AOW-leeftijd.121 Gezien de wervingsopgave voor de Belastingdienst, en 

het feit dat een gevarieerde instroom (ook) in termen van leeftijd wordt nagestreefd, is het 

goed mogelijk dat de gemiddelde leeftijd verder zal afnemen.  

3.3.2 Geslacht van werknemers 

De man/vrouw verhouding bij de Belastingdienst was in 2017 61% versus 39%. De Belas-

tingdienst heeft daarmee een lager percentage mannen dan de andere 

uitvoeringsorganisaties (RWS 70%, DJI 66%). Het aandeel mannen in 2017 is een licht ver-

anderd ten opzichte van 2013 toen de verhouding 64%/36% was. De verwachting is dat 

richting 2025 het aandeel vrouwen zal toenemen. Van de groep werknemers tussen 55 en 

64 jaar, waarvan een groot deel zal zijn uitgestroomd in 2025, ligt in 2018 namelijk het 

percentage man op 76% terwijl in de leeftijdscategorieën daaronder de verhouding ongeveer 

53%/47% is.122  

Per organisatieonderdeel zijn er grote verschillen in de man/vrouw-verhouding. Bij de afde-

ling Informatievoorziening (IV) ligt het percentage man op 79% terwijl dit bij de 

klantinteractie en -services (KI&S) op 38% ligt. Dit lijkt inherent te zijn aan het type werk.  

3.4 Soort dienstverband 

3.4.1 Vaste en tijdelijke dienstverbanden 

Het aandeel tijdelijke dienstverbanden is tussen 2013 en 2017 stabiel gebleven met 3%. Het 

Centrum voor Kennis en Communicatie (CKC) wijkt hiervan af met in 2017 een aandeel van 

19% tijdelijke contracten. Dit centrum waar zowel de fiscale academie als het employability 

centrum is ondergebracht heeft in die tijd extra werkzaamheden moeten verrichten op het 

gebied van leren en ontwikkelen. Het is thans onderdeel van de SSO O&P.  

Als we deze lijn doortrekken zouden dezelfde percentages gelden voor de periode tot 2021. 

Echter, slechts 58% van de vacatures in 2017 betrof een vast contract; instromers worden 

in de regel op een tijdelijk contract aangenomen met de intentie om door te stromen naar 

een vast contract na het behalen van hun diverse opleidingen. 

3.4.2 Contracturen 

Ongeveer 75% van de werknemers bij de Belastingdienst heeft een contract voor 36 uur of 

meer. Dit is hoger dan bij het hele Rijk (71%) maar lager dan bij de DJI (77%) en RWS 

(80%).  

Het aandeel werknemers naar aantal contracturen is de laatste jaren weinig gewijzigd. Alleen 

het aandeel van de groep mensen met een contract van 25 tot 32 uur is tussen 2013 en 

2017 licht toegenomen (van 13% naar 15%). Voor de komende jaren is de verwachting dat 

de verhouding tussen de verschillende groepen weinig tot niet zal wijzigen. 

                                                

121 Bron: MPP Belastingdienst 2017-2021. 

122 https://over-ons.belastingdienst.nl/feiten-en-cijfers/onze-organisatie-in-2018/  

https://over-ons.belastingdienst.nl/feiten-en-cijfers/onze-organisatie-in-2018/
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3.5 Functies 

In 2017 was slechts twee derde van de functies bij de Belastingdienst ingedeeld volgens het 

functiegebouw Rijk. Een kwantitatieve analyse op dit gebied is dus niet goed mogelijk. 

3.5.1 Functiefamilie- en groepen 

De tabellen hieronder tonen het aantal medewerkers naar functiefamilie (Tabel 14) en de 

top 15 van meest voorkomende functiegroepen in 2017 binnen de Belastingdienst (Tabel 

15).  

Tabel 14. Verdeling aantal medewerkers naar functiefamilie 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Uitvoering 0% 1% 8% 11% 11% 

Bedrijfsvoering 3% 7% 9% 12% 13% 

Advisering 0% 1% 1% 2% 2% 

Lijnmanagement 0% 0% 1% 4% 5% 

Beleid 0% 0% 0% 0% 0% 

Toezicht 0% 0% 0% 2% 2% 

Kennis & Onderzoek 0% 0% 0% 0% 0% 

Project en Programma management 0% 0% 0% 1% 1% 

Niet functiefamilie/niet ingedeeld123 96% 91% 80% 68% 66% 

BD totaal 30.847 31.973 31.359 29.976 29.610 

Bron: P-Direkt (2013-2017) 

Tabel 15. Top 15 meest voorkomende functiegroepen in 2017 

Functiegroep 2013 2014 2015 2016 2017 

1. Senior Medewerker Informatievoorziening 
 

0% 6% 7% 7% 

2. Adviseur Bedrijfsvoering 0% 1% 2% 3% 3% 

3. Operationeel Manager 0% 0% 1% 3% 3% 

4. Senior Adviseur Bedrijfsvoering 0% 1% 2% 2% 2% 

5. Medewerker Facilitair Management 2% 2% 2% 2% 2% 

6. Middenmanager 0% 0% 0% 2% 2% 

7. Coördinerend/Specialistisch Inspecteur 
 

0% 0% 2% 2% 

8. Managementondersteuner 0% 1% 1% 2% 2% 

9. Medewerker Administratie 0% 1% 1% 1% 1% 

10. Expert Informatievoorziening 0% 0% 1% 1% 1% 

11.Medewerker ICT/Techniek/Inform.beh./DIV 0% 1% 1% 1% 1% 

12. Medewerker Behandelen en Ontwikkelen 
 

0% 1% 1% 1% 

13. Coördinerend/Specialistisch Adviseur 0% 0% 0% 1% 1% 

14. (Senior) Adviseur 0% 0% 0% 1% 1% 

15. Medewerker Verwerken en Behandelen 0% 0% 1% 1% 1% 

Niet functiefamilie/niet ingedeeld124 96% 90% 80% 67% 66% 

Bron: P-Direkt (2013-2017) 

                                                

123 Dit betreffen zogenaamde ‘Groepsfuncties’ (in plaats van individueel gewaardeerde functies zoals het 

FGR kent). Het betreffen vooral functies in administratie en toezicht. 

124 Dit betreffen zogenaamde ‘Groepsfuncties’ (in plaats van individueel gewaardeerde functies zoals het 

FGR kent). Het betreffen vooral functies in administratie en toezicht. 
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Het is op dit moment op basis van de huidige data niet mogelijk om eenduidige uitspraken 

te doen over de functiefamilies en functiegroepen binnen de Belastingdienst vanwege de nog 

niet gerealiseerde overgang van de groepsfuncties naar functies conform het Functiegebouw 

Rijk. 

Wel is in algemene zin het een en ander te zeggen over de personele populatie. De Investe-

ringsagenda zette in 2015 al in op een transitie van enerzijds 5.000 (vooral administratieve) 

banen die overbodig zouden worden door de technologische ontwikkelingen en anderzijds 

1.500 nieuwe banen bijvoorbeeld op het gebied van data-analyse en de modernste manieren 

van toezicht en interactie. De verwachting is dat door de inzet op efficiënter werken en de 

concentratie van werkzaamheden veel administratieve functies en taken (verder) zullen ver-

dwijnen. Ook zien de gesprekspartners dat de lagere niveau controle-medewerkers bij 

Belastingen minder werk hebben. Dit type werk is minder complex en kan je bijna in regels 

vastten. Tegelijkertijd groeit de behoefte aan hoogwaardige functies in toezicht en data-

analyse.  

In 2017 is gestart met een wervingscampagne op vier functies die zijn aangewezen als 

schaars. De wervingscampagne richt zich met name op hbo- en wo-kandidaten in de vakge-

bieden ICT, fiscaliteit, accountancy en data analyse. Op deze vier vakgebieden zijn nu al 

tekorten zichtbaar en daar wordt nu dan ook permanent voor geworven.  

3.5.2 Schaalindeling 

Terugblik (2013-2017) 

Binnen de Belastingdienst is het aandeel lagere schalen afgenomen en het aandeel hogere 

schalen toegenomen, zie onderstaande figuur. 

Figuur 10. Verdeling werknemers naar schaal Belastingdienst 2013-2017 

 

Bron: P-Direkt (2013-2017) 

Tussen 2013 en 2017 is het aandeel van schalen 10 en hoger toegenomen van 37% naar 

43%, terwijl dat voor de lagere schalen is gedaald van 63% naar 57%. De indeling naar 

schaalniveaus geeft een indicatie over opleidingsniveau waarbij de hogere schalen verband 

houden met een hoger opleidingsniveau en vice versa.  
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Voor de verschuiving naar de hogere schaalniveaus zijn meerdere verklaringen. Eén belang-

rijke verklaring is dat er meer en meer preventief wordt gewerkt125, waardoor er minder 

(eenvoudige) casussen bij de Belastingdienst terecht komen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 

horizontaal toezicht, scholing belastingplichtige, betere klantenportalen, en de geautomati-

seerde afhandeling van (simpele) klantvragen. Een tweede belangrijke verklaring is dat door 

verdergaande risicoanalyses (bijv. bij de Belastingen of Douane) het aantal laagcomplexe 

cases dat wordt behandeld gereduceerd wordt. Dit zijn de cases die vaker door mensen in 

een lager schaalniveau worden behandeld.  

Vooruitblik en voorspellen (tot 2025) 

In ieder geval is al duidelijk dat de transitie zoals ingezet met de Investeringsagenda in de 

komende jaren zal leiden tot een verschuiving naar de hogere schaalniveaus. Door de tran-

sitie naar informatie-gestuurd werken (bijvoorbeeld gerichter controles inzetten) verdwijnt 

het laagcomplexere werk tot op zekere hoogte, dit werk wordt doorgaans uitgevoerd door 

medewerkers op de lagere schaalniveaus. De wervingscampagne zet zich vooralsnog dan 

ook in hbo- en wo-opgeleiden (hogere schaalniveaus). Naar verwachting zal de daling van 

het aandeel lagere schaalniveaus ook nog in de periode tot 2021 doorzetten. 

Voor de lange termijn geldt dat het aandeel van de hogere schalen nog steeds substantieel 

zal zijn. Het is echter niet de verwachting dat de lagere schaalniveaus helemaal zullen ver-

dwijnen.  

3.5.3 Werk- en denkniveau 

Er is geen data uit P-Direct beschikbaar over het opleidingsniveau van medewerkers. Een 

ruwe schatting zou kunnen worden gemaakt op basis van de schaalindeling.126 Op basis van 

de Investeringsagenda en de gesprekken zal naar verwachting de efficiëntiewinst in het ka-

der van handhaving bij MKB met name zal liggen op laagcomplexe dossiers, die doorgaans 

door fiscaal medewerkers met een mbo-opleiding worden behandeld. De verwachting is dat 

de omvang van het type werk dat wordt uitgevoerd door fiscale medewerkers met een mbo-

achtergrond zal afnemen, maar het resterende deel moet alsnog uitgevoerd worden.  

Ook bij de Douane blijft de fysieke aanwezigheid en fysieke controles op goederen en bagage 

van belang en zullen er functies op mbo-3 en mbo-4 werk blijven bestaan. 

3.6 Mobiliteit 

3.6.1 Instroom versus uitstroom 

Terugblik (2013-2017) 

De Belastingdienst kent al jaren een vrij lage mobiliteit. Zo was de uitstroomratio, anders 

dan door pensionering, arbeidsongeschiktheid of overlijden, in heel 2015 1,3%. In dat jaar 

verliet in totaal 3,3% van alle medewerkers de Belastingdienst, in het hele Rijk lag de uit-

stroom in 2015 op 4,8%. In de jaren daarvoor lagen deze percentages lager, zie 

onderstaande figuur. 

                                                

125 Bijv. aangiftesoftware zodanig aanpassen dat foutieve aangiften niet mogelijk zijn in het systeem. 

126 Schatting opleidingsniveau met behulp van loonschalen: schaal 1-3 basisonderwijs; schaal 3-6 vmbo, 

mbo1, mavo onderbouw; schaal 6-8 havo, vwo, mbo; schaal 9-11 hbo, wo bachelor; schaal 11-19 wo 

master, doctor. 
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Figuur 11. Instroom versus uitstroom bij de Belastingdienst 2013-2017. 

 

Bron: P-Direkt (2013-2017) 

Oorspronkelijk was beoogd dat de uitstroom als gevolg van Investeringsagenda gelijkmatig 

over de jaren 2016 tot en met 2020 zou plaatsvinden, 1.200 fte’s per jaar. Volgens een brief 

van de Staatssecretaris van Financiën uit 2016127 bedraagt de uitstroom in de jaren 2016 

tot en met 2020 achtereenvolgens 1.758, 683, 662, 816 en 1.187 fte’s per jaar. De instroom 

is de laatste jaren tevens vrij laag, in 2017 bedroeg de instroomratio 2,7% ten opzichte van 

3,8% in 2013. In het gehele Rijk bedroeg de instroomratio in 2017 6,6%, bij RWS 7,8% en 

bij DJI 5,8%. 

Vooruitblik en verkennen (tot 2025) 

De Belastingdienst ondervindt sinds afgelopen jaar een grotere uitstroom dan daarvoor. In 

de jaren 2018 tot en met 2020 zal nog eens ruim 2.600 fte extra uitstromen. De vervan-

gingsvraag (als gevolg van uitstroom door bereiken AOW-leeftijd, de vertrekregeling en 

overige oorzaken zoals de aantrekkende economie) in combinatie met de uitbreidingsvraag 

(op met name de vier bedrijfskritische functiegroepen) betekent een enorme wervingsopgaaf 

voor de Belastingdienst. De Belastingdienst is al hard aan de slag met het aantrekken van 

nieuw personeel. 

3.6.2 Vacatures 

Terugblik (2013-2017) 

In 2017 zijn aanmerkelijk meer vacatures uitgezet dan in 2014, 2015 en 2016, zie onder-

staande figuur. De verklaring hiervoor is het wervingsplan dat in 2017 is opgesteld in 

combinatie met de uitstroom. Voor de werving van hooggekwalificeerde medewerkers in het 

kader van de IA was over de hele looptijd van vijf tot zeven jaar reeds 1.500 fte voorzien. 

Omdat de uitstroom groter is en op andere functies dan beoogd, werd daarnaast extra 

                                                

127 Kamerstukken II 20162017, 31 066, nr. 323. 
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vervangend personeel geworven voor kwantitatieve en kwalitatieve mismatches. De Belas-

tingdienst heeft in 2017 1.660 vacatures uitgezet, dit betroffen zowel reguliere vacatures bij 

de Douane en FIOD. Dit is een forse toename vergeleken met bijvoorbeeld de instroom in 

2015 van ruim 400 fte en het aantal vacatures van 668 in 2015. 

De figuur hieronder toont de ontwikkeling in aantal vacatures bij de Belastingdienst over de 

periode 2014-2017.  

Figuur 12. Aantal uitgezette vacatures bij de Belastingdienst over de periode 2014-2017. 

 

Bron: Mobiliteitsbank/TIKK/EC O&P 

Figuur 13. Aantal uitgezette vacatures bij de Belastingdienst naar werk-denkniveau 2014-2017. 

 

Bron: Mobiliteitsbank/TIKK/EC O&P 

Bovenstaande figuur toont het aantal uitgezette vacatures naar werk- en denkniveau. Hierbij 

valt ook dat tot 2016 ruim 80% van de vacatures minimaal hbo werk- en denkniveau vraagt. 

Dit verklaart ook de toename van hogere schaalniveaus (zie ook paragraaf 3.5.2).  

Vooruitblik (tot 2021) 

Naar verwachting zal de vervanging- en uitbreidingsvraag (blijven) toenemen. Er is volgens 

gesprekspartners in het laatste decennium geen hele grote wervingsacties geweest, 
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behoudens een voor intensivering toezicht en invordering (ITI). De komende jaren gaat te-

vens een forse uitstroom plaats vinden. Dit noodzaakt een intensivering van de 

wervingsinspanningen.  

De in 2017 ingezette wervingsaanpak wordt dan ook voortgezet in 2018 en verder uitgebreid 

mede naar aanleiding van de aanpak Beheerst Vernieuwen en de daarmee verband houdende 

bestedingsplannen. Hierbij is nadrukkelijk oog voor werkgeversimago, arbeidsmarktpositio-

nering, acties op specifieke doelgroepen, campus recruitment128 en het gericht inzetten van 

eigen medewerkers om bij te dragen aan het imago en de arbeidsmarktcommunicatie van 

de Belastingdienst (o.a. als gastspreker of door het delen van vacatures in het eigen net-

werk).  

De Belastingdienst zal ook gebruik maken van nieuwe wervingskanalen, niet alleen door 

versterking van het eigen Employability Center, maar ook via marktpartijen die gespeciali-

seerd zijn in werving en selectie. Daarnaast sluit het Employability Center aan bij Rijksbrede 

wervingsprogramma’s (o.a. de ICT-wervingscampagne). Ook de Douane heeft een grote 

wervingsopgaaf. Het gaat hierbij zowel om additionele vacatures in het kader van de Brexit 

(uitbreiding met 928 fte tot eind 2019) als reguliere vacatures (vervanging). 

Verkennen (2022-2025) 

Voor de lange termijn geldt dat de Belastingdienst, hoewel de grootste opgave voor de pe-

riode 2018-2021 wordt verwacht, in ieder geval in 2022 en 2023 nog te maken heeft met 

een vervangingsvraag als gevolg van uitstroom (pensionering en andere uitstroom). Verder 

geldt ook voor de langere termijn nog steeds dat de uitstroom als gevolg van pensionering 

substantieel zal zijn. De Belastingdienst blijft dus tot 2025 nieuwe mensen werven, zeker in 

deze gehele planperiode.  

3.7 Externe arbeidsmarkt – tekorten 

De wervingsinspanningen van de Belastingdienst richten zich met name op hbo- en wo-

kandidaten in de vakgebieden ICT, fiscaliteit, accountancy en data. Bij de werving van me-

dewerkers voor deze vakgebieden speelt de krapte op de huidige arbeidsmarkt de 

Belastingdienst parten. Deze vier doelgroepen zijn dan ook als schaars aangewezen129.  

Accountants en financieel specialisten - het aantal vacatures in de financiële dienstver-

lening is sinds 2013 gestegen ondanks dat de dalende trend in werkgelegenheid als gevolg 

van verdere digitalisering van de dienstverlening. Terwijl de totale werkgelegenheid afneemt, 

neemt de vraag naar financiële specialisten, risicobeheerders, accountants en programmeurs 

toe.130 Al een aantal jaren wordt verwacht dat de vraag naar accountants zal afnemen van-

wege een toenemende automatisering. De aantrekkende economie zorgt echter voor extra 

behoefte aan bedrijfseconomisch en fiscaal advies. In 2017 nam het aantal vacatures zelfs 

sterk toe van 25 naar 32 duizend. Deze versterkte groei is waarschijnlijk mede het gevolg 

van verplaatsing van werk van lokale naar regionale of landelijke kantoren. Deze trend houdt 

waarschijnlijk de komende jaren aan volgens de arbeidsmarktprognoses van het UWV. Ook 

het ROA verwacht een positieve uitbreidingsvraag tot 2022 voor accountants en financieel 

specialisten.  

                                                

128 Via contacten met opleidingen en studieverenigingen wordt gezorgd voor zichtbaarheid en interactie 

middels studiebladen, bedrijfspresentaties, trainingen en (verplichte) stages. 

129 Wervingsplan Belastingdienst 2017. 

130 UWV Arbeidsmarktprognose 2018-2019. 
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Wel verandert de functie-invulling geleidelijk: het accent komt meer te liggen op adviseren 

en minder op controleren. Daarnaast heeft de toename in vacatures heeft te maken met een 

verschuiving van functies van middelbaar naar hoger niveau. Deze verschuiving is ook bij de 

Belastingdienst waarneembaar. Tot nu toe slaagt de Belastingdienst er in voldoende fiscalis-

ten en accountants te werven maar in de toekomst gaat die wellicht een probleem worden. 

Er stromen namelijk niet enorm veel fiscalisten uit de opleidingen. Voor afgestudeerde re-

gisteraccountants speelt met name concurrentie met de externe arbeidsmarkt de 

Belastingdienst parten. Dit laatste geldt met name tijdens hoogconjunctuur.  

ICT’ers - De concurrentie op de externe arbeidsmarkt is het sterkst op de IT. De arbeids-

markt voor ICT-beroepen is inmiddels zeer krap. Ongeveer twee derde van de ICT'ers werkt 

buiten de sector Informatie en communicatie. Naast it-bedrijven hebben daardoor ook ban-

ken, overheid en bijvoorbeeld online-winkels grote moeite om ICT-professionals te vinden. 

Moeilijk vervulbare vacatures hebben hier vooral betrekking op hoger en wetenschappelijk 

niveau. Vooral programmeurs in specifieke talen zijn moeilijk te vinden, bijvoorbeeld java, 

C# of PHP. Ook voor .NET, sharepoint of cloudtoepassingen is grote behoefte aan developers. 

De grote vraag komt onder meer voort uit de snelle digitalisering van klantcontacten en het 

toenemende belang van internet en apps. Andere beroepen met wervingsproblemen zijn 

beroepen die te maken met het ontwerp en beheer van it-infrastructuur, bijvoorbeeld speci-

alisten technische infrastructuur of architect ICT. Ook testdevelopers zijn moeilijk te 

vinden.131  

Data analisten – Doordat organisaties steeds meer ‘data-driven’ in hun contacten met klan-

ten of gebruikers en hun bedrijfsprocessen worden, is de vraag naar data-scientist of BI-

specialisten enorm toegenomen.  

Bij accountantspraktijken worden als gevolg van deze ontwikkeling steeds meer mensen met 

een digitale achtergrond, zoals data-analisten, aangenomen. Van accountants wordt ver-

wacht dat zij zich in de digitale technieken bekwamen. Vraagstukken voor de Belastingdienst 

gaan zijn hoe het meegaat met deze ontwikkelingen en hoe blijft de Belastingdienst aan-

trekkelijk voor hoger opgeleide afgestudeerden (in het bijzonder data-analisten)? Tot nu toe 

lukt het de Belastingdienst vrij goed om data analisten te werven. Er is al een data-analyse 

afdeling opgericht die vrij ver gevorderd is. Er is echter wel een groot afbreukrisico op het 

moment dat er niet genoeg data analisten geworven kunnen worden; met de grote ver-

wachte uitstroom moeten primaire processen namelijk echt verbeterd worden en daarvoor 

zijn data analisten nodig.  

Het tekort aan hoogopgeleide ICT’ers en data analisten is voorlopig nog niet opgelost. Tot 

2022 verwacht het ROA (zeer) grote knelpunten in de personeelsvoorziening voor software- 

en applicatieontwikkelaars en databank- en netwerkspecialisten.De Belastingdienst tracht 

zie te onderscheiden ten opzichte van de externe arbeidsmarkt op de volgende aspecten: 

• Dienen van het publieke belang  

• Secundaire arbeidsvoorwaarden zoals de mogelijkheden voor persoonlijke ontwikke-

ling. 

• Complexiteit en diversiteit in het werk (particulieren, mkb, grote ondernemingen 

maar ook georganiseerde criminaliteit) en de verantwoordelijkheid die werknemers 

al vrij snel krijgen.  

• Acceptabele werk-privé balans. 

                                                

131 UWV Arbeidsmarktprognose 2018-2019. 
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3.8 Impact omgevingsfactoren op arbeidsmarkt Belastingdienst 

De Belastingdienst heeft te maken met een aantal ontwikkelingen die impact heeft op zowel 

de kwantitatieve als kwalitatieve personeelsbehoeften. Deze ontwikkelingen in de externe 

omgeving maken het werk bij de Belastingdienst in veel gevallen complexer en daarmee 

zwaarder. Hieronder worden de belangrijkste omgevingsfactoren en hun impact samenge-

vat.  

Geografische schaalvergroting van handel (internationalisering) 

Deze ontwikkeling hangt sterk samen met de digitalisering van de economie die internatio-

nale handel steeds meer mogelijk maakt. Doordat mkb’ers steeds meer internationaal gaan 

handelen neemt de complexiteit van belastingheffing132 toe en ontstaan er allerlei belasting-

constructies die eerder alleen bij de afdeling Grote Ondernemingen voorkwamen. Op dit 

moment bestaat de afdeling mkb uit circa 6.300 medewerkers die verantwoordelijk zijn voor 

de heffing van belastingen van 2 miljoen mkb’ers; een groei in capaciteit is echter niet de 

oplossing voor de toenemende volume en complexiteit van het werk.  

Enerzijds wordt door het slim inzetten van data (controles) het werk efficiënter gemaakt 

anderzijds moeten werknemers aan de voorkant al het gesprek aan gaan met belastingkan-

toren (maken van afspraken over aanlevering etc.). Dit vraagt andere competenties; het 

gesprek kunnen aangaan met deze belastingkantoren en affiniteit hebben met een interna-

tionaal speelveld.  

Complexe (fiscale) wet- en regelgeving 

De primaire processen van de Belastingdienst zijn gebaseerd op fiscale wetgeving. Ook de 

wetgeving verandert mee met de ontwikkeling van de maatschappij, wat leidt tot wijzigingen 

en vaak een toename van complexiteit (bijvoorbeeld wetgeving omtrent cryptocurrency). 

Ook qua verwerkingsproces is de wetgeving complex; zo moet een ogenschijnlijk kleine 

wetswijziging in alle twintig systemen en algoritmes worden doorgevoerd.  

Ook wetgeving omtrent privacy heeft gevolgen, mede gezien de toename van datagedreven 

toezicht, zeker bij het werk van inspecteurs die werken met persoonsgegevens bij het op-

sporen van fraude. De data dienen correct en betrouwbaar te zijn en de toezichthouder dient 

de opbouw van de datasets heel goed te kennen om de bescherming van persoonsgegevens 

te waarborgen.  

Politieke keuzes 

Het werk bij de Belastingdienst (o.a. toezicht en handhaving) wordt sterk beïnvloed door 

politieke en organisatorische keuzes. Een strategische doelstelling van de Belastingdienst is 

om de compliance te bevorderen. De politiek stelt een aantal prestatie-indicatoren vast die 

gebaseerd zijn op wat op wat bijvoorbeeld alle MKB regiokantoren samen aangeven te kun-

nen realiseren gegeven de netto besteedbare capaciteit (wordt ieder jaar voor het komend 

jaar gemaakt). In principe geldt hierbij hoe meer capaciteit (fiscalisten), hoe meer dossiers 

behandeld kunnen worden en dat leidt tot meer compliance (gezonder fiscaal klimaat). Ech-

ter, op het moment dat de omgeving complexer wordt (o.a. door technologie), moeten die 

prestatie indicatoren nog steeds behaald worden. Dan moeten de regiokantoren andere keu-

zes maken in de inzet van capaciteit. De verleiding is dan te focussen op makkelijke targets 

                                                

132 Een complexiteit die bij internationaal handelen komt kijken is bijvoorbeeld transfer pricing (interne 

verrekenprijzen) dat helpt bij het bepalen van het land waarin een bedrijf winst heeft gemaakt en 

derhalve belasting dient te betalen. 
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(bijv. alleen controleren op privégebruik auto). De vraag is echter wat dat doet dat met de 

compliance van ondernemers. Op dit moment is het doel om zo integraal mogelijk naar een 

ondernemer te kijken. Het gaat er immers om wat je wilt bereiken: hoe minder capaciteit er 

is voor toezicht en handhaving, hoe minder gecontroleerd kan worden, hoe meer niet-com-

pliant gedrag.  

Economisch klimaat 

De Nederlandse economie ontwikkelt zich op dit moment gunstig. Dit betekent voor de Be-

lastingdienst dat het aantal interacties toeneemt (waarschijnlijk minder faillissementen, 

meer starters, meer zzp’ers)133. Voor een deel loopt de inning van belastingen sterk geau-

tomatiseerd maar zoals al eerder benoemd neemt de complexiteit toe van de cases die niet 

geautomatiseerd (‘in regels te vatten’) kunnen worden. Deze regels kunnen bijvoorbeeld de 

vorm aannemen van “als variabele A > x, en variabele B < y, dan hoog risico”.  

Het gunstige economische klimaat heeft tevens impact op de Douane, zeker in combinatie 

met internationalisering. De Douane kan grotere handelsvolumes verwachten, vaak ook in 

kleinere zendingen (digitale economie, mkb’ers, e-commerce). 134 Dit betekent een toename 

van het aantal controlemomenten en het aantal volumes dat onder toezicht komt.  

Toename georganiseerde criminaliteit 

Door de toename georganiseerde criminaliteit krijgt de Belastingdienst volgens gespreks-

partners (FIOD in het bijzonder) te maken met complexere zaken. Het werk van de FIOD 

krijgt steeds meer een intensiever internationaal karakter. Zo zorgen technologische ver-

anderingen (digitalisering, cybercrime) maar ook decentralisatie op het sociaal domein 

(bijv. fraude in de zorg) voor een toename van criminaliteit. In het Regeerakkoord zijn af-

spraken gemaakt om dit gezamenlijk aan te pakken en er is afgesproken om een 

percentage van de capaciteit vrij te maken binnen de Belastingdienst. Het is in de praktijk 

echter lastig om mensen hiervoor vrij te maken; de totale bezetting daalt immers en het is 

lastig om hier nieuwe mensen voor aan te nemen (er zijn zeer ervaren mensen met speci-

fieke kennis nodig, deze stromen vaak intern door).  

Onderhandelingen vertrek Verenigd Koninkrijk uit EU (Brexit) 

De uitkomsten van de Brexit-onderhandelingen zijn voor Douane relevant omdat die bepalen 

wat de belemmeringen voor vrij verkeer tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie 

gaan zijn. In het geval van een ‘harde’ Brexit (beëindiging overeenkomst VK en EU) zullen 

de volumes van niet-EU verkeer flink toenemen; al het verkeer moet dan onder douane-

toezicht komen omdat Nederland dan een nieuwe Europese buitengrens heeft waarop het 

toezicht maximaal moet zijn. Bij beperkte belemmeringen (‘zachte Brexit’, met instandhou-

ding van de vrijhandelsovereenkomst met de EU) zijn de gevolgen voor Douane beperkt.  

De totale wervingsopgave bij de Douane in de voorbereiding op de Brexit telt 928 fte tot eind 

2019, waarvan er ongeveer 600 in het fysieke toezicht komen te werken. De Douane slaagt 

er vooralsnog goed in nieuwe douaniers aan te trekken.135 

                                                

133 Bron: MPP Belastingdienst.  

134 Bron: MPP Belastingdienst.  

135 Ministerie van Financiën (2018). Kamerbrief voortgang werving Belastingdienst 2018. 
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3.9 Impact technologie op arbeidsmarkt Belastingdienst 

3.9.1 Impact van technologie 

Technologie zal de Belastingdienst op twee manieren beïnvloeden: technologie heeft impact 

op de interne processen en taken die uitgevoerd moeten worden binnen een organisatie en 

de Belastingdienst zal om moeten gaan met een maatschappij waarin technologieën worden 

toegepast.  

In paragraaf 2.8 introducerden wij een selectie van voornaamste technologische ontwikke-

lingen voor de komende zeven jaar. Kunstmatige intelligentie en de transformatie naar 

digitale diensten hebben op korte en middellange termijn de meeste impact op de Belasting-

dienst. Hieronder worden de relevante toepassingen van deze technologieën binnen de 

Belastingdienst en hun impact op de arbeidsmarkt van de Belastingdienst toegelicht.  

Impact transformatie naar digitale diensten 

Dit betreft vooral het verder digitaliseren (van brieven naar digitale interactie) en het ver-

eenvoudigen van de communicatie met burgers en bedrijven. Als gevolg hiervan zal het 

aantal administratieve functies bij de Centrale Administratieve Processen en Particulieren 

krimpen door het verminderen van werkstromen. Bij KI&S/de Belastingtelefoon zal een ver-

mindering te verwachten zijn bij functies op het gebied van scriptgebaseerde interactie (die 

in regels zijn te vangen). Een lichte stijging zal te zien zijn bij het aantal telefonische trans-

acties, zoals het afsluiten van een betalingsregeling. De medewerkers zullen hiertoe opgeleid 

moeten worden om zelf onmiddellijk zaken af te doen in plaats van te moeten schakelen met 

de backoffice. Tevens zullen fiscale medewerkers beschikbaar moeten zijn om in geëigende 

gevallen aan de telefoon een besluit te nemen.  

In de toekomst zullen naar verwachting nog meer diensten bij de Belastingdienst geautoma-

tiseerd en gedigitaliseerd worden: 

• Verschuiving van documentbeheer naar informatiebeheer: bezwaarschriften worden 

nu vaak nog schriftelijk ingediend (deels ook een politieke afweging omdat niet elke 

belastingplichtige digivaardig is) maar in de toekomst zal dit steeds minder worden. 

Bezwaarschriften komen nu nog in een algemene ‘postkamer’ binnen. Het kost veel 

tijd om die bij de juiste persoon terecht te laten komen en soms gaat dit mis.  

• Aanpassen aangiftesoftware: de software zodanig aanpassen zodat foutieve aangif-

ten niet mogelijk zijn (koppelen van data) in het systeem. Er zullen dan minder 

werknemers nodig zijn die aangiften corrigeren (laagcomplex werk). 

• Oprichten van het klantenportaal: de Belastingtelefoon krijgt nu veel statusvragen 

(80%) terwijl een klantportalen daar inzicht in zouden kunnen geven. Belastingad-

viseurs hebben al wel hun eigen gepersonaliseerde inlog op de belastingdienstsite 

maar ze kunnen door niet de status van hun cases opvragen. Dat is louter een 

technisch probleem: met het huidige verouderde backend systeem is die functiona-

liteit niet mogelijk. In de toekomst zou bijvoorbeeld een chatrobot kunnen komen. 

In Ierland werkt men momenteel al met een geautomatiseerde online chat waar 

belastingplichtigen mee kunnen chatten. De robot kent de meest gestelde vragen 

en kan ze beantwoorden, rekening houdend met de specifieke gegevens van de be-

lastingplichtige. De telefoontjes die dan wel binnen komen zijn vaak complexere 

vraagstukken (zie ook hierboven). 
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Impact kunstmatige intelligentie (machine learning) 

Informatiegestuurd toezicht 

Het gaat hierbij vooral om de gerichte inzet van informatie om selectiever toezichts- en 

inningsactiviteiten uit te kunnen oefenen. Door verschillende systemen te koppelen en werk-

processen met behulp van data anders in te richten, maken de handmatige aangiftecontroles 

plaats voor sterk geautomatiseerde data-analyses. Hierdoor hoeven minder aangiftes ge-

controleerd worden. De technologie is op dit gebied sneller en beter dan de mens maar 

vervangt de mens niet.  

Informatiegestuurde controles leiden tot een vermindering van de voorbereidingstijd bij toe-

zicht- en inningmedewerkers en het verandert het toezichtwerk naar bredere en meer 

materiële controles (nagaan of transacties daadwerkelijk hebben plaatsgevonden en juist 

worden verantwoord). Door de impact van externe ontwikkelingen (zie paragraaf 3.8) wor-

den de cases die gecontroleerd moeten worden complexer. De toezichtmedewerkers dienen 

in staat te zijn meer ongestructureerde en ongedefinieerde vraagstukken van meer strate-

gische aard (het type vraagstuk dat niet in algoritmes gevangen kan worden) op te lossen. 

Het gevolg hiervan is dat lagere niveau toezichtmedewerkers minder werk krijgen omdat dit 

werk relatief vaker in regels te vatten is.  

Daarnaast probeert men in toenemende mate vooraf al afspraken te maken met belasting-

kantoren over het inningsproces; hiervoor zijn ook weer specifieke competenties nodig. De 

managers binnen Grote Ondernemingen bijvoorbeeld zijn veelvuldig in gesprek met raden 

van bestuur van grote ondernemingen om het compliant gedrag van ondernemingen te be-

vorderen. 

Impact van data-analyse 

Dit omvat onder andere het ontwerpen en inrichten van het nieuwe organisatieonderdeel 

Data & Analytics (D&A) en het opzetten van de D&A productportfolio. Het organisatieonder-

deel Data & Analytics is in 2017 opgericht om informatiegestuurd werken voor de hele 

organisatie mogelijk te maken en is vanaf 2018 de directie Datafundamenten & Analytics 

(DF&A). Door de intensivering van het gebruik van data-analyse zal ook in de toekomst een 

uitbreiding van deze specifieke expertise noodzakelijk zijn. De Belastingdienst heeft een wer-

vingsplan opgesteld specifiek om data analisten aan te trekken die op dit moment wordt 

uitgevoerd. Vooralsnog lukt het vrij goed om deze aan zich te binden. Het afbreukrisico is 

echter groot (heeft impact op de hele organisatie) als er niet genoeg data-analisten gewor-

ven worden, de data-analyse is nodig om de primaire processen efficiënter te maken 

(risicoselectie).  

Ook op de ‘externe’ arbeidsmarkt worden data-analyses en informatie-gestuurd toezicht 

steeds geavanceerder. Zo zetten de grote accountantskantoren voor het eerst over de hele 

linie data-analyse in om te bepalen waar de risico's bij een bedrijf zitten of hoe een test het 

beste uitgevoerd kan worden. Het routinematige werk dat jonge accountants bij een controle 

vaak moeten doen - het tellen van een voorraad, of het vergelijken van facturen met bank-

afschriften - wordt hier en daar overgenomen door een algoritme. Bij Deloitte gaan de 

accountants in 2018 voor het eerst bij alle controles van start met data-analyse om tot een 

risicobeoordeling te komen. Als de risico's zijn vastgesteld komt de testfase. Juist daarin zit 

veel handmatig werk dat geautomatiseerd kan worden.  

Conclusie impact technologie op interne arbeidsmarkt Belastingdienst 

Samengevat leiden de technologische ontwikkelingen tot een afname van de werkstromen 

op administratief gebied (met name administratieve taken op mbo 2-3 niveau), tot een 
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verhoging van de efficiency in het toezichts- en inningswerk, tot ontwikkeling in de ge-

vraagde competenties binnen IV en tot een behoefte aan specifieke expertise op analytics 

en interactie. Door de inzet op efficiënter werken en de concentratie van werkzaamheden 

zijn veel laagcomplexere en routinematige taken verdwenen en blijven op termijn de hoog-

complexe en interactievere taken over (bijvoorbeeld vaststelling van identiteit, bestrijding 

van fraude, afstemming met accountancy kantoren of ander soort toezicht). Hierdoor neemt 

volgens de gesprekspartners de vraag naar hoogopgeleide werknemers toe (fiscalisten, ac-

countants, data-analisten en ICT’ers).  

3.9.2 Impact technologie op arbeidsmarkt MKB 

De in de vorige paragraaf beschreven ontwikkelingen gelden deels ook voor de directie MKB. 

Echter, er spelen voor deze directie nog een aantal specifieke technologische ontwikkelingen 

die hieronder wordt toegelicht.  

Impact ontwikkelingen eigen ICT-systemen 

Hoewel er al een aantal systemen bijeengebracht is om het werk makkelijker te maken voor 

de fiscalist, zijn er nog steeds velerlei verschillende systemen waar de fiscalist mee moet 

werken. Dit resulteert in additionele (administratieve) handelingen voor de fiscalisten en 

fiscaal medewerkers. Administratieve handelingen zijn een substantieel deel van het werk 

(naar schatting 25%). Hier zijn nog efficiëntiewinsten te boeken, het organisatieonderdeel 

IV-accent is hier ook mee bezig. 

Impact algoritme voor risico-inschatting 

Het organisatieonderdeel data-analyse heeft een algoritme ontwikkeld dat bepaalt welke 

aanslagen gecontroleerd moeten worden. Op het moment dat een ondernemer niet voldoet 

aan de ingebouwde waarborgen (‘regels’), komt het dossier bij de toezicht en handhaving 

terecht (ongeveer 5%), 95% van de biljetten (aanslagen) komt niet bij de handhaving en 

toezicht terecht. Van deze 5% wordt op de regiokantoren een inschatting gemaakt of het 

dossier in behandeling wordt genomen en zo ja welke capaciteit er op het dossier wordt 

ingezet.  

Er zijn in principe twee manieren om het systeem te ontwerpen. Rule-based; de beslisregels 

zullen door mensen ontworpen moeten worden. Voor generieke simpele regels is dit te doen, 

maar zodra de situatie complexer wordt explodeert het aantal mogelijke regels. Bovendien 

knelt deze werkwijze wanneer er een wetswijziging, jurisprudentie of wijziging plaatsvindt 

(moeten regels opnieuw ingevoerd worden). Een tweede manier is het systeem laten ‘trai-

nen’ op historische data. Het probleem hier is dat hier, vooral in de complexe en unieke 

cases. Voor deze cases is beperkte data om een algoritme te trainen. Een extra bijkomend 

‘probleem’ voor beide benaderingen is dat informatie buiten de aangifte relevant is voor de 

fiscalist om de casus te behandelen. De grootste uitdaging is namelijk om vast te stellen wat 

‘niet-compliant’ is, dit is niet altijd eenvoudig in regels te vatten: een dossier kan soms ook 

té perfect zijn, het voldoet aan alle waarborgen uit het systeem maar toch klopt er dan iets 

niet. ‘Gut feeling’ is en blijft daarom erg belangrijk: je kunt niet alles uit een systeem halen. 

Medewerkers gaan vervolgens op onderzoek uit om informatie in te winnen over de Mkb’er. 

Denk hierbij aan kennis over de markt, over hoe mensen zich gedragen etc. Een dergelijk 

systeem beschikt niet over dezelfde data/informatie.  

Modeltraining en het opstellen van ‘regels’ kan wel op generieke risicofactoren. Deze gene-

rieke en veelal simpele patronen zijn echter vaak de laagcomplexe cases, waar lager 

geschoolde fiscaal medewerkers zich vaker mee bezighouden. De stand van zaken van de 

technologie laat het echter niet toe om het werk van de fiscalisten die complexere gevallen 
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behandelen te automatiseren. Er blijft dus ook de komende jaren laagcomplex werk over, 

ook wanneer de potentie van technologie volledig wordt gebruikt. Er wordt echter geen fis-

calisten op mbo-niveau meer geworven. Uit gesprekken met de Belastingdienst blijkt dat de 

vrees is dat als de werving op deze wijze wordt doorgezet, de hoger opgeleiden het werk 

gaan doen van lager opgeleiden.  

Impact externe technologische ontwikkelingen op MKB 

Technologie kan ook via een ‘externe’ route impact hebben op de taken die uitgevoerd moe-

ten worden. Van de Belastingdienst wordt verwacht dat het zich aanpast en meebeweegt 

met de externe omgeving die door technologische ontwikkelingen steeds complexer wordt. 

Hieronder wordt een aantal relevante technologische ontwikkelingen uitgelicht die naar ver-

wachting het werk van fiscalisten complexer gaan maken: 

• Nieuwe businessmodellen door digitale economie: Bedrijven in de digitale eco-

nomie worden gekenmerkt door nieuwe verdienmodellen die niet altijd goed in de 

huidige belastingheffing passen. Vragen die zicht bijvoorbeeld voordoen is hoeveel 

waarde er geproduceerd wordt en in welk land wordt geproduceerd. Waar in het 

verleden dit soort vraagstukken vooral een rol speelden bij de grote ondernemingen 

(GO), is door de digitale economie ook de drempel voor mkb’ers om internationaal 

handel te drijven sterk verlaagd. Hierdoor is volgens gesprekspartners meer be-

hoefte aan een andersoortige en effectievere inzet van medewerkers en wellicht aan 

meer hoger en/of anders gekwalificeerd personeel.  

• Blockchain: Blockchain biedt de kansen om fraude, corruptie, fouten en administra-

tieve lasten terug te dringen. Zo maakt de blockchain-technologie het makkelijker 

om financiële transacties te volgen. Tegelijkertijd roept cryptocurrency (een toe-

passingsmogelijkheid van blockchain technologie) ook vragen op op het gebied van 

inning; het is lastig op te sporen wie de eigenaar is van cryptocurrency (identificatie) 

en dus belasting te innen. Zo zijn er bepaalde cryptocurrency die niet traceerbaar 

zijn. De Belastingdienst dient over expertise te beschikken om met deze ontwikke-

lingen om te gaan. 

De ontwikkeling naar de platformeconomie waarbij technologie wordt ingezet om vraag 

en aanbod met elkaar te verbinden, heeft juist de potentie om het werk van de Belasting-

dienst eenvoudiger te maken. De platformeconomie leidt tot schaalvergroting: je hoeft maar 

belasting te heffen op één platform in plaats van op allerlei kleinere organisaties.  

3.9.3 Impact technologie op arbeidsmarkt Douane 

De handhaving van de Douane is informatie gestuurd en risicogericht. Op basis daarvan 

wordt de meest passende handhavingsinterventie of mix van interventies gekozen. Het be-

vorderen van compliance – regelnaleving door burgers en bedrijven - en het tegengaan van 

non-compliance is daarbij leidend. Innovatie is voor de Douane noodzakelijk om effectief en 

efficiënt te kunnen handhaven, zeker nu de handelsvolumes (waaronder e-Commerce) en 

de taken toenemen.  

Voortdurend worden nieuwe methoden en technieken beproefd in alle aspecten van de hand-

having. Voor de verwerking van alle informatie en miljoenen aangiftes zijn goed 

functionerende IT-systemen cruciaal. De Douane streeft daarom ook naar een hoge beschik-

baarheid van zijn systemen zodat de handel 24 uur per dag, 7 dagen in de week door kan 

gaan. Op een groot aantal terreinen wordt daarbij - op verschillende niveaus – samenge-

werkt; binnen de EU, met handhavingspartners en met het bedrijfsleven en de wetenschap. 

De Douane is zeer belangrijk voor het concurrerend vermogen van Nederland, de Douane 

bepaalt immers hoe snel het handelsverkeer plaats vindt.  
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Enkele specifieke technologische ontwikkelingen voor de Douane zijn: 

• Risicoanalyse voor prioritering taken – identificatie van te controleren objecten of 

personen (zie ook voorbeeld MKB).  

• Gebruik van technologische hulpmiddelen voor beoordeling controle.  

o Scan  

o Camera’s 

o Mobiele devices met internet (opzoeken) 

• Werkverdeelsysteem – tool om de interne verdeling van werk te optimaliseren.  

Een aandachtspunt is dat wanneer de Nederlandse Douane op technologisch vlak te ver 

voorop gaat lopen, dit wellicht internationale samenwerking belemmert. De Douane werkt 

vaak samen met andere landen met andere processen en routines en moet nog wel kunnen 

aansluiten op deze processen en routines (ook als een ander land alles met papier doen). 

3.9.4 Impact technologie op Informatievoorziening 

Onderdeel van de Investeringsagenda is de stroomlijning van de IV-keten, het aanpakken 

van de ‘legacy’-problematiek (verouderde ICT-systemen) en het opzetten van een organisa-

tieonderdeel voor IV-vernieuwing (IV-accent).  

IV-accent is verantwoordelijk voor de innovatie, ontwikkeling, acceptatie, test, productie en 

beheer en exploitatie van de IV-voorzieningen voor de uitvoering van de veranderingen zoals 

beoogd in de Investeringsagenda. Waar relevant behoort ook verwerving van IV-voorzienin-

gen tot de opdracht van IV-accent. IV-accent is een tijdelijk organisatieonderdeel met 

vooralsnog een horizon van 4 tot 5 jaar. De missie van IV-accent is het vanuit de Investe-

ringsagenda (pro-)actief ondersteunen van de continue verbetering en vernieuwing van het 

primair proces van de Belastingdienst door middel van het leveren van IV-voorzieningen. De 

ambitie van IV-accent is op een snelle en wendbare manier zowel nieuwe behoeften vanuit 

het primaire proces, als nieuwe mogelijkheden voor het primaire proces te realiseren. Dit 

laatste vloeit voort uit de continue verbetering en vernieuwing van de IV-voorzieningen, op 

basis van relevante voortschrijdende technologische ontwikkelingen. 

De kern van IV-accent bestaat uit de Centers of Excellence, de CoE’s, waar de daadwerkelijke 

voortbrenging in termen van ontwerp, bouw en beheer wordt gerealiseerd. Deze CoE’s zijn 

verschillend in omvang en kunnen ook (in aantal en omvang) variëren in de tijd. IV-accent 

kent geen centrale processturing en de verantwoordelijkheden worden laag in de organisatie 

belegd; inclusief de bijbehorende bevoegdheden. Doordat IV-accent kort-cyclisch werkt 

moet veel met de uitvoering (‘business’) samenwerken bijvoorbeeld om wetten om te zetten 

in regels.  

Dit vraagt een grote mate van zelfstandigheid bij de medewerkers. Om aan de opgave te 

voldoen zijn nieuwe competenties noodzakelijk.  

In de agenda ‘Beheerst Vernieuwen’ heeft de staatssecretaris het belang benadrukt om ICT-

kennis structureel vast te houden in de eigen organisatie en de opstart- en afbouwkosten te 

verminderen (tot nu toe was in bijna alle ICT-projecten sprake van een gecombineerde inzet 

van eigen mensen en externe inhuur). De Belastingdienst wil daarom meer ICT’ers in vaste 

dienst nemen. Toch zullen naar verwachting de echte legacy systemen de kern blijven. Daar-

door heeft de Belastingdienst twee soorten ICT’ers nodig: met de ‘legacy’-kennis voor de 

continuïteit en ICT’ers met de nieuwste kennis. Op langere termijn zal echter een verschui-

ving optreden van de behoefte aan kennis van oude (legacy problematiek) naar kennis van 

nieuwe technologie. 
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3.10 Conclusie arbeidsmarktanalyse Belastingdienst 

In deze paragraaf kijken wij eerst terug naar de belangrijkste ontwikkelingen die impact 

hebben gehad op de arbeidsmarkt van de Belastingdienst de afgelopen periode. Vervolgens 

kijken we vooruit naar de verwachte personele ontwikkelingen en de impact van technologie 

en andere relevante omgevingsfactoren op functies binnen de Belastingdienst. 

3.10.1 Terugblik (2013-2017) 

De Belastingdienst is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Financiën. De om-

vang en diversiteit van taken binnen de Belastingdienst is groot, dit maakt het lastig om op 

mesoniveau conclusies te trekken over de ontwikkelingen in vraag en aanbod en de impact 

van technologie hierop. Er is daarom een verdieping gemaakt op een drietal specifieke on-

derdelen van de Belastingdienst (conform de micro-analyse): de directies Midden- en 

Kleinbedrijf (MKB), Douane en Informatievoorziening (IV). Bij de Belastingdienst kan met 

behulp van dit onderzoek en methodiek FIA nu ook nadere inzichten verworven worden op 

diverse andere robuuste functiegroepen van verschillend werk- en denkniveau, bij de grote 

organisatieonderdelen. 

De afgelopen periode heeft zich een aantal belangrijke ontwikkelingen voorgedaan die effect 

hebben gehad op de ontwikkelingen in vraag en aanbod. De belangrijkste ontwikkeling is de 

formatiedaling als gevolg van ingeboekte taakstellingen en de eerste effecten van de Inves-

teringsagenda (een meerjarig veranderprogramma). Vanwege werkpakketreducties als 

gevolg van efficiëntere procesuitvoering en informatiegestuurd werken, werd daarbij een 

uitstroom van 5.000 (vooral administratieve) medewerkers voorzien en tevens een instroom 

van 1.500 hoogwaardig opgeleide medewerkers. De transitie die de Belastingdienst heeft 

ingezet heeft geresulteerd in een kleiner personeelsbestand. Daarnaast is binnen de Belas-

tingdienst het aandeel lagere schalen afgenomen en het aandeel hogere schalen 

toegenomen.  

Enerzijds heeft de Belastingdienst als gevolg van de uitstroom een uitdaging om de kennis 

in de organisatie te borgen. Anderzijds heeft het een uitdaging om personeel aan te trekken 

met de benodigde competenties voor de ingezette transitie. Het gaat hierbij om werknemers 

die kunnen anticiperen op nieuwe ontwikkelingen als globalisering, internationalisering en 

automatisering. Om de beoogde wijzigingen te realiseren is er een wervingsplan opgezet dat 

zich richt op het aantrekken van hoogopgeleide werknemers op vier bedrijfskritische func-

tiegroepen: ICT’ers, data analisten, fiscalisten en accountants. Deze functies vormen een 

groot deel van de basis. De Belastingdienst heeft door concurrentie op de externe arbeids-

markt nu al moeite om hoogopgeleide ICT’ers aan te trekken.  

Naast de wervingsopgaaf zet de Belastingdienst naar eigen zeggen in op leren en ontwikke-

len, beroepsvaardigheden, wendbaarheid en op goede interne doorstroommogelijkheden, 

tevens op het gebied van leiderschap en cultuur.  

3.10.2 Vooruitblik en verkennen (tot 2025) 

In de formatie is volgens de nieuwe agenda Beheerst Vernieuwen tot 2025 eerst een stijging 

waar te nemen, alvorens het personeelsbestand weer afneemt. De twee voornaamste rede-

nen voor de initiële stijging zijn dat er [1] op korte termijn een substantiële vervangingsvraag 

bestaat als gevolg van de aanpak Beheerst Vernieuwen in combinatie met uitstroom en [2] 

het vertrek van het Verenigd Koninkrijk in maart 2019 uit de Europese Unie (‘Brexit’) dat 

vraagt om additionele medewerkers doordat de volumes van verkeer (niet-EU) flink zullen 

toenemen.  



   

 

Dialogic innovatie ● interactie 85 

De beoogde transitie van de Belastingdienst zet de komende jaren door en zal uiteindelijk 

leiden tot een kleiner personeelsbestand. De onderdelen MKB, Douane en IV zullen in termen 

van de ontwikkeling van de omvang van het personeelsbestand enigszins verschillende ont-

wikkelingen kennen. De directie MKB zal met name vanwege de huidige (vervangings)vraag 

naar fiscalisten en accountants eerst groeien, alvorens ze zal kunnen krimpen vanwege de 

modernste manieren van toezicht en interactie met de bedrijven. De Douane zal doordat het 

Verenigd Koninkrijk de EU zal verlaten een groei kennen na 2017. De directie IV zal komende 

jaren al in omvang moeten krimpen volgens de meerjarige formatie als gevolg van de voor-

ziene ontwikkelingen in de werkpakketten.  

De meest relevante ontwikkelingen in de omgeving die impact hebben op de werkprocessen 

van de Belastingdienst betreffen de geografische schaalvergroting van handel, de steeds 

complexer wordende (fiscale) wet- en regelgeving, politieke keuzes, het economische kli-

maat, de toename van georganiseerde criminaliteit en de onderhandelingen over het vertrek 

van het Verenigd Koninkrijk uit de EU (Brexit). Deze ontwikkelingen in de externe omgeving 

leiden enerzijds tot een toenemend aantal interacties met bedrijven en burgers en anderzijds 

maken ze het werk bij de Belastingdienst in veel gevallen complexer en daarmee zwaarder.  

Technologische ontwikkelingen die een relatief grote impact hebben op taken en functies 

binnen de Belastingdienst zijn de transformatie naar digitale diensten en de inzet van kunst-

matige intelligentie. De transformatie naar digitale diensten betreft vooral het verder 

digitaliseren en het vereenvoudigen van de communicatie met belastingplichtigen (moderni-

sering). Dit betreft o.a. de verschuiving van documentbeheer naar informatiebeheer, het 

aanpassen van aangiftesoftware en het oprichten van een klantenportaal en een chatbot met 

meest gestelde vragen. Kunstmatige intelligentie wordt gebruikt om gerichter informatie in 

te zetten om selectiever toezichts- en controleactiviteiten uit te kunnen oefenen ter identifi-

catie van te controleren objecten, personen of bedrijven. Informatiegestuurde controles 

leiden tot een vermindering van de voorbereidingstijd bij toezicht- en inningmedewerkers en 

het verandert het toezichtwerk naar bredere en meer materiële controles. De toezichtmede-

werkers dienen in staat te zijn meer ongestructureerde en ongedefinieerde vraagstukken 

van meer strategische aard (het type vraagstuk dat niet in algoritmes gevangen kan worden) 

op te lossen. Het gevolg hiervan is dat lagere niveau toezichtmedewerkers minder werk 

krijgen omdat dit werk relatief vaker in regels te vatten is. 

De impact van technologie op taken en functies bij de Belastingdienst betekent niet dat 

functies volledig verdwijnen, maar wel in veel gevallen dat ze veranderen of afnemen in fte. 

De verwachting is dat de inzet op efficiënter werken en de concentratie van werkzaamheden 

in de toekomst leiden tot een afname van de werkstromen op administratief gebied (met 

name administratieve taken op mbo-niveau 2, 3 en 4). De impact op de meer massale ad-

ministratieve taken op vmbo en mbo-niveau 2 en 3 is in veel gevallen al groot op de korte 

en middellange termijn. Er is immers al voorzien in een krimp van 5000 fte met name voor 

een groot deel in dit type taken. Tegelijkertijd neemt technologie niet alleen taken over, 

maar creëert ook nieuwe taken en functies. Zo leiden de ontwikkelingen tot veranderingen 

in de gevraagde competenties binnen IV en tot een groeiende behoefte aan hoogwaardige 

functies met specifieke expertise in toezicht en data-analyse. Mogelijk creëert technologie 

niet alleen nieuwe taken en functies op een hoger niveau, maar ook nieuwe taken en functies 

op hetzelfde niveau door bijvoorbeeld jobcarving. 

In de toekomst is de verwachting dat het werk van de Belastingdienst door technologische 

ontwikkelingen en de veranderende omgeving steeds complexer wordt. Door de inzet op 

efficiënter werken en de concentratie van werkzaamheden zijn veel laagcomplexere en rou-

tinematige taken verdwenen en blijven op termijn de hoog complexe en interactievere taken 

over (bijvoorbeeld vaststelling van identiteit, bestrijding van fraude, afstemming met 
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accountancy kantoren of ander soort toezicht). Voorheen was een functie een combinatie 

van zwaardere en lichtere taken; doordat met name de ‘eenvoudige’ taken door technologie 

op termijn verdwijnen, is het resterende werk relatief zwaar en intensief. Zo is het werk van 

de lagere niveau toezicht-medewerkers (bij MKB en Douane) minder complex en bijna in een 

algoritme te vatten. Dit heeft als resultaat dat het vereiste werk- en denkniveau verschuift 

van laag naar midden en van midden naar hoog. Op dit gebied ligt er enerzijds een uitdaging 

om voldoende hoogopgeleide mensen aan te trekken. Anderzijds is het ook een uitdaging 

voor de Belastingdienst om de vernieuwing van de organisatie dusdanig vorm te geven dat 

ook het minder hoogopgeleide personeel mee kan in deze transitie. 

De ICT-problematiek (zowel de kwetsbare oude systemen als de transitie naar nieuwe sys-

temen) binnen de Belastingdienst blijft een uitdaging. De Belastingdienst heeft te maken 

met complexe en verouderde ICT-systemen die de primaire processen raken. Daarnaast 

heeft de Belastingdienst ook te maken met politieke belangen en keuzes die de implemen-

tatie van technologie beïnvloeden (zo is niet elke burger digivaardig). Op korte termijn 

kunnen de primaire transactieprocessen zonder slim gebruik van data doorgang vinden, 

maar op termijn moeten de processen nog efficiënter ingericht worden door slim gebruik van 

data en ICT. De Belastingdienst heeft dan ook ingezet op de stroomlijning van de Informa-

tievoorziening-keten, het aanpakken van de ‘legacy’-problematiek (verouderde ICT-

systemen) en het opzetten van een organisatieonderdeel voor IV-vernieuwing (IV-accent). 
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4 De arbeidsmarkt van Dienst Justiti-

ele Inrichtingen 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de arbeidsmarktanalyse op het mesoniveau (DJI) 

weergegeven. Op basis van bestaande databronnen zijn trends en ontwikkelingen in de ar-

beidsmarkt van de DJI geanalyseerd over de periode 2013-2017. Op basis van interviews en 

desk studie zijn deze analyses aangevuld met verkenningen voor de middellange termijn (tot 

2021) en de lange termijn (2022-2025). Het hoofdstuk start met een beschrijving van de 

huidige organisatie en het huidig personeelsbestand van de DJI (paragraaf 4.1). Vervolgens 

worden achtereenvolgens de trends en ontwikkelingen in de omvang van de arbeidsmarkt, 

demografische aspecten, dienstverbanden, functies en mobiliteit (paragraaf 4.2 tot en met 

paragraaf 4.6) geanalyseerd. Daarna wordt, in het kader van tekorten, de externe arbeids-

markt geanalyseerd (paragraaf 4.7) en wordt stilgestaan bij een aantal omgevingsfactoren 

die impact hebben op de arbeidsmarkt van de DJI (paragraaf 4.8) waarbij er in paragraaf 

4.8 specifiek aandacht wordt besteed aan de impact van technologische ontwikkelingen. Dit 

hoofdstuk eindigt met een conclusie waarin de belangrijkste ontwikkelingen in de arbeids-

markt van de DJI van de afgelopen periode en de middellange en lange termijn worden 

geanalyseerd (paragraaf 4.10). 

4.1 Huidige organisatie DJI 

4.1.1 Over de DJI 

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van 

Justitie en Veiligheid. DJI levert een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving door de 

tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen en door de aan 

de zorg van DJI toevertrouwde personen de kans te bieden een maatschappelijk bestaan op 

te bouwen.136 De kernbegrippen die in onderlinge balans het detentieklimaat bepalen zijn: 

veiligheid, zelfredzaamheid, menswaardigheid en een verantwoorde terugkeer naar de sa-

menleving. Op jaarbasis stromen circa 42.000 justitiabelen in.137 Gemiddeld zijn er per dag 

11.250 justitiabelen ‘binnen’.138 DJI is een volume-gestuurde organisatie en de omvang van 

budgetten (en daarmee personeel) beweegt mee met de capaciteit (aantal justitiabelen). De 

DJI had in 2017 een budget van €2,1 miljard waarvan ongeveer €1 miljard aan personele 

kosten.139 

De kernactiviteit van DJI (het bewaken en begeleiden van justitiabelen) loopt altijd door – 

het is een volcontinu proces. Dat betekent dat DJI, net als politie, brandweer en ziekenhui-

zen, altijd arbeidscapaciteit ter beschikking moet hebben – het is een ‘roosterorganisatie’.140 

                                                

136 Rijksbegroting 2018, Ministerie van Veiligheid & Justitie, Artikel 5.01 DJI 

137 DJI (2018). DJI in getal. 2013-2017. Den Haag: DJI. De genoemde getallen zijn de mediaan (in plaats 

van het gemiddelde, vanwege de relatief grote schommelingen) over de periode 2013-2017. 

138 Ibid. Mediaan totale bezetting 2013-2017. Voor inclusief PPC en extramuraal (particulier), Forensi-

sche Zorg exclusief OFZ. 

139 Rijksbegroting 2018, Ministerie van Veiligheid & Justitie, Artikel 5.01 DJI 

140 Overigens geldt in het specifieke geval van verpleegkundigen dat er bij DJI niet wordt gewerkt met 

volcontinue diensten. In de avond en in de weekenden worden er geen diensten gedraaid. PIW’ers en 

BeWa’s werken uiteraard wel volgens een volcontinue rooster.  
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Dit heeft verregaande gevolgen voor de organisatie van de arbeid. Personeel in de uitvoering 

kan bijvoorbeeld alleen worden vrijgesteld (bijvoorbeeld om opleidingen te volgen) als hun 

taken op dat moment door andere personeelsleden worden overgenomen. 

4.1.2 Organisatiestructuur 

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) bestaat uit drie divisies en een aantal directies en 

landelijke diensten. Het hoofdkantoor is in Den Haag. Het hoofdkantoor vormt de schakel 

tussen het ministerie en de rest van de organisatie. De hoofddirectie wordt ondersteund door 

een aantal stafdirecties. Daarnaast wordt nauw samengewerkt met ketenpartners, zoals de 

politie, het Openbaar Ministerie, GGZ Nederland en de Reclassering. Figuur 14 toont de hui-

dige organisatiestructuur.  

Figuur 14. Organogram DJI. 

 

Bron: Informatieblad ‘nieuw besturingsmodel DJI’ (2017).  

De drie divisies zijn: 

• Gevangeniswezen (GW) / Vreemdelingenbewaring (VB):  

o Het gevangeniswezen is verantwoordelijk voor penitentiaire inrichtingen 

voor volwassen gedetineerden (o.a. Huis van Bewaring en gevangenis). 

o In de detentiecentra verblijven ruim 350 vreemdelingen. Zij zijn ingesloten 

op grond van een bestuursrechtelijke maatregel, omdat zij aan de grens zijn 

geweigerd (Art. 6 Vreemdelingenwet) of niet rechtmatig in Nederland ver-

blijven (art. 59 Vreemdelingenwet). 

• Forensische zorg / Justitiële jeugdinrichtingen:  

o Forensische zorg in een strafrechtelijk kader betreft – naast de bijna 1.330 

TBS-gestelden – alle geestelijke gezondheidszorg en verstandelijk gehandi-

captenzorg aan volwassenen met een strafrechtelijke titel. Het gaat dus ook 

om de inkoop van zorg voor gedetineerden die op een bijzondere zorgplaats 
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verblijven (in GW) en de gedetineerden die buiten het GW zorg nodig heb-

ben.  

o De justitiële jeugdinrichtingen zijn verantwoordelijk voor jeugdinrichtingen 

voor jongeren in detentie. 

• Individuele zaken: heeft de verantwoordelijkheid voor alle plaatsingen bij DJI en 

internationale overdracht. 

De Dienst Justitiële Inrichtingen wordt in zijn werkzaamheden ondersteund door een aantal 

landelijke diensten:  

• Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O): Onder meer het vervoer van arres-

tanten, gedetineerden en vreemdelingen die bijvoorbeeld van of naar een rechtbank 

moeten en het vervoer van goederen voor heel Justitie wordt verzorgd door de Dienst 

Vervoer en Ondersteuning (DV&O). Daarnaast zorgt DV&O ook o.a. voor landelijke 

bijzondere bijstand, complexbeveiliging en arrestantenverzorging bij de politie 

• Dienst Geestelijke Verzorging (DGV): Geestelijke verzorgers leveren binnen de 

diverse inrichtingen geestelijke verzorging aan de gedetineerden, patiënten en an-

dere justitiabelen. Geestelijke verzorging werkt namens zeven religieuze en 

levensbeschouwelijke stromingen Rooms-katholiek, protestants, joods, islamitisch, 

boeddhistisch, hindoeïstisch, humanistisch en orthodox. 

• Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) / 

Gezondheidszorg (GZ):  

o Het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) 

is een expertisecentrum op het gebied van psychische en somatische zorg. 

Dit instituut heeft een landelijke spreiding en is onder andere bekend om het 

Pieter Baan Centrum. 

o GZ: Justiabelen hebben recht op gezondheidszorg. Deze zorg krijgen zij in 

de justitiële inrichtingen. Voor intensievere zorg kunnen justitiabelen terecht 

bij het Justitieel Centrum voor Somatische Zorg (JCvSZ), zoals zorg na een 

operatie. Voor medisch-specialistische zorg wordt gebruik gemaakt van re-

guliere ziekenhuizen. 

• Het Shared Service Center DJI (SSC DJI): ondersteunt inrichtingen op het gebied 

van facilitair, financiën, inkoop, P-beheer en advies.  

• Het Shared Service Center ICT (SSC-I): verzorgt de ontwikkeling en het beheer van 

de applicaties, infrastructuur en werkplekken van alle medewerkers.  

• Het Opleidingsinstituut (OI DJI): specialistisch opleider en kennisinstituut op het 

gebied van detentie. Draagt bij aan het vakmanschap van medewerkers van DJI en 

ketenpartners. 

4.1.3 Beschouwing huidig personeelsbestand DJI 

De tabel hieronder geeft de belangrijkste waardes van het personeelsbestand van de DJI in 

2017. 
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Tabel 16. Overzicht personeelsbestand DJI 2017 (ultimo) 

Indicator Categorie Waarde 

Personele bezetting in fte - 13.443 

Personele bezetting in aantallen - 14.272 
 

Verdeling aantal fte naar organisatie-

onderdeel 

Hoofdkantoor 
3% 

Divisie GW / VB 
64% 

Divisie ForZo / JJI 
9% 

Dienst Vervoer & Ondersteuning 
10% 

NIFP 
3% 

Dienst Geestelijke Verzorging 
1% 

SSC DJI 
5% 

Opleidingsinstituut 
0% 

SSC-I 
3% 

Administratieve Organisatie VWNW 
3% 

Verdeling aantal fte naar functiefami-

lie 

Uitvoering 
74% 

Bedrijfsvoering 
17% 

Advisering 
1% 

Lijnmanagement 
8% 

Beleid 
0% 

Toezicht 
0% 

Kennis & Onderzoek 
0% 

Project en Programma management 
0% 

Niet functiefamilie/niet ingedeeld 
0% 

Verdeling naar leeftijd Tot 35 jaar 
14% 

35 tot 55 jaar 
58% 

55 jaar of ouder 
28% 

Verdeling man/vrouw - 66%/34% 

Verdeling vast versus tijdelijk contract - 94%/6% 

Verdeling naar schaal 1 tot en met 4 12% 

5 tot en met 9 72% 

10 tot en met 13 14% 

14 of hoger 2% 

In- en uitstroom Saldo -142 

 

Instroomratio 5,8% 

Uitstroomratio 6,8% 

Aantal vacatures - 600 

Bron: P-Direkt 
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4.2 Omvang van de arbeidsmarkt 

4.2.1 Aantal fte DJI 

Onderstaand figuur toont het aantal fte dat in dienst is bij de DJI de periode 2010-2018141, 

op maandbasis.142 De benodigde personele inzet van DJI wordt voor het grootste deel be-

paald door de benodigde (soort) detentiecapaciteit en de verdeling van die capaciteit over 

het land. Deze capaciteit wordt grotendeels gedreven door omgevingsfactoren. We bespre-

ken de impact van deze factoren in paragraaf 4.8.  

Vanwege de sterke invloed van externe invloeden is het, zelfs voor de experts binnen DJI 

zelf, zeer moeilijk om tot een enigszins betrouwbare prognose te komen voor de middellange 

laat staan de lange termijn. DJI verwacht zelf dat het aantal benodigde fte zich zal stabilise-

ren rond de 14.000, of in ieder geval niet onder de 14.000 zal komen. Deze aanname is 

onder andere gebaseerd op de recente trendbreuk in het aantal gedetineerden (die recent 

weer toeneemt) en op de eerdere trendbreuk in de gemiddelde lengte van de strafduur (die 

vanaf 2014 is ingetreden en zich door lijkt te zetten). 

Figuur 15. Ontwikkeling aantal fte DJI, 2010-2018.  

 

Bron: Interne data van DJI.  

Terugblik (2013-2017) 

De ontwikkelingen in de afgelopen jaren laten duidelijk zien hoe sterk de invloed is van 

politieke beslissingen op DJI. In 2013 is de Dienst geconfronteerd met een forse bezuini-

gingsopdracht als gevolg van de besluitvorming in het kader van het Lenteakkoord en het 

                                                

141 Deze data (maandbasis, langere tijdsreeksen) is afkomstig van DJI omdat de generieke data te 

globaal was om prognoses op te maken. 

142 Vanaf maart 2014 zijn er medewerkers in de Administratieve Organisatie ingestroomd. Deze mede-

werkers zijn nog wel bij DJI in dienst maar hebben geen toegedeelde functie meer. AO is een tijdelijke 

van werk-tot-werk-constructie die op termijn weer leeg zal stromen. Op de piek in medio 2016 zat er 

785 fte in de AO VWNW. Op de meest recente peildatum (augustus 2018) is dat aantal reeds gedaald 

tot 262 fte. Er zijn tot aan januari 2016 mensen ingestroomd, daarna is de pool langzaam leeggelopen 

(mensen zijn dus herplaatst). In januari 2017 is de laatste groep mensen (n=164) de pool inge-

stroomd. Sindsdien zijn er geen mensen meer ingestroomd, alleen maar uitgestroomd 
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Regeerakkoord.143 Het Masterplan DJI 2013-2018144 gaf vorm aan deze bezuinigingen. In 

het Masterplan wordt onder meer ingezet op elektronische detentie en uitbreiding van het 

aantal meerpersoonscellen. Het Masterplan DJI was gericht op sluiting van een aantal justi-

tiële inrichtingen die fasegewijs plaatsvond in de periode 2013-2018.  

Echter, na forse kritiek op dit Masterplan van o.a. de Tweede Kamer, medewerkers van DJI, 

de medezeggenschap, wetenschappers, lokale overheden, de Raad voor de Rechtspraak en 

het Openbaar Ministerie werd het Masterplan op een aantal punten aangepast. Belangrijkste 

aanpassing betrof de aanpassing in de reductie van het aantal Elektronische Detentieplaat-

sen (ED-plaatsen) ten opzichte van de voornemens in het oorspronkelijke Masterplan DJI: 

800 plaatsen in plaats van 2.033. Als gevolg hiervan verandert de verhouding tussen de 

behoefte aan intramurale capaciteit (detentieplaatsen) en extramurale capaciteit (ED-plaat-

sen) aanzienlijk. Dit betekent dat er in het definitieve Masterplan minder inrichtingen sloten 

(19 in plaats van 26) en er minder formatieplaatsen boventallig werden (2.000 in plaats van 

3.400). In de periode 2013 – 2018 is de feitelijke personele bezetting van DJI, door aanvul-

lende maatregelen met meer dan 2000 fte afgenomen.  

Vooruitblik (tot 2021) 

Ook na de uitvoering van het (aangepaste) Masterplan DJI is er nog steeds sprake van een 

forse overcapaciteit van circa 3.800 detentieplaatsen. In juni 2018 kondigde de Minister voor 

Rechtsbescherming daarom aan dat het aantal plaatsen met 1.500 te verminderen (het res-

tant van de plaatsen fungeert als buffer). Dat betekent dat er nog vier inrichtingen zullen 

worden gesloten.145 Als gevolg van de genoemde sluitingen neemt het aantal benodigde fte 

(voor de divisie Gevangeniswezen/Vreemdelingenbewaring) af met 875.146 Tegelijkertijd ko-

men er bij andere inrichtingen echter 500 fte bij. Hier wordt in principe door doorstroom 

(vanuit andere instellingen) voorzien. Netto is er dus sprake van een reductie van 375 fte. 

Verkennen (2022-2025) 

De kernactiviteiten van DJI – het bieden van detentiecapaciteit en bijdrage aan de terugkeer 

van de justitiabelen in de maatschappij – worden grotendeels bepaald door politieke beslis-

singen. Om de impact van deze factoren op de celcapaciteit te kunnen voorspellen heeft het 

WODC vanaf 1998 een model in gebruik genomen. Dit model is door de loop der jaren steeds 

verder verfijnd en uitgebreid. Het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) dekt inmiddels de 

gehele justitiële keten en houdt rekening met een groot aantal factoren, echter niet met 

beleidsmaatregelen147. De PMJ-ramingen geven de jaarlijkse meerjarige verwachte behoefte 

aan detentiecapaciteit weer. Elk jaar wordt een nieuwe raming gemaakt, over een periode 

die elk jaar weer opschuift. Doordat de geregistreerde criminaliteit is gedaald en de ernst 

van de gepleegde delicten gemiddeld genomen afgenomen is, neemt de behoefte aan celca-

paciteit af en daarmee ook de bezetting van de inrichtingen. De beleidsneutrale 

                                                

143 Taakstelling van € 78 miljoen in 2013 tot € 340 miljoen in 2018. Bron: Ministerie van Veiligheid en 

Justitie (2013). Masterplan DJI 2013-2018. 

144 Tweede Kamer, vergaderjaar 2012 – 2013, 24 587, nr. 507.  

145 Ministerie van Justitie en Veiligheid (2018). Capaciteitsmaatregelen Dienst Justitiële Inrichtingen. 

Kamerbrief no. 2299161. 

146 Stand: april 2018. 

147 Dat wil zeggen: de ramingen zijn beleidsneutraal – de aanname is dat het huidige beleid ongewij-

zigd blijft. De beleidsrijke ramingen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van het WODC maar 

onder de verantwoordelijkheid van de beleidsdirecties van het ministerie van Justitie en Veiligheid, het 

Parket Generaal, de Raad voor de rechtspraak en diverse uitvoeringsorganisaties. 
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voorspellingen uit PMJ komen voor 2023 uit op een intramurale capaciteitsbehoefte voor GW 

van 9.720 plaatsen. Dit is waarschijnlijk een onderschatting omdat in de prognoses de ge-

middelde duur van vrijheidsstraffen constant is gehouden148 – terwijl de gemiddelde 

detentieduur vanaf 2014 met 14% is gestegen. 

Tabel 17. Detentieduur totale uitstroom gevangeniswezen 2013-2017 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Duur n % n % n % n % n % 

< 2 weken 11.592 29 15.052 35 13.142 34 10.073 30 8.557 27 

2 wkn -< 1mnd 9.917 24 10.389 24 9.448 24 8.247 25 8.048 26 

1 mnd -< 3mnd 8.379 21 8.154 19 7.441 19 6.787 20 6.596 21 

3 mnd -< 6 mnd 4.550 11 4.226 10 3.704 10 3.601 11 3.340 11 

6 mnd -< 1 jaar 2.755 7 2.566 6 2.250 6 2.198 7 2.058 7 

1 jaar -< 2 jaar 1.565 4 1.341 3 1.289 3 1.173 4 1.196 4 

2 jaar -< 4 jaar 989 2 989 2 843 2 747 2 706 2 

> 4 jaar 208 1 213 0 230 1 213 1 201 1 

onbekend 664 2 532 1 534 1 436 1 555 2 

Totaal 40.619 100 43.462 100 38.881 100 33.475 100 31.257 100 

Mediaan (dagen) 26   20   21   24   27   

Gemiddelde (dagen) 105   93   97   103   106   

Bron: DJI (2018). DJI in getal 2013-2017. De divisies GW/VB en ForZo/JJI nader belicht. Den Haag: DJI 

(p.35). 

In de beleidsrijke ramingen wordt, anders dan in de PMJ-modellen, relevante politieke ver-

anderingen wel meegenomen. In de meest recente beleidsrijke ramingen wordt bijvoorbeeld 

rekening gehouden met het politieke besluit om de termijn van de voorlopige invrijheidsstel-

ling te verkorten. Het zal nog jaren duren voordat de gevolgen van de wijziging merkbaar 

zullen worden. Volgens de ramingen neemt de geschatte capaciteitsbehoefte bij GW daar-

door uiteindelijk toe van 9.825 naar 10.320. Dit aantal ligt echter, zelfs na de aangekondigde 

sluiting van de vier instellingen (netto reductie van 275 fte), nog steeds onder de totale 

beschikbare capaciteit van 12.120 plaatsen. Op basis van de beleidsrijke ramingen zal de 

voorspelde stijging in de capaciteitsvraag zal zich dan waarschijnlijk ook niet direct vertalen 

in een stijging van het aantal fte. 

In de praktijk moet de personele bezetting voortdurend worden afgestemd op het aantal 

bezette detentieplekken. In 2017 lag de personele bezetting onder de feitelijk benodigde 

bezetting en is DJI weer gaan werven.149 Dit verklaart de groei vanaf medio 2017, en de 

verwachting is dat de vaste bezetting nog wel zal groeien. 

4.2.2 Personele omvang naar organisatieonderdeel 

Terugblik 2013-2017150 

Er bestaan aanzienlijke structurele verschillen tussen de verschillende onderdelen. In termen 

van omvang is de divisie GW verreweg het grootste organisatieonderdeel binnen DJI. Het 

                                                

148 WODC (2018). Capaciteitsbehoefte Justitiële Ketens t/m 2023. Beleidsneutrale ramingen. (p.91) 

149De staatssecretaris heeft n.a.v. een aantal brandbrieven van de OR aan de directie van DJI (over hoge 

werkdruk, ziekteverzuim en onveilige situaties) een aantal maatregelen genomen om de krapte in de 

personele bezetting aan te pakken, waaronder een wervingscampagne voor nieuw executief personeel. 

Bron: Capaciteitsmaatregelen zomermaanden gevangeniswezen.  

150 Vanwege een wijziging in de organisatiestructuur die in 2015 plaatsvond, is er alleen data beschikbaar 

over de huidige afdelingen in 2016 en 2017.  
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relatieve aandeel van de divisie is in 2017 nog licht gestegen ten opzichte van 2016. Bij de 

onderdelen NIFP en Dienst Geestelijke Verzorging wordt drie keer zoveel parttime gewerkt 

dan gemiddeld bij DJI. 

In termen van dynamiek bestaan er ook aanzienlijke verschillen tussen de verschillende af-

delingen. AO VWNW kent, gegeven de aard van het onderdeel (verplichte VWNW kandidaten 

van geheel DJI en medewerkers met bijzonder verlof vooruitlopend op hun leeftijdsuit-

stroom), logischerwijs een afwijkende ontwikkeling: daar is geen instroom van externen, 

alleen uitstroom. Bij het Opleidingsinstituut is de netto instroom zowel in 2016 (8,3%) als in 

2017 (8,6%) hoog ten opzichte van de andere onderdelen. Het gaat hier echter in absolute 

termen om kleine getallen. Bij de Dienst V&O is de netto instroom in 2017 sterk toegenomen 

(5,8%) ten opzichte van 2016 (0,8%). NIFP kent de grootste dynamiek: er is tegelijkertijd 

sprake van relatief veel instroom en uitstroom. De (negatieve) netto instroom blijft daardoor 

beperkt (-3,0% in 2017, tegen -0,7% in 2016). 

Tabel 18. Aantal medewerkers per onderdeel DJI, 2017  

Afdeling Totaal % parttime Instroom-
ratio 

Uitstroom-
ratio 

Saldo 

Divisie GW / VB 9.038 5,3% 4,9% 4,2% 66 

Dienst Vervoer & Ondersteuning 1.337 1,3% 8,5% 2,7% 77 

Divisie ForZo / JJI 1.301 8,1% 13,2% 11,1% 28 

SSC DJI 694 6,1% 3,0% 2,2% 6 

SSC-I 435 2,1% 3,9% 4,4% -2 

Hoofdkantoor 403 2,7% 4,2% 3,5% 3 

NIFP 401 14,7% 8,2% 11,2% -12 

Dienst Geestelijke Verzorging 160 17,5% 1,9% 5,6% -6 

Opleidingsinstituut 58 5,2% 15,5% 6,9% 5 

Administratieve Organisatie VWNW 445 16,9% 0,0% 69,0% -307 

Totaal DJI 14.272 5,8% 5,8% 6,8% -142 

Bron: P-Direkt 

Vooruitblik (tot 2021) 

• De komende jaren lijken de meeste ontwikkelingen zich niet af te spelen in het pri-

maire proces maar in de ondersteunende processen (zoals bedrijfsvoering). Zo 

worden financiële administraties gebundeld, is er een facilitair bedrijf opgericht, 

voert DV&O nu ook taken voor andere organisaties uit, en wordt er steeds meer 

informatie door de keten heen gedeeld.  

• Het aantal fte van DV&O in 2017 is gestegen. Deze vloeit voort uit verbreding van 

de dienstverlening naar andere J&V onderdelen en als flexibele inzet binnen vooral 

GW/VB. De verwachting is dat DV&O in 2018 niet verder sterk zal groeien. DV&O 

werkt echter ook steeds vaker voor andere organisaties (zoals Frontex) en daardoor 

kan er nog steeds sprake zijn van groei. 

• Op basis van de beleidsrijke prognoses en het huidige tekort aan medewerkers kun-

nen we voor GW/VB aannemen dat er in 2018 sprake zal zijn van een groei van de 

personele bezetting. Op basis van de prognoses van de detentiecapaciteit kunnen 

we veronderstellen dat het aantal fte bij GW vanaf 2018 constant blijft indien alle 

vacatures zijn ingevuld.151 

• Bij ForZo en JJI lijkt, op basis van de capaciteitsprognoses, de bodem wel bereikt. 

Alleen de zware gevallen zijn inmiddels over en dit aantal zal naar verwachting in de 

                                                

151 Zie hiervoor, paragraaf 4.2.1. Hierbij dient nogmaals te worden opgemerkt dat de in de PMJ voor-

spelde daling sterk afvlakt en het huidige aantal justitiabelen boven de verwachting ligt.  
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komende jaren niet verder afnemen. Voor de jeugdinrichting is onzeker wat de in-

vloed zal zijn van mogelijke beleidswijzigingen. Politieke besluitvorming hierover 

moet nog plaatsvinden.  

• Het aandeel lager administratief personeel daalt al een aantal jaar, dit is een Rijks-

breed beeld.152 De krimp als gevolg van het sluiten van de inrichtingen wordt 

namelijk niet gelijk verdeeld over de soorten functies: bij het samenvoegen van het 

personeel van twee instellingen zit de overlap met name in de overhead en in het 

administratief personeel. Er is weinig uitstroom te verwachten naar de externe ar-

beidsmarkt omdat ook op de externe arbeidsmarkt de werkgelegenheid voor dit type 

functie afneemt. Aangezien DJI in 2017 een convenant tot 2021 heeft afgesloten met 

vakbonden en medezeggenschap zullen alle medewerkers binnen DJI een andere 

functie aangeboden krijgen en niet in de VWNW-organisatie worden geplaatst. Het 

aantal medewerkers dat dit betreft zal afhankelijk zijn van het aantal reorganisaties. 

• De detentie populatie met zwaardere problematiek is de laatste jaren toegenomen. 

De vraag naar (met name hoger opgeleid) zorgpersoneel zal daarom nog verder 

toenemen. Het feit dat het aantal fte bij het NIFP niet is toegenomen is grotendeels 

te wijten aan externe omstandigheden: er is een groot tekort aan gekwalificeerde 

psychologen en psychiaters. Voor de forensisch psychiatrie geldt nog steeds een nu-

merus fixus op de studie.153  

• Vanaf mei 2017 is DJI sterk gaan inzetten op de externe werving van executieve 

medewerkers, deze groep moet een basisopleiding binnen DJI volgen. Tegelijkertijd 

wordt er in termen van sociale vaardigheden (relationele veiligheid) steeds meer 

gevraagd van medewerkers. De dienst heeft dan ook ingezet op de ontwikkeling van 

het vakmanschap van eigen personeel. Dit verklaart de sterke groei van het Oplei-

dingsinstituut.154 

• Met het aantrekken van de arbeidsmarkt voor een aantal specialistische functies in 

de zorg en de ICT probeert de dienst gerichte wervingstrategieën te ontwikkelen. 

• Daarnaast houdt DJI rekening met een grotere leeftijdsuitstroom in sommige func-

ties zoals medewerkers Arbeid. 

Verkennen (2022-2025) 

Vooralsnog zijn de PMJ-ramingen voor 2023 het beste houvast voor de ontwikkeling van het 

personeelsbestand. Ook hier geldt dat politieke keuzes een sterke impact kunnen hebben op 

de ontwikkelingen. Zoals beschreven in paragraaf 4.2.1 neemt de geschatte capaciteitsbe-

hoefte bij GW uiteindelijk toe van 9.825 naar 10.320. Dit aantal ligt echter nog steeds onder 

de totale beschikbare capaciteit van 12.120 plaatsen. Op basis van de beleidsrijke ramingen 

zal de voorspelde stijging in de capaciteitsvraag zal zich dan waarschijnlijk ook niet direct 

vertalen in een stijging van het aantal fte. 

                                                

152Tussen 2014 en 2017 daalde het aantal arbeidskrachten met een lager/middelbaar administratief 

beroep bij het Rijk van 24% naar 21%. Factsheet Middelbaar administratieve beroepen (BZK).  

153 Bij psychiatrie gaat het specifiek om forensische psychiaters. Voor psychologie geldt in het algemeen 

een numerus fixus. Idem voor toegepaste psychologie (hbo). Overigens bestaat er óók een numerus 

fixus op verpleegkunde-opleidingen. Dit laatste heeft te maken met een tekort aan geschikte stage-

plaatsen. 

154 Overigens gaat het gros van de investeringen in opleidingen op aan vervangingskosten, dat wil zeg-

gen aan de inhuur van vervangers voor de medewerkers die een opleiding volgen. 
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4.2.3 Geografische spreiding 

De werkgelegenheid van de DJI bevindt zich met name in de provincies Zuid-Holland, Noord-

Holland en Noord-Brabant.  

Tabel 19. Totaalaantal werknemers naar provincie standplaats, 2013 en 2017.155 

Provincie 2013 2017 

Zuid-Holland 26,3% 29,2% 

Noord-Holland 14,6% 12,3% 

Noord-Brabant 14,3% 12,2% 

Drenthe 7,1% 8,5% 

Utrecht 8,3% 8,4% 

Overijssel 7,2% 8,1% 

Flevoland 5,8% 6,8% 

Gelderland 6,6% 4,8% 

Limburg 4,8% 4,6% 

Groningen 2,2% 2,1% 

Friesland 1,6% 1,6% 

Zeeland 1,1% 1,3% 

Bron: P-Direkt 

DJI heeft op dit moment 31 instellingen. Het gevangeniswezen heeft al langer te maken met 

leegstand, maar lange tijd was sluiting van vestigingen niet aan de orde. In 2018 is uitein-

delijk toch besloten om de locaties in Zoetermeer, Zeist, Almere en Zwaag (NH) dicht te 

doen. Door te kiezen voor deze plekken hoopt het kabinet de inrichtingen buiten de Randstad 

te ontzien. De gedachte is dat het voor het personeel daar moeilijker is om ander werk te 

vinden.156 Er resteren dan nog 27 instellingen. Hoe deze sluitingen (en de extra werving) 

gaan uitwerken op de regionale verdeling is niet goed in te schatten. Dit hangt voor een 

belangrijk deel af van de bereidheid van het personeel om te verhuizen. 

De relatief kleine netto verschuivingen in de landelijke aandelen verhullen soms een veel 

grotere mate van dynamiek. Dat komt met name omdat een deel van het personeel van 

instellingen die gaan sluiten mogelijk niet bereid zal zijn om te reizen om nieuw werk te 

krijgen in een andere instelling. Deze groep zal op zoek gaan naar andere werk in de buurt. 

Zo kan het gebeuren dat sommige instellingen (zoals Zaanstad en Vught) actief personeel 

extern werven terwijl er in de buurt (Zwaag, Zeist) instellingen worden gesloten. 

4.2.4 Externe inhuur 

DJI heeft als beleid om een deel van het personeel flexibel (dat wil zeggen inhuur via bij-

voorbeeld een uitzendbureau) aan te trekken. Op deze wijze kan worden ingespeeld op 

wijzigingen in vraag en aanbod van capaciteit. Een belangrijke randvoorwaarde daarbij is 

wel dat de veiligheid van het personeel en van justitiabelen nimmer in het geding mag 

                                                

155 In dit beeld kan een vertekening zitten doordat een medewerkers van een aantal landelijke werkende 

onderdelen mogelijk een andere werkplek hebben dan waar ze administratief (standplaats) staan in-

geschreven.  

155 Zie het recente rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid (2018). Uit Balans. Een onderzoek naar 

de kwaliteit van de taakuitvoering in zes locaties binnen het Gevangeniswezen. Den Haag: Ministerie 

van Veiligheid en Justitie. 
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komen.157 In de praktijk komt dat erop neer dat er in, in een team van op elkaar ingespeelde 

penitentiair inrichtingswerker (PIW’ers), maar beperkt ruimte is voor onervaren externe 

krachten. 

Tabel 20. Percentages eigen personeel en externe inhuur, 2013, 2017, 2021 (prognose) 

  2013 2017 2021 

Eigen personeel 94,3% 90,5% 91,0% 

Externe inhuur 5,7% 6,8% 6,8% 

Overige personele kosten 0,0% 2,7% 2,2% 

Totaal budget (x €1.000)158  1.008.736   962.543   949.357  

Bron: Rijksbegroting 

4.3 Demografische aspecten van de werknemers 

4.3.1 Leeftijd van werknemers 

Terugblik (2013-2017) 

DJI had ten opzichte van het Rijk een relatief jong personeelsbestand. In 2013 was het 

percentage 55+ers bijvoorbeeld 19% (tegen 26% voor het Rijk en 17% externe arbeids-

markt) en lag de gemiddelde leeftijd op 44,9 jaar. Dit komt mede doordat veel medewerkers 

van DJI werken in een Substantieel Bezwarende Functie (SBF) en daardoor eerder met leef-

tijdsontslag kunnen. 

Figuur 16. Verdeling leeftijd werknemers DJI 2013-2017. 

 
Bron: P-Direkt (2013-2017) 

                                                

157 Zie het recente rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid (2018). Uit Balans. Een onderzoek naar 

de kwaliteit van de taakuitvoering in zes locaties binnen het Gevangeniswezen. Den Haag: Ministerie 

van Veiligheid en Justitie.  

158 Totalen zijn uitgedrukt in euros en niet in fte omdat de spreiding van de kosten voor externe inhuur 

over functies heen zeer groot is. Het heeft weinig zin om dan te gaan werken met een gemiddelde of 

mediaan voor de kosten per fte externe inhuur. 
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In de periode 2013-2017 was er vanwege de vacaturestop sprake van een beperkte in-

stroom. Er kwamen niet of nauwelijks jonge mensen binnen. Het aandeel werknemers onder 

de 36 jaar is daardoor gedaald van 20% in 2013 tot 14% in 2017. Bij het Rijk is het aandeel 

min of meer constant gebleven (rond de 15%) en zal ze dat volgens de prognoses ook blijven 

tot aan 2021.159 In de externe arbeidsmarkt neemt het aandeel volgens de prognoses zelfs 

toe (van 17% in 2013 tot 22% in 2021). De gemiddelde leeftijd binnen DJI is in 2017 geste-

gen naar 47,5 jaar.160  

Vooruitblik en verkennen (tot 2025) 

Vanaf medio 2017 wordt er weer volop geworven door DJI. Dit heeft geleid tot een sterke 

toename van de instroom van jonge werknemers: 64% van de instroom in 2017 is jonger 

dan 35 jaar. Tegelijkertijd zijn vanuit de Administratieve Organisatie VWNW vanaf begin 

2016 al meer dan 550 werknemers uitgestroomd – en dit zijn voornamelijk oudere werkne-

mers (60+).161 Deze twee ontwikkelingen vertalen zich tot een afname van de gemiddelde 

leeftijd.  

4.3.2 Geslacht van werknemers 

Het percentage mannelijke werknemers ligt bij DJI hoger dan bij het Rijk: 66% in 2017 tegen 

54% voor het Rijk. Bij Volgens de prognoses zal het aandeel vrouwen bij het Rijk de komende 

jaren nog stijgen. Ook bij DJI is er naar verwachting sprake van een afname van het aandeel 

mannen maar de daling is veel minder sterk dan bij het Rijk.  

Net als bij de gemiddelde leeftijd bestaan ook hier aanzienlijke verschillen tussen onderde-

len. Bij NIFP (60%), het Opleidingsinstituut (55%) en op het hoofdkantoor (53%) zijn de 

vrouwen in de meerderheid. Uitschieters naar beneden zijn SSC-I (18%) en de Dienst Ver-

voer & Ondersteuning (15%). Het aandeel vrouwen bij deze twee onderdelen ligt echter nog 

wel hoger dan bij vergelijkbare onderdelen op de externe arbeidsmarkt: het percentage 

vrouwelijke werknemers in de ICT ligt rond de 14%162, het percentage vrouwen bij de Ko-

ninklijke Marechaussee (waar DV&O naar aard van werkzaamheden het meeste op lijkt) op 

7%.163  

4.4 Soort dienstverband 

4.4.1 Vaste en tijdelijke dienstverbanden 

Er is in de externe arbeidsmarkt sprake van een voortdurende toename van het aandeel 

tijdelijke contracten. Als de trend zich ongewijzigd doorzet zal het aandeel vaste aanstellin-

gen in 2021 zijn gedaald tot 69%. Bij het Rijk lagen de percentages van oudsher al hoger 

                                                

159 Zie bijlage 5. 

160 De gemiddelde leeftijd van de meeste onderdelen (inclusief de grote divisie GW) ligt op of rond 

diezelfde leeftijd. Een uitschieter naar beneden is de Dienst Vervoer & Ondersteuning (41 jaar). Een 

uitschieters naar boven is de Dienst Geestelijke Verzorging (55 jaar) maar die is relatief klein in om-

vang. 

161 Nota bene, in de In de AO zitten ook veel medewerkers die vooruitlopend op hun leeftijdsuitstroom 

bijzonder verlof hebben. 

162 Bronnen: ROA (2017), UWV factsheet arbeidsmarkt 2018 en CBS Statline. 

163 Ministerie van Defensie (2017). Personeelsrapportage over 2016. Den Haag: Ministerie van Defensie 

(p.15). 
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en wordt een minder snelle daling verwacht (89% in 2021). DJI zit daar volgens de cijfers 

uit P-Direct met 93% vaste aanstellingen (94% in 2017) nog boven. Dit is deels inherent 

aan de aard van het werk van DJI, waarin men voor de veiligheid in hoge mate afhankelijk 

is van elkaar. Er wordt daarom afdelingen bij voorkeur met vaste teams, die goed op elkaar 

zijn ingespeeld. Dat strookt niet met de inzet van (veel) invalkrachten.164  

Zowel SER, AWVN en de Europese Commissie roepen de overheid op tot het verkleinen van 

verschillen tussen vast en flex vanwege de nadelen van flexibilisering. Hoe deze discussie op 

het specifieke geval van DJI zal doorwerken valt nog te bezien. Een sterke daling van het 

aantal vaste contracten is onzeker maar een stijging ligt ook niet in de lijn van de verwach-

tingen volgens DJI. 

Het hoge percentage vaste aanstellingen (naast meer ruimte voor werken in deeltijd – zie 

volgende paragraaf) is één van de punten waarop DJI zich kan onderscheiden ten opzichte 

van de externe arbeidsmarkt. Dit voordeel geldt met name voor de functies waarbij in de 

externe arbeidsmarkt veel met tijdelijke dienstverbanden wordt gewerkt, zoals beveiliging 

(bewakers) en sociaal werk (PIW’ers). Overigens hebben meerdere respondenten – vanuit 

het oogpunt van innovatie – gewezen op het nadeel van het hoge percentage vaste aanstel-

lingen.165 Het zou de stimulus wegnemen om te veranderen en/of zich verder te ontwikkelen. 

4.4.2 Contracturen 

Het aantal DJI-medewerkers dat 36 uur of meer werkt ligt al jaren rond de 77%. Dit is veel 

hoger dan het percentage voor heel Nederland, dat in dezelfde periode rond de 51% ligt 

maar wel lager dan bij RWS (80%). 

Een interessante ontwikkeling is de trend van het aantal contracten met 25-32 uren. Het 

percentage contracten voor deze categorie groeit vanaf 2015 relatief sterk. Dit is een rele-

vant gegeven omdat DJI in de concurrentiestrijd met de externe arbeidsmarkt zich, althans 

voor de functies op hogere schalen, met name zal zich moeten onderscheiden op secundaire 

arbeidsvoorwaarden – en het bieden van ruimte om in deeltijd werken (bijvoorbeeld om 

zorgtaken te combineren met werk) is een belangrijke troef van DJI (en van de overheid in 

het algemeen). 

4.5 Functies 

4.5.1 Functiefamilie- en groepen 

De tabel hieronder tonen het aandeel medewerkers naar functiefamilie. 

Tabel 21. Verdeling aantal medewerkers naar functiefamilie 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Uitvoering 74% 74% 74% 74% 74% 

Bedrijfsvoering 16% 17% 17% 17% 17% 

Advisering 1% 1% 1% 1% 1% 

Lijnmanagement 8% 8% 8% 8% 8% 

Beleid - - - - - 

Toezicht 0% 0% 0% 0% 0% 

                                                

164 Inspectie Justitie en Veiligheid op. cit. 

165 Nota bene, DJI kent geen baangarantie. Wel is er op dit moment een convenant tot 2021 dat een 

werkgelegenheidsgarantie biedt. Deze regeling is vooral bedoeld om onnodige leegloopt te voorkomen. 
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  2013 2014 2015 2016 2017 

Kennis & Onderzoek 0% 0% 0% 0% 0% 

Proj-Progr. management 0% 0% 0% 0% 0% 

Niet functiefamilie/niet ingedeeld 1% 0% 0% 0% 0% 

Totaal DJI 16.609 15.816 15.082 14.441 14.272 

Bron: P-Direkt 

DJI is een typische uitvoeringsorganisatie (74% in functiefamilie Uitvoering t.o.v. 39% voor 

het hele Rijk). Het aandeel voor bedrijfsvoering (17% tegen 24% voor het Rijk) is relatief 

laag omdat een groot deel van de capaciteit door Uitvoering wordt ingenomen. Bij andere 

uitvoeringsorganisaties zoals Rijkswaterstaat (15%) kennen een soortgelijke verdeling.  

De tabel hieronder toont de 15 functiegroepen met het grootst aantal werknemers binnen 

DJI in 2017 en het percentuele verschil in aantal tussen 2013 en 2017.  

 

Tabel 22. Top 15 meest voorkomende functiegroepen in 2017. 

Functiegroep Functiefamilie 2013 2014 2015 2016 2017 Verschil 

(Inrichtings)beveiliger Uitvoering 4.284 4.042 3.866 3.728 3.737 -13% 

Inrichtingswerker Uitvoering 3.598 3.348 3.139 2.932 2.859 -21% 

Forensisch Therapeutisch 

Werker 

Uitvoering 1.600 1.562 1.501 1.448 1.456 -9% 

Operationeel Manager Lijnmanagement 1.073 1.037 996 930 899 -16% 

Adviseur Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering 877 854 855 832 826 -6% 

Medewerker Verwerken 

en Behandelen 

Uitvoering 832 765 713 682 666 -20% 

Medewerker Administratie Bedrijfsvoering 575 558 517 507 483 -16% 

Sociaal-Maatschappelijk 

Werker 

Uitvoering 377 424 457 437 464 23% 

Medewerker Facilitair Ma-

nagement 

Bedrijfsvoering 359 340 327 418 398 11% 

Medicus/Gedragsweten-

schapper 

Uitvoering 437 401 392 389 378 -14% 

Zorgprofessional Uitvoering 401 383 370 365 367 -4% 

Medewerker Educatie en 

Vorming 

Uitvoering 450 412 376 344 333 -26% 

Senior Adviseur Bedrijfs-

voering 

Bedrijfsvoering 261 271 265 278 272 4% 

Middenmanager Lijnmanagement 278 267 253 235 229 -18% 

Managementondersteuner Bedrijfsvoering 272 255 234 221 216 -21% 

Bron: P-Direkt 

Hoewel de verdeling over de verschillende functiefamilies bij DJI zeer constant over de tijd 

is, zijn er binnen functiegroepen in de periode 2013-2017 soms aanzienlijke verschuivingen 

opgetreden. Deze verschuivingen worden vooral gedreven door de hoeveelheid en het type 

benodigde detentiecapaciteit. Daarnaast speelt in de periode 2013-2017 de implementatie 

van het masterplan DJI een grote rol. Binnen de functiefamilie met het grootste aantal me-

dewerkers, Uitvoering, zien we bijvoorbeeld een relatief sterke afname van het aandeel 

inrichtingswerkers (-21%) en een relatieve toename van het aandeel forensisch therapeu-

tisch werkers en sociaal-maatschappelijke werkers (+23%). Dit is in lijn met de absolute 

afname van het aantal justitiabelen en de relatieve toename van het aantal justitiabelen met 

psychische en/of gedragsmatige problematiek. Nota bene: omdat met name de 
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inrichtingswerkers te maken hebben met bejegening krijgen zij in hun dagelijkse contact met 

de justitiabelen ook in toenemende mate te maken met de geschetste toename van de 

zwaarte van de problematiek. Dit is echter een verdieping van de problematiek (de ‘gemid-

delde problematiek’ per justitiabele neemt toe. Tot aan 2018 neemt het aantal justitiabelen 

in reguliere regimes niet toe.  

Binnen de op een na grootste functiefamilie, Bedrijfsuitvoering, daalt het aantal medewer-

kers ICT sterk. Dat is deels een gevolg van technologische ontwikkelingen. Veel ICT-beheer 

wordt nu centraal op afstand, in de cloud, gedaan. Daardoor zijn er lokaal steeds minder 

beheerders nodig166. Ook het aantal medewerkers administratie en managementondersteu-

ners is door dezelfde technologische ontwikkelingen relatief sterk gedaald. Dit is conform het 

landelijke beeld dat er steeds minder vraag is naar lagere administratieve functies. In het 

geval van de medewerkers ICT speelt daarnaast ook de strategie rond personeelsbeleid om 

projecten vooral door externen uit te laten voeren. De afname van het aantal medewerkers 

ICT dat in dienst is bij DJI gaat dus gepaard met een toename van de inzet van externe 

ICT’ers. 

Verder blijken de functiefamilies waarvan het aandeel groeit vrijwel allemaal adviesfuncties 

te zijn. Nota bene, de adviesfuncties waar het hier om gaat (adviseur bedrijfsvoering, senior 

adviseur bedrijfsvoering, speciaal adviseur bedrijfsvoering) zijn allemaal onder de functiefa-

milie Bedrijfsvoering geplaatst, niet onder de functiefamilie Advisering. Het relatieve aandeel 

van deze functiefamilie is heel klein binnen DJI (zie Tabel 22), en is in de periode 2013-2017 

ook nauwelijks toegenomen.  

4.5.2 Schaalindeling 

Terugblik (2013-2017) 

De verdeling naar schalen is nauwelijks veranderd de afgelopen periode, zie onderstaande 

figuur. 

                                                

166 Er bestaan al jaren grote verschillen tussen specifieke functies en tussen opleidingsniveaus. Er zijn 

legio ICT-beroepen (met name op mbo-niveau) waar een overschot aan is. Zie voor een ouder over-

zicht: Dialogic (2016). Digitaal vakmanschap. Van de ICT arbeidsmarkt naar de arbeidsmarkt voor 

ICT’ers. CA-ICT/CIO Platform/Nederland ICT.  
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Figuur 17. Relatieve aandelen schalen in totaal personeelsbestand DJI, 2013-2017 

 

Bron: P-Direkt 

Het aandeel van schaal 3 en 4 in het totale arbeidsbestand daalde licht van 14,1% in 2013 

tot 11,8% in 2017. Het aandeel van schaal 5-9 blijft vanaf 2014 redelijk constant (rond de 

72-73%) omdat de uitstroom naar de hoger gelegen schaal 10-13 wordt gecompenseerd 

door de instroom vanuit de lagergelegen schaal 3 en 4. Voor de hogere middengroep van 

schaal 10-13 geldt dit niet omdat er niet of nauwelijks doorstroom is naar het hoogste schaal-

niveau 14+. Daardoor neemt het relatieve aandeel van deze schaal in het totale 

personeelsbestand toe, van 13,5% in 2013 tot 14,5% in 2016. In 2017 stabiliseert het aan-

deel zich echter op 14,4%. 

Vooruitblik en verkennen (tot 2025) 

Op grond van de toename van het aantal complexere gevallen in de populatie valt een alge-

mene verschuiving van schaal 3-4 (mbo niveau 2) naar schaal 5-9 (mbo niveau 2+) en van 

schaal 5-9 naar schaal 10-13 (hbo, wo) te verwachten. Wij zien deze trends inderdaad in de 

data terug, al gaan de verschuivingen relatief langzaam.  

Schaal 14+ wordt voornamelijk bevolkt door medewerkers van het onderdeel NIFP. Er is 

steeds meer vraag naar psychiaters. Met name forensisch psychiaters hebben een sterke 

onderhandelingspositie. Dit is een belangrijke functie voor DJI, maar vanwege de numerus 

fixus op de studie is er een beperkt aanbod waardoor de salarissen in de externe arbeids-

markt hoog liggen. DJI werkt daarom voor de psychiaters die in (vaste) dienst zijn met een 

arbeidsmarkttoelage. 

Overigens geldt in het algemeen dat het werven in de functiegroepen Zorgprofessional en 

Medicus/Gedragswetenschappen ook in de lagere schalen moeilijk is (geen avond- en week-

enddiensten waarvoor toeslagen gelden). 

Tabel 23. Relatieve aandelen schalen in totaal personeelsbestand per onderdeel van DJI, 2017 

Onderdeel Schaal 1-4 Schaal 5-9 Schaal 10-13 Schaal 14+ Aantal 

Hoofdkantoor 0% 24% 67% 9% 403 

14% 12% 11% 11% 12%

71% 73% 73% 73% 72%

13% 14% 14% 15% 14%

2% 2% 2% 2% 2%
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Onderdeel Schaal 1-4 Schaal 5-9 Schaal 10-13 Schaal 14+ Aantal 

Divisie GW / VB 16% 77% 7% 1% 9.038 

Divisie ForZo / JJI 7% 75% 17% 1% 1.301 

Dienst Vervoer & Ondersteuning 9% 87% 4% 0% 1.337 

NIFP 0% 39% 34% 27% 401 

Dienst Geestelijke Verzorging 0% 2% 93% 5% 160 

SSC DJI 2% 62% 34% 2% 694 

Opleidingsinstituut 0% 36% 60% 3% 58 

SSC-I 0% 34% 65% 1% 435 

Administratieve Organisatie VWNW 5% 79% 15% 2% 445 

Totaal DJI 12% 72% 14% 2% 14.272 

Bron: P-Direkt 

4.5.3 Werk- en denkniveau 

Er is geen data uit P-Direct beschikbaar over het opleidingsniveau van medewerkers. Een 

ruwe schatting zou kunnen worden gemaakt op basis van de schaalindeling.167 In het speci-

fieke geval van DJI geldt echter dat er relatief veel personeel formeel niet het diploma heeft 

om op het niveau te werken waarop ze zijn ingeschaald. Uit gesprekken met DJI blijkt dat 

veel bewakers uiteindelijk doorstromen naar de functie van PIW’er, zonder dat ze een mbo 

-4 diploma hebben.168  

4.6 Mobiliteit 

4.6.1 Instroom versus uitstroom 

Terugblik (2013-2017) 

Vanwege de implementatie van het masterplan was de instroom tot aan 2017 veel lager dan 

de uitstroom. Zo bedroeg de instroomratio in 2016 nog 2,4%, tegen 6,2% voor de uitstroom. 

In 2017 is de instroom sterk toegenomen (829 medewerkers) en is de instroomratio geste-

gen tot 5,8% i.v.m. de extra weving vanwege onderbezetting. Tegelijkertijd is de uitstroom 

nog iets verder toegenomen (6,8%). De verwachting is dat de uitstroom in de komende 

jaren verder al afnemen. 

                                                

167 Schatting opleidingsniveau met behulp van loonschalen: schaal 1-3 basisonderwijs; schaal 3-6 vmbo, 

mbo1, avo onderbouw; schaal 6-8 havo, vwo, mbo; schaal 9-11 hbo, wo bachelor; schaal 11-19 wo 

master, doctor. 

168 DJI speelt hierop in door gedurende 4 jaar jaarlijks 20 miljoen extra beschikbaar voor de ontwikkeling 

van het vakmanschap. Binnen dit programma kunnen medewerkers o.a. opleidingen volgen om aan 

een passend diploma te halen.  
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Figuur 18. In- en uitstroomcijfers DJI, 2013-2017 

 

Bron: P-Direkt 

DJI heeft, vanwege de voortdurende daling van de vraag naar detentiecapaciteit en de im-

plementatie van het masterplan, de laatste jaren te maken gehad met een negatieve 

uitbreidingsvraag (krimpsituatie). Tegelijkertijd is er weinig autonome uitstroom –de ver-

vangingsvraag is dus laag. Netto stroomden er daardoor in de periode 2013-2016 (2017?) 

drie tot vier keer zoveel werknemers uit als in. Het cumulatieve effect is dat het personeels-

bestand tussen 2013 en 2017 afnam met circa 2.330 medewerkers – een krimp van 14%. 

Het jaar 2017 markeert een trendbreuk. Vanaf mei 2017 worden weer medewerkers gewor-

ven in executieve functies. Aan het eind van datzelfde jaar sluiten de vakbonden en de 

Centrale Ondernemingsraad bovendien een convenant met DJI waardoor de onzekerheid 

over mogelijke sluitingen wordt weggenomen.169 Ofwel, de instroom neemt vanaf 2017 sterk 

toe en tegelijkertijd wordt een belangrijke oorzaak voor uitstroom weggenomen (of althans 

afgezwakt). Als instellingen de komende tijd moeten sluiten170 of als er nog meer leegstand 

van cellen volgt, krijgt het daarbij betrokken personeel vergelijkbaar werk op een andere 

plek in de gevangenissector. Hierbij gelden de Rijksbrede afspraken m.b.t. eventuele extra 

reistijd, -kosten en salarisgarantie. 

Vooruitblik en verkennen (tot 2025) 

Per 1 januari 2019 zullen er vier instellingen worden gesloten. Daarbij zijn 875 formatie-

plaatsen betrokken. Met de vakbonden en de medezeggenschap is een het convenant 

“Werken aan een solide personeelsbeleid” afgesloten. Op basis van dit dit conventant hebben 

medewerkers de garantie dat ze een functie binnen DJI krijgen, eventueel extra formatief. 

Er komen elders sowieso 500 nieuwe formatieplaatsen vrij. In de praktijk zal een deel van 

de betrokken werknemers waarschijnlijk liever buiten DJI een nieuwe baan zoeken dan mee 

                                                

169 In het convenant worden afspraken worden gemaakt om baanonzekerheid te verminderen, meer geld 

voor investeringen in vakmanschap vrij te maken (scholing), de veiligheid te verhogen en de werkdruk 

te verlagen. 

170 Dit betreft ook reorganisaties waarbij medewerkers boventallig worden. 
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te verhuizen. Los van deze incidentele uitstroom zal naar verwachting de afnemende be-

hoefte aan lager administratief personeel, die enkele jaren geleden al is beginnen, de 

komende jaren naar verwachting doorzetten.  

Tegelijkertijd heeft DJI in het convenant 100 miljoen euro gereserveerd voor verbeteringen 

op het gebied van scholing, veiligheid en werkdruk. De facto resulteren alle drie de speer-

punten in het aannemen van extra personeel. In het geval van scholing is het vervangen 

van personeel dat is uitgeroosterd voor het volgen van een opleiding een grote kostenpost.  

4.6.2 Vacatures 

Terugblik (2013-2017) 

In de periode van 2013 tot 2016 was er sprake van een vacaturestop. Het jaar 2017 markeert 

een trendbreuk en is het aantal vacatures ten opzichte van 2016 bijna verdubbeld (van 366 

naar 600). Door de krappe arbeidsmarkt neemt de uitstroom voor sommige functies toe en 

is de Dienst dus, ondanks het sluiten van de instellingen, continue aan het werven. Dit uit 

zich onder andere in een sterke toename van het aantal uitstaande vacatures; feitelijk is dit 

een situatie die normaal is voor een organisatie die niet krimpt. 

Figuur 19. Aantal uitgezette vacatures bij DJI 2014-2017 

 

Bron: Mobiliteitsbank/TIKK/EC O&P 

Vooruitblik en verkennen (tot 2025) 

Ondanks de extra middelen en toegenomen wervingsactiviteiten zal het gezien de krapte op 

de arbeidsmarkt voor DJI moeilijk blijven om genoeg nieuwe werknemers aan te trekken. 

De eerste optie is dan om intern de krapte op te lossen door mensen verder op te leiden en 

om te scholen. Voor bepaalde functiegroepen (zoals PIW’ers) is dit een reële mogelijkheid 

omdat er andere functiegroepen (zoals beveiligers) beschikbaar zijn om door te stromen; 

hoewel niet elke inrichtingsbeveiliger en gewenste niveau zal kunnen halen, daarnaast zal 

dan met name voor de functiegroepen waaruit medewerkers doorstromen werving nodig 

zijn. Het trainen van mensen vereist echter het aannemen van (tijdelijke) externe arbeids-

krachten. Voor andere functiegroepen (zoals ICT’ers) zijn er intern simpelweg geen mensen 

voorhanden en moet er wel direct extern worden ingehuurd.  
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4.7 Externe arbeidsmarkt – tekorten 

De instroom van een organisatie wordt bepaald door de vervangingsvraag en door de uit-

breidingsvraag. Deze twee stromen staan grotendeels los van elkaar. De vervangingsvraag 

wordt op haar beurt sterk bepaald door de economische omstandigheden en de concurren-

tiepositie van de organisatie op de externe arbeidsmarkt. De situatie ligt anders voor de 

lagere schalen dan voor de hogere schalen. Voor de lagere schalen liggen de salarissen, in 

combinatie met de onregelmatigheidstoeslagen, over het algemeen boven de markt. Voor 

de hogere schalen (vanaf schaal 12) geldt dat DJI over het algemeen geen concurrerende 

salarissen kan bieden maar wel goede secundaire arbeidsvoorwaarden (vaste contracten, 

deeltijd). Hierdoor zou de Dienst volgens respondenten in tijden van hoogconjunctuur moeite 

om mensen vast te houden (er is dan dus veel relatief uitstroom) en aan te trekken. An-

dersom is DJI bij laagconjunctuur een aantrekkelijke werkgever. 

Op de volgende functies verwacht de DJI knelpunten voor de toekomst.  

ICT’ers - Er bestaan al jaren chronische tekorten aan zorgprofessionals en ICT’ers. Deze 

tekorten zijn deels structureel (dus niet conjunctureel) van aard en worden veroorzaakt door 

een te lage aanwas (instroom, zij-instroom) van professionals in combinatie met een voort-

durend toenemende vraag als gevolg van respectievelijk de vergrijzing (zorg) en de 

digitalisering (ICT). 

Volgens de economische theorie zouden bij dit soort tekorten de lonen stijgen en zou het 

aanbod op de arbeidsmarkt toenemen. In de praktijk stijgen de lonen nauwelijks (zoals in 

het geval van verpleegkundigen) of stijgen ze nog niet genoeg ten opzichte van concurre-

rende banen (andere technische functies of analytische functies zoals bij ICT). In specifieke 

gevallen (forensisch psychiaters) doet deze loonstijging zich wel voor maar leidt dit nog 

steeds niet tot een toename van het aantal professionals omdat er tot aan 2017 nog steeds 

een numerus fixus op de studie was ingesteld. 

Psychologen en psychiaters - Uit een analyse van GGZ Nederland komt naar voren dat 

de tekorten aan GZ psychologen en psychiaters nog verder zullen toenemen. Alleen GZ psy-

chologen en psychiaters mogen als regiobehandelaar (in casu: van justitiabelen) optreden.171 

DJI concurreert met GGZ- en -zorginstellingen om deze regiebehandelaars. Door de vergrij-

zing gaan steeds meer van deze regiebehandelaars met pensioen. Bovendien leiden 

veranderende richtlijnen in de GGZ tot een grotere vraag naar hbo- en wo-gediplomeerden. 

Daarnaast wordt een tekort aan opleidingsplaatsen gezien als oorzaak. Vooruitlopend daarop 

is het aantal opleidingsplekken voor zowel 2018 als 2019 nu wel verruimd. Het duurt echter 

nog jaren voordat deze (GZ) psychologen en psychiaters op de markt komen. 

Zorgprofessionals - Voor de andere relevante zorgprofessionals (verpleegkundigen, sociaal 

pedagogische hulpverleners) verschilt de situatie op de externe arbeidsmarkt aanzienlijk 

tussen de verschillende opleidingsniveaus. Op de laagste niveau (LBO) is er een overschot 

aan maatschappelijk en pedagogisch werkers en een gering tekort aan verzorgers.172 Op het 

middenniveau (mbo) bestaat er een fors overschot aan pedagogisch werkers en gering tekort 

aan maatschappelijke werkers. Aan mbo-verpleegkundigen is er noch een overschat noch 

een tekort (vraag en aanbod zijn in evenwicht). Op het hoogste niveau (hbo) bestaan er 

tekorten voor alle relevante functies (verpleegkundigen, sociaal pedagogisch werkers, en 

                                                

171https://www.psynip.nl/actueel/themas/thema/curatieve-ggz/kwaliteitsstatuut-curatieve-ggz/regie-

behandelaar  

172 CAOP (2017). Arbeid in Zorg en Welzijn 2016. Eindrapport. 

 

https://www.psynip.nl/actueel/themas/thema/curatieve-ggz/kwaliteitsstatuut-curatieve-ggz/regiebehandelaar
https://www.psynip.nl/actueel/themas/thema/curatieve-ggz/kwaliteitsstatuut-curatieve-ggz/regiebehandelaar
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maatschappelijk werkers), en deze tekorten nemen al jaren constant toe.173 Deze situatie is 

ongunstig voor DJI omdat daar, door de toenemende zwaarte van de problematiek van de 

populatie gedetineerden en de toenemende roep om professionalisering, juist een verschui-

ving gaande is naar hogere opleidingsniveaus. 

Bewakers - De situatie op de beveiligingsmarkt is op dit moment aan het omslaan. De 

beveiligingsbranche is de laatste jaren sterk gegroeid in Nederland. DJI was nog wel in staat 

om bewakers aan te nemen maar het verloop was groot – er werden dus voortdurend nieuwe 

mensen aangenomen. De positie van DJI ten opzichte van de externe arbeidsmarkt lijkt de 

komende jaren te verbeteren omdat de omzet en de werkgelegenheid van de beveiligings-

branche in Nederland steeds meer onder druk komen te staan.174 Hier is de impact van 

technologie wel groot: door toepassing van nieuwe technologieën is bewaking op afstand en 

flexibeler bewaking mogelijk geworden.175 

Op termijn zou de extra instroom van bewakers (BeWa’s) een verlichting kunnen betekenen 

voor het tekort aan PIW’ers omdat BeWa’s in het traditionele carrierepad binnen DJI op 

termijn door kunnen stromen naar de functie van PIW’er (en PIW’ers dan via de back-office 

bijvoorbeeld doorstromen naar de functie van casemanager). Het is echter nog maar de 

vraag of dit pad nog langer begaanbaar blijft gegeven de veranderende (meer bejegening) 

en zwaardere eisen (complexere gevallen, grotere rol in observatie) die aan PIW’ers worden 

gesteld. 

4.8 Impact omgevingsfactoren op arbeidsmarkt DJI 

De omvang en de samenstelling van het personeelsbestand van DJI zijn een directe afgeleide 

van de omvang en samenstelling van de detentiepopulatie. Die laatste grootheid is op 

haar beurt grotendeels afhankelijk van ontwikkelingen in de politiek, rechtspraak en samen-

leving. In vergelijking tot deze factoren die de invloed van technologie beperkt. 

De politiek beslist zowel direct als indirect over de omvang van de detentiecapaciteit. Direct 

door het aantal plaatsen en aantal instellingen uit te breiden, te reduceren of te handhaven, 

en indirect door wetten en maatregelen te nemen waardoor de lengte van de strafmaat 

veranderd. De overheid heeft de overcapaciteit enige tijd laten voortbestaan maar heeft 

uiteindelijk in 2017 toch besloten vier instellingen te sluiten. In een politieke tegenreactie is 

de redactie van het aantal arbeidsplaatsen daarna weer deels teruggedraaid. Dit zijn factoren 

die moeilijk zijn te voorspellen en dus lastig zijn te modelleren. Wel worden ze steeds in de 

laatste bijstellingen in de ‘beleidsrijke’ ramingen meegenomen. De indirecte invloed loopt via 

bijvoorbeeld via een stringenter opsporingsbeleid, of door een wetswijziging. De politiek 

heeft geen directe invloed op lengte en type van de strafmaat (dat is aan de rechtelijke 

macht) maar kan door een wetswijziging (op dit moment: het verkorten van de termijn voor 

voorwaardelijke invrijheidsstelling) wel de randvoorwaarden wijzigen.  

                                                

173 In de landelijke vacaturecijfers waar wij over beschikken (bron Jobdigger) stijgt het aandeel ver-

pleegkundigen met een hogere opleiding van 0,22% in 2015 tot 0,27% in 2017. Dit lijkt een kleine 

verschuiving maar hier gaat in de praktijk bijna een verdubbeling van het aantal vacatures achter 

schuil (van 5.568 in 2015 tot 10.774 in 2017). Voor vakspecialisten op het gebied van maatschappelijk 

werk is de toename in het aantal vacatures nog sterker: van 0,26% in 2015 (6.894) tot 0,43% 

(17.419) in 2017. 

174 Barkhuis, F. op. cit.  

175 Ibid. Overigens blijkt uit onze vacaturecijfers dat het aandeel vacatures voor beveiligingspersoneel 

in de periode 2015-2016 inderdaad is afgenomen maar in 2017 weer opnieuw is gestegen; van 0.10% 

(40.436) tot 0,13% (60.981). 
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De gemiddelde lengte van de strafmaat die door rechters wordt opgelegd is redelijk constant 

maar vertoont door de jaren heen wel golfbewegingen. Sinds 2014 is er sprake van een 

opwaartse beweging en neemt de gemiddelde detentieduur weer toe. 

Ontwikkelingen in de samenleving bepalen de ontwikkeling van het aantal (potentieël) jus-

titiabelen. Van significante invloed is bijvoorbeeld de (structurele) toename van de stroom 

immigranten Afrika en het Midden-Oosten en de politieke reactie daarop (buitengrenzen slui-

ten, vluchtelingen herverdelen, immigranten illegaal verklaren of niet). Terroristen zijn een 

nieuwe groep criminelen maar deze groep is in absolute aantallen zeer klein. Een grotere 

groep die al een merkbare invloed heeft op de vraag naar capaciteit van DJI is de groep van 

‘verwarde mensen’ die door bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg tussen wal en 

schip zijn geraakt. De capaciteit voor plaatsen met psychische zorg is op dit moment reeds 

volledig benut.  

Ondertussen is de populatie van gedetineerden door de door de jaren heen in omvang afge-

nomen maar in zwaarte van de problematiek toegenomen. Dit heeft een weerslag op de 

samenstelling van het personeelsbeleid van DJI. We zien over de gehele linie een roep om 

hoger opgeleid personeel. Er worden dus zwaardere opleidingseisen aan het personeel ge-

vraagd (dit geldt bijvoorbeeld voor PIW’ers, casemanagers en verpleegkundigen, maar op 

termijn ook voor BeWa’s). Op dit moment er is echter juist op dit moment een tekort aan dit 

soort hoogopgeleide mensen op de arbeidsmarkt, en heeft DJI grote moeite om deze mensen 

aan te nemen (en vast te houden). De zwaardere opleidingseisen worden ook aan perso-

neelsleden gesteld die intern doorstromen.  

4.9 Impact technologie op arbeidsmarkt DJI 

Technologische ontwikkelingen werken op twee manieren door op organisaties. Direct door-

dat arbeid door technologie wordt vervangen of de inhoud van de arbeid verandert. Indirect 

doordat de omgeving waarin de organisatie functioneert verandert. De directe en indirecte 

doorwerking kunnen tegengestelde effecten hebben. Directe effecten spelen vooral op de 

kortere termijn, en indirecte effecten op de langere termijn. Het netto effect van de directe 

en indirecte effecten samen verandert dus door de tijd. Dit maakt het uiterst moeilijk om de 

uiteindelijke uitkomsten voor een specifieke organisatie zoals DJI te voorspellen.  

Dat neemt niet weg dat er een aantal trends wel degelijk te duiden zijn voor de specifieke 

context van DJI. De nadruk gaat vaak uit naar de directe effecten, en dan in het bijzonder 

de doorwerking op het primair proces (in het geval van DJI de bewaking van en omgang met 

gedetineerden) omdat deze het meeste zichtbaar zijn.  

In de huidige technologische revolutie nemen computers cognitief routinewerk over zoals 

administratief werk, het maken van berekeningen, boekhouden, het bewaken van processen 

of het beoordelen van producten. Dat is ook een gevolg van het digitaal Taylorisme: het 

opnieuw doordenken van arbeidsprocessen en het kunnen opknippen van werk in deeltaken 

die te outsourcen, offshoren of te automatiseren zijn.176 Het gevolg is dat het gros van de 

administratieve werkzaamheden zullen worden geautomatiseerd en veel administratieve 

banen zullen verdwijnen. Specifiek voor DJI geldt wel dat het een van de weinig organisaties 

is waar alle primaire werkprocessen in principe nog steeds zonder IT kunnen doorlopen. Uit 

oogpunt van veiligheid zal er altijd moeten kunnen worden teruggevallen op pen en papier 

en sleutelbossen. Dat betekent dat de traditionele ‘papieren’ administratieve processen nooit 

geheel zullen worden vervangen door digitale processen. Deze disclaimer geldt echter vooral 

                                                

176 Op.cit., p.161. 



   

 

Dialogic innovatie ● interactie 109 

voor processen in de uitvoering, en minder voor de bedrijfsvoering. De administratieve pro-

cessen zitten echter vooral ook in de ondersteuning van de uitvoering. 

In vorige technologische revoluties werd vooral laaggeschoolde, fysieke arbeid getroffen door 

mechanisering en automatisering.177 Beveiliging is in deze eerste revolutie grotendeels bui-

ten schot gebleven omdat de kerntaak (observeren van mensen en inschatten van risico’s) 

toen nog niet door technologie kon worden overgenomen. Dat is nu wel het geval; door 

toepassing van nieuwe technologieën is bewaking op afstand en flexibeler bewaking mogelijk 

geworden.178 Op de externe arbeidsmarkt neemt het aantal banen op dit moment vanwege 

deze technologische ontwikkelingen reeds af. 

In hoeverre substitutie van arbeid in de beveiliging zal plaatsvinden hangt in hoge mate af 

van de wijze waarop door de organisatie invulling zal worden gegeven aan het begrip ‘be-

veiliging’. Gedetineerden kunnen worden geobserveerd door camera’s of andere typen 

sensoren en de beelden kunnen door middel van AI steeds beter automatisch worden ge-

analyseerd. Dit kan ook op afstand gebeuren, buiten de instelling (met andere woorden: ook 

bewaking kan in de Cloud worden geplaatst). Resten de fysieke taken van het begeleiden 

van gedetineerden en het ingrijpen bij incidenten. De tweede taak zou op termijn deels 

kunnen worden overgenomen door bewakingsrobots – de technologische ontwikkelingen in 

dit veld gaan op dit moment heel snel.179Bij een louter technologische invulling van het be-

grip beveiliging (het ‘US model’) zou een aanzienlijk deel menselijke taken dus kunnen 

worden vervangen.180  

Binnen DJI verschuift echter de focus steeds meer naar relationele beveiliging.181 In dit (‘Nor-

dic’) model182 staat de directe menselijke omgang met gedetineerden centraal. Dit vraagt 

om vaardigheden die bij uitstek menselijk zijn en niet of nauwelijks geschikt zijn voor sub-

stitutie door technologie.183 Dit is in lijn met de bredere trend waarbij een duidelijke 

                                                

177 Rathenau (2015). Werken aan de robotsamenleving. Visies en inzichten uit de wetenschap over de 

relatie technologie en werkgelegenheid. Rathenau Instituut. p.14. 

178 ABN AMRO  (2017). Beveiliging en opsporing. https://www.abnamro.nl/nl/images/Gene-

riek/PDFs/020_Zakelijk/02_Sectoren/Zakelijke_dienstverlening/zakelijkedienstverlening-branche-

beveiliging_opsporing.pdf 

179 Zie o.a. Tzerachoglou, A., Ypatidis, I., Kladis, G.P. (2016). Intelligent Robotic Systems for Military 

Use, from Past to Present and Beyond: A Comprehensive Review and Taxonomy. Journal of Applied 

Mathematics & Bioinformatics, vol.6, no.3, 2016, 23-44. 

180 Nota bene, bij de inzet van technologie (sensoren: camera’s; actuatoren: robots) zal altijd een men-

selijke component nodig zijn. De (ethische en juridische) kwestie is of een een machine zelfstandig 

een besluit mag nemen dat niet terug te draaien of niet terug te herleiden is. Zeker wat betreft de 

omgang met mensen lijkt hier voorzichtigheid geboden (vergelijk de discussie rond aansprakelijkheid 

van autonome voertuigen). 

181 Centraal hierbij staat de notie van ‘procedurele rechtvaardigheid’: uitleggen waarom een beslissing 

is gemaakt. Alle inrichten maken in hun opleidingsplan hier een stappenplan voor. De focus in de 

opleiding ligt op het verbeteren van het reflectieve vermogen van het personeel. 

182 Zie bijvoorbeeld Ward, K., Amy J. Longaker, A.J., Jessica Williams, J., Naylor, A.,Rose, C.A., and 

Simpson, C.G. (2013). Incarceration within American and Nordic prisons: Comparison of national and 

international policies. ENGAGE: An International Journal on Research and Practice in School Engage-

ment (1)1, pp. 36-47. 

183 Een uitzondering waarbij IT wel wordt ingezet voor ‘sociale omgang’ is het gebruik van multifunctio-

nele touchscreens in isolatiecellen. De ingeslotene kan via het screen films bekijken, muziek luisteren, 

gamen, schrijven en tekenen. Het doel van de inzet van de touchscreens is het tegengaan van 
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verschuiving van taken binnen een beroep te zien is van meer routinematig werk dat nu door 

computers is overgenomen naar meer sociaal en analytisch werk.184 Technologie kan wel 

degelijk worden ingezet maar nu om het sociale en analytische werk te ondersteunen. Een 

PIW’er, verpleegkundige of casemanager zou bijvoorbeeld op een mobiel apparaat gerichte 

en context-specifieke data op kunnen vragen uit het centrale informatiesysteem.185  

De verschuiving heeft invloed op de meeste functies binnen DJI maar vooral op de inrich-

tingswerkers. Re-integratie door middel van motiverende bejegening is al ruim een 

decennium een kerntaak voor PIW’ers. In datzelfde programma wordt al langere tijd ingezet 

op het verhogen van de zelfredzaamheid van gedetineerden. Concreet heeft dit gestalte 

gekregen in de introductie van het Zelfbediening justitiabelen (ZBJ)-concept, dat de ko-

mende jaren landelijk zal worden uitgerold. ZBJ past naadloos in een breed indirect effect 

van technologie186, namelijk de opgang van het self-service model (exit loketmedewerkers 

en caissières, enter telebankieren en zelfscanners). Het idee van de inzet van technologie 

(zoals het selfservice model van ZBJ) is dat de tijd die vrijkomt doordat taken worden over-

genomen door technologie, aan bejegening kan worden besteed. Punt is wel dat juist door 

de inzet van ZBJ er minder direct contact is tussen gedetineerden en personeel in het kader 

van administratieve handelingen dan voorheen. Dat betekent dat het personeel in de vrijge-

komen tijd zelf actief het contact met gedetineerden zal moeten zoeken. De aard van het 

contact verandert ook: van re-actieve kelner naar pro-actieve coach. 

Wat betreft de administratieve kant van de re-integratie heeft de casemanager een spil-

functie. De casemanager is integraal verantwoordelijk voor het detentie en re-integratie 

proces de toegewezen gedetineerde en houdt de regie hierop. Hiervoor is nauwe samenwer-

king met partners vereist; intern met de back office (die de casemanager ondersteunt in de 

uitvoering van zijn werkzaamheden) en extern met de ketenpartners (reclassering, gemeen-

ten). Re-integratie in de keten wordt steeds belangrijker, en daarmee zal de functie van 

casemanager nog belangrijker worden. 

                                                

sensorische deprivatie in isolatiecellen; een belangrijke oorzaak van detentieschade. Nota bene, tech-

nologie vervangt hier geen arbeid – er is hier dus geen sprake van substitutie. 

184 CPB (2015), Baanpolarisatie in Nederland. Den Haag: CPB, 102. 

185 Dat veronderstelt dan wel dat alle relevante data in het informatiesysteem aanwezig is en op de 

juiste manier is gekoppeld, en dat de medewerker in kwestie de analytische vaardigheden heeft om 

de informatie te vinden, te analyseren en te duiden. Op dit moment is het gebruik van mobiele appa-

raten door medewerkers meestal nog niet mogelijk omdat de benodigde telecominfrastructuur soms 

nog ontbreekt en het gebruik van het eigen privé-apparaat (‘bring your own device’) om veiligheid 

technische redenen (nog) niet is toegestaan. De verwachting is wel dat deze problemen de komende 

jaren zullen worden opgelost. 

186 Hier wordt verwezen naar de drie niveaus van technologische invloed zoals beschreven door Allenby 

& Sarewitz (2011). Het eerste niveau betreft de ‘directe’ effecten van technologie: in dit geval het 

verdwijnen van bestaande banen door automatisering. Dit effect krijgt in het huidige debat veel aan-

dacht. Het tweede niveau gaat over het grotere ‘socio-technische’ systeem (praktijken, instituties, 

sociale en culturele patronen) waar specifieke technieken onderdeel van uitmaken die mede de impact 

van technologie bepalen. Denk bijvoorbeeld aan de opkomst van platformen (zoals Airbnb of Uber) die 

door IT mogelijk zijn geworden en die kapitaal- en arbeidsbesparend zijn. Het derde niveau betreft 

een mondiale, transformerende invloed: zoals de doorbraak van het internet midden jaren negentig, 

verlaging van kosten van internationaal zakendoen en de vorming van mondiale waardeketens. Voor 

de komende jaren wordt een verdere verdienstelijking van de industrie voorzien. Geciteerd in Est, R. 

van & L. Kool (op.cit), p. 167. 
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Voor de uitvoering van zijn taak is de casemanager sterk afhankelijk van informatiesys-

temen. Technologie heeft dus een directe invloed op het werk van de casemanager. De 

koppeling tussen de vele verschillende informatiesystemen (of het ontbreken daarvan) be-

palen in hoge mate de kwaliteit van de informatie en het gemak waarmee de gegevens 

kunnen worden uitgewisseld. Ontwikkelingen in de IT (zoals big data, block chain) kunnen 

het verzamelen, analyseren, visualiseren en uitwisselen van data in belangrijke mate onder-

steunen. 

Impact op bedrijfsvoering 

De impact van technologie op de bedrijfsvoering is vaak minder zichtbaar dan op de uitvoe-

ring maar ze is in het geval van DJI waarschijnlijk minstens zo groot. De belangrijkste reden 

is dat de Dienst naar de aard van zijn werkzaamheden een klassieke bureaucratische orga-

nisatie is. Er is sprake van vergaande taakspecialisatie waar bevoegdheden en taken door 

procedures en protocollen duidelijk zijn afgebakend. Dit geldt ook in de samenwerking met 

ketenpartners. Het coördineren van alle taken (taakspecialisatie) stelt hoge eisen aan logis-

tiek en communicatie. Dit zijn terreinen waarop IT klassiek een bijdrage kan leveren aan de 

effectiviteit en efficiency van de organisatie, bijvoorbeeld bij het plannen van personeel187 

(DJI is een roosterorganisatie die 24/7 moet kunnen blijven draaien) en de overdracht van 

gedetineerden (tussen afdelingen, instellingen, of ketenpartners). 

De verregaande formalisering en codificeren van processen binnen een bureaucratie gene-

reert grote hoeveelheden informatie. Dit wordt van oudsher als een kenmerkend nadeel van 

een bureaucratie beschouwd (grote hoeveelheden papierwerk). De bergen – gestandaardi-

seerde – data die een bureaucratische organisatie zoals DJI genereert zouden in het tijdperk 

van Big Data wel eens een blessing in disguise kunnen zijn. Door deze data (achteraf of real-

time) te analyseren (process mining) kan inzicht worden verkregen in hoe de processen 

binnen de organisatie precies verlopen, waar fouten optreden en waar verbetermogelijkhe-

den zijn.188 Dit inzicht kan worden gebruikt om processen te herontwerpen of beter aan te 

sturen, in het laatste geval bijvoorbeeld door personeel in de uitvoering (zoals casemana-

gers, PIW’ers, bewakers, verpleegkundigen) gericht informatie aan te leveren waardoor ze 

betere beslissingen kunnen nemen (‘informatiegestuurd werken’).189 

De bovenstaande situatie is een ideaalbeeld die aanzienlijke eisen stelt aan de IT-infrastruc-

tuur van een organisatie en de digitale vaardigheden van het personeel. Op beide terreinen 

is DJI bezig om het informatievoorzieningslandschap te vernieuwen. Zo dateert het huidige 

centrale IT-systeem (TULP) uit de jaren ’90. Koppelingen met andere informatiesystemen 

zijn er wel maar deze werken vaak niet goed in de praktijk. TULP wordt vervangen door het 

BVJ-systeem (Basisvoorziening Justitiabelen). Dit systeem zal in de komende jaren worden 

geïmplementeerd.190  

                                                

187 In lijn met de bredere trend naar self service zou er ook interface met het planningssysteem kunnen 

worden gemaakt waarin personeelsleden zelf hun diensten kunnen inroosteren en onderling diensten 

kunnen ruilen. De invoering van een systeem voor zelfroostering is al in een vergevorderd stadium. 

DJI loopt hiermee voorop binnen het Rijk. 

188 De standaard referentie is hier: Van der Aalst, W.M.P. (2011). Process mining. Discovery, Conform-

ance and Enhancement of Business Processes. Berlin: Springer. Zie verder de website 

http://www.processmining.org  

189 In PI Zwolle is zeer recent (eind september 2018) een proef gestart met informatiegestuurd werken. 

190 Het is volgens sommige respondenten de vraag in hoeverre BVJ daadwerkelijk informatie gestuurd 

werken mogelijk gaat maken, en het personeel optimaal kan ondersteunen bij hun uitvoeringstaken. 

http://www.processmining.org/
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Er is recent enkele proeven van de grond gekomen rondom data-analyse. Het doel was onder 

andere om crisisplaatsen beter te kunnen voorspellen. Dat is slechts ten dele gelukt omdat 

de kwaliteit van de data – voor het uitvoeren van dit type data-analyses – te laag bleek te 

zijn. Daarnaast heeft DJI ook (nog) niet zelf de kennis en kunde in huis om dit soort data op 

te schonen en te preparen (‘data wrangling’) en om het in de diepte te kunnen analyseren. 

Het aantrekken van datascientists is een grote uitdaging omdat ze op dit moment zeer gewild 

zijn op de externe arbeidsmarkt. Nota bene, het eerder genoemde process mining is één van 

de meest complexe specialismes binnen data science. Er loopt evenwel een pilot waarin 

process mining wordt ingezet om geautomatiseerd routinematige (controle)taken uit te voe-

ren op het inkoopsysteem van DJI (Leonardo). 

Relevante technologische ontwikkelingen 

Informatiesystemen, internet en telecom 

Bij de impact van technologische ontwikkelingen gaat de aandacht vaak uit naar de laatste 

technologische snufjes, zoals augmented reality (VR-brillen), drones en robots met sociale 

intelligence. Maar de mature technology heeft op dit moment de meeste doorwerking al is 

die meestal minder zichtbaar. De gelaagdheid van de technologische ontwikkeling is daarbij 

van belang. Technologie heeft op tenminste drie niveaus invloed op een organisatie: direct, 

op de korte termijn, op de organisatie zelf. Indirect, op de middellange termijn, via de directe 

omgeving van de organisatie, en op de lange termijn, via veranderingen op wereldwijd ni-

veau, in de structuur van de economie en de samenleving.191 

DJI is een behoudende organisatie. Risico moet zoveel mogelijk worden vermeden. Dat is 

inherent aan de aard van de werkzaamheden. Gezien het belang van veiligheid binnen DJI 

zullen sommige innovaties meer tijd vergen. Zo vraagt het werken met tablets door gedeti-

neerden om een zorgvuldige invoering; ook bij het personeel. Dit strookt niet zondermeer 

met een cultuur van vernieuwing. Het gevolg is dat DJI in technologisch opzicht over het 

algemeen achter loopt op de omgeving. Op gebieden die gerelateerd zijn aan de specifieke 

werkomgeving van DJI loopt DJI soms ook voor, bijvoorbeeld bij het toepassen van biome-

trie. Die omgeving kan echter niet buiten de muren worden gehouden – de invloed sijpelt 

indirect binnen. Een concreet voorbeeld is de aanwezigheid van mobiele telefoons. Gedeti-

neerden, en zeker de jongere gedetineerden, kunnen zich geen leven zonder mobiele 

telefoons voorstellen. Het gebruik van gsm-paraplu’s is een manier om het gebruik van bin-

nengesmokkelde telefoons te voorkomen. De invoering van ZBJ is juist een manier om – op 

een gecontroleerde manier – mobiele apparaten wel binnen de muren toe te laten.192 Tege-

lijkertijd is de telecominfrastructuur in de meeste instellingen voor het personeel zelf sterk 

verouderd. 

Dit contrast tussen de stand van de technologie in de binnen- en buitenwereld beïnvloedt 

ook het personeelsbeleid. Het gaat hier dan niet zozeer om het absolute verschil (DJI ge-

bruikt verouderde technologie) maar om het relatieve verschil (DJI loopt achter ten opzichte 

van de omgeving). Dit roept volgens sommige respondenten bijvoorbeeld de vraag op in 

hoeverre DJI interessant is (of blijft) voor jonge mensen? Andersom wordt het steeds 

                                                

191 Allenby & Sarewitz, op. cit. 

192 Een ander voorbeeld van de manier waarop de omgeving naar binnen wordt gehaald (in casu: 

Youtube) is het gebruik van korte instructievideos voor medewerkers en voor gedetineerden: het GPAL 

(Gamified Peer2Peer Adaptive Learning) concept dat in eerste instantie voor het Ministerie van Defen-

sie is ontwikkeld (https://www.madmultimedia.nl/portfolio/ministerievandefensie)  

 

https://www.madmultimedia.nl/portfolio/ministerievandefensie
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moeilijker voor personeel die langere tijd voor DJI hebben gewerkt, om weer over te stappen 

naar de buitenwereld.  

Big data en kunstmatige intelligentie (AI) 

Big data en AI hangen nauw met elkaar samen omdat big data pas waarde krijgt als het 

geanalyseerd wordt, en daar zijn zelflerende algoritmes een belangrijk middel voor.193 An-

dersom moeten deze zelflerende algoritmes getraind worden en daar is veel data voor nodig. 

Big data kan op principe op veel plaatsen binnen DJI worden toegepast, mits er rekening 

wordt gehouden met privacywetgeving (AVG). De meeste potentie ligt het voorspellen van 

gedrag van gedetineerden (zoals de kans op succesvolle re-integratie of het eerder ge-

noemde voorspellen van crisisplaatsen).194 Logfiles van ZBJ (waarin de verplaatsingen en 

activiteiten van gedetineerden worden bijgehouden) kunnen bijvoorbeeld worden verwerkt 

in de gedragsrapportages die moeten worden opgesteld in het kader van de nieuwe wet op 

vroegtijdige invrijheidsstelling195. In de uitvoering wordt AI bijvoorbeeld al ‘embedded’ ge-

bruikt in de vorm van kleine handheld vertaalcomputers die in de vreemdelingsdetentie 

worden toegepast om minder afhankelijk te zijn van de beschikbaarheid van menselijke tol-

ken196, of in de pilot met gezichtsherkenning in detectiepoorten voor personeel. In 

combinatie met sensoren (zie hierna) kan AI worden gebruikt om potentieel ongewenst ge-

drag te voorspellen en zo incidenten voorkomen.  

Internet of Things 

IoT zit op dit moment op de top van de hype cycle.197 In wezen gaat het hier om apparaten 

met een sensor die aan het internet verbonden zijn (met andere woorden; ze hebben een 

eigen IP-adres). Door middel van de sensor kunnen ze data verzamelen en die voor verdere 

analyse naar het internet versturen. IoT-apparaten met een actuator kunnen vervolgens op 

basis van de resultaten van de analyse op afstand worden aangestuurd om een bepaalde 

handeling te verrichten (zoals het openen van een deur of het bijsturen van een camera). 

Slimme camera’s zijn een voor de hand liggende toepassing in de beveiliging. Ze worden op 

dit moment onder andere al toegepast in een pilot om verdachte gedragingen van gedeti-

neerden in hun cel in een vroeg stadium te detecteren (zoals mogelijke verhanging). Uit 

oogpunt van privacy filmt de camera alleen silhouetten. Ook andere typen sensoren worden 

ingezet, bijvoorbeeld om de aanwezigheid, ademhaling en hartslag van justitiabelen te de-

tecteren. Dit vervangt de driedaagse fysieke controle op ‘leven’ door PIW’ers.  

Een ander relevante categorie IoT-devices zijn draagbare meetinstrumenten (‘smart 

watches’). Een klassieke toepassing zijn enkelbanden die de positie van justitiabelen 

                                                

193 Een belangrijke juridische kanttekening: zelflerende algoritmes kunnen alleen worden ingezet als 

duidelijk is hoe het uiteindelijke besluit tot stand is gekomen (het principe van repliceerbaarheid). 

194 Door planning te optimaliseren kan de bedrijfsvoering ook nog aanzienlijk worden verbeterd. Het 

gaat hier dan niet zozeer om big data maar om de toepassing van aan goed planningssysteem met 

een beperkte data-analyse component. 

195 Nota bene voor het hergebruik van data gelden strenge restricties, zoals doelbinding. Data die voor 

een bepaald doel is verzameld (zoals camerabeelden voor bewaking of logfiles van personeelspasjes) 

mogen niet zondermeer voor een ander doel worden gebruikt (zoals het beoordelen van personeel). 

De restricties gelden net zo goed voor gedetineerden als voor het personeel.  

196 Travis the Translator van de Nederlandse startup Travis. Nota bene: buiten de pilot wordt meestal 

gebruik gemaakt van de tolkentelefoon (https://www.tvcn.nl).  

197 https://www.gartner.com/en/research/methodologies/gartner-hype-cycle  

 

https://www.tvcn.nl/
https://www.gartner.com/en/research/methodologies/gartner-hype-cycle
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continue peilen en doorgeven. Bij JJI wordt op dit moment gebruik gemaakt van een mo-

derne (en minder stigmatiserende) versie in de vorm van modieuze armbanden. Draagbare 

meetinstrumenten kunnen ook worden gebruikt om alcohol- of drugsgebruik real-time te 

detecteren. Een meer geavanceerde toepassing is het voorspellen van agressie op basis van 

metingen op de huid van de drager. Dit type meetinstrument kan bijvoorbeeld worden toe-

gepast in het kader van agressie-regulatietrainingen (ART). Ze geven een tijdig signaal zodat 

de drager zich kan leren beheersen. Een klassieke toepassing is agressiedetectie op basis 

van stemgeluid.198 

4.10 Conclusie arbeidsmarktanalyse DJI 

In deze paragraaf kijken wij eerst terug naar de belangrijkste ontwikkelingen die impact 

hebben gehad op de arbeidsmarkt van DJI de afgelopen periode. Vervolgens kijken we voor-

uit naar de verwachte personele ontwikkelingen en de impact van technologie en andere 

relevante omgevingsfactoren op functies binnen DJI. 

4.10.1 Terugblik (2013-2017) 

De kernactiviteit van DJI (het bewaken en begeleiden van justitiabelen) loopt altijd door – 

het is een volcontinu proces. Dat betekent dat DJI, net als politie, brandweer en ziekenhui-

zen, altijd arbeidscapaciteit ter beschikking moet hebben – het is een ‘roosterorganisatie’. 

Dit heeft verregaande gevolgen voor de organisatie van de arbeid. Daarnaast is DJI een 

volume-gestuurde organisatie. De benodigde personele inzet van DJI wordt voor het grootste 

deel bepaald door de benodigde (soort) detentiecapaciteit en de verdeling van die capaciteit 

over het land. Deze capaciteit wordt grotendeels gedreven door omgevingsfactoren, zoals 

de politiek de opgelegde strafmaat. 

De ontwikkelingen in de afgelopen jaren laten duidelijk zien hoe sterk de invloed is van 

politieke besluiten op DJI. In 2013 is de Dienst geconfronteerd met een forse bezuinigings-

opdracht als gevolg van de besluitvorming in het kader van het Lenteakkoord en het 

Regeerakkoord. Het Masterplan DJI 2013-2018 gaf vorm aan deze bezuinigingen. In de de-

finitieve versie van het Masterplan werd een krimp van 2.000 fte aangekondigd. De invloed 

van de politiek wordt zichtbaar in de vergelijking met een eerdere versie van dit Masterplan 

waarbij uitgegaan werd van een krimp met 3.400 fte. In de periode 2013 – 2018 is de 

feitelijke personele bezetting van DJI, door aanvullende maatregelen met meer dan 2000 fte 

afgenomen. 

Binnen de functiefamilie met het grootste aantal medewerkers, Uitvoering, zien we een af-

name van het aandeel inrichtingswerkers en een relatieve toename van het aandeel 

forensisch therapeutisch werkers en sociaal-maatschappelijke werkers. Dit is in lijn met de 

absolute afname van het aantal justitiabelen en de relatieve toename van het aantal justiti-

abelen met psychische en/of gedragsmatige problematiek. Het aantal medewerkers 

administratie en managementondersteuners is door technologische ontwikkelingen relatief 

sterk gedaald. Dit is conform het landelijke beeld dat er steeds minder vraag is naar lagere 

administratieve functies.  

Bij DJI is technologie met name gebuikt voor de herinrichting van werkprocessen, bedoeld 

om de zelfredzaamheid van gedetineerden te verhogen. Door het verhogen van de zelfred-

zaamheid van gedetineerden, ontstaat er meer tijd voor interpersoonlijke aspecten. 

                                                

198 Deze technologie wordt al meer dan 10 jaar toegepast. 
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4.10.2 Vooruitblik en verkennen (tot 2025) 

Ook na de uitvoering van het (aangepaste) Masterplan DJI is er nog steeds sprake van een 

forse overcapaciteit van circa 3.800 detentieplaatsen. In juni 2018 kondigde de Minister aan 

dat er nog vier inrichtingen zullen worden gesloten. Daarbij zijn 875 formatieplaatsen be-

trokken. Met de vakbonden en de medezeggenschapsraad is een convenant afgesloten 

(“Werken aan een solide personeelsbeleid”). Op basis van dit conventant hebben medewer-

kers de garantie dat ze een functie binnen DJI krijgen, eventueel extra formatief. 199 Er 

komen elders sowieso 500 nieuwe formatieplaatsen vrij. Los van deze incidentele uitstroom 

zal naar verwachting de afnemende behoefte aan lager administratief personeel de komende 

jaren naar verwachting doorzetten.  

Vanaf 2015 heeft DJI beleid ontwikkeld om schaarste in sommige functies op te kunnen 

vangen naast het realiseren van krimp in andere functies. Vanaf mei 2017 is DJI weer groot-

schalig gaan werven voor functies in de uitvoering. Zelfs met de nieuwe sluiting zet DJI de 

werving van o.a. bewakers, penitentiair inrichtingswerkers en medewerkers Arbeid door 

naast tijdelijke invalkrachten. Om de veiligheid binnen inrichtingen te garanderen is het aan-

tal invalkrachten dat ingezet kan worden beperkt.  

Met de ingezette werving ontstaat ruimte om incidentele fluctuaties vervanging voor oplei-

dingen op te vangen. Het opleiden van medewerkers draagt bij het vakmanschap van 

medewerkers op bijvoorbeeld het gebied van sociale vaardigheden (relationele veiligheid) 

om in te kunnen spelen om de complexere doelgroep en de samenwerking in de keten. 

Gegeven de huidige schaarste op de arbeidsmarkt is het voor bepaalde functies echter moei-

lijk om mensen van buiten aan te nemen en/of vast te houden. Nieuwe aanwas is niet alleen 

in kwantitatief maar ook in kwalitatief opzicht (innovatief vermogen; meer ruimte voor ver-

nieuwing) van belang. Gezien het belang van veiligheid binnen DJI zullen sommige innovaties 

meer tijd vergen. Dit kan er toe leiden dat DJI minder aantrekkelijk wordt voor jongeren die 

wel met nieuwe technieken willen werken.200  

De komende jaren lijken de meeste ontwikkelingen zich niet af te spelen in het primaire 

proces maar in de ondersteunende processen (zoals bedrijfsvoering). Bij de instellingen zijn 

mogelijk efficiëntiewinsten en/of kwaliteitsverbeteringen te behalen door gebruik te maken 

van ICT om processen anders in te richten. De inzet van ICT is op zichzelf geen voldoende 

voorwaarde voor het succesvol doorvoeren van procesverbeteringen. De meest duurzame 

veranderingen komen meestal vanaf de werkvloer, vanuit de medewerkers. Die moeten dan 

wel de creativiteit hebben om hun werkprocessen op een alternatieve manier te bekijken, en 

de bereidheid hebben om te investeren in veranderingen. Binnen een grote organisatie als 

DJI waarbinnen een zekere uniformiteit van werkprocessen noodzakelijk is om de veiligheid 

te waarborgen is dit altijd een uitdaging. 

Mochten er toch van onderaf initiatieven ontstaan om processen slimmer in te richten dan 

doet zich de volgende belemmering voor dat de meeste IT-processen centraal zijn geregeld 

en weinig ruimte laten tot het ontwerpen en bouwen van lokale prototypes van nieuwe pro-

cessen. Anderzijds zijn deze processen niet voor niets centraal ingericht: een volledig 

decentrale inrichting zou immers tot versnippering en doublures leiden, en weinig 

                                                

199 Inspectie Justitie en Veiligheid, op. cit. 

200 Dit is één van de focuspunten van het Strategisch Personeelsbeleid 2025 van het Rijk. 
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kostenefficiënt zijn. De twee sporen sluiten elkaar echter niet uit: de synthese is om lokaal 

een specifieke invulling te geven aan generieke structuren (‘verscheidenheid door eenheid’). 

201

                                                

201 Met slechts een relatief beperkt aantal generieke bouwstenen is al een groot aantal specifieke com-

binaties te maken. 
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5 De arbeidsmarkt van Rijkswater-

staat 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de arbeidsmarktanalyse op het mesoniveau (Rijks-

waterstaat) weergegeven. Op basis van bestaande databronnen zijn trends en 

ontwikkelingen in de arbeidsmarkt van de Rijkswaterstaat geanalyseerd over de periode 

2013-2017. Op basis van interviews en desk studie zijn deze analyses aangevuld met ver-

kenningen voor de middellange termijn (tot 2021) en de lange termijn (2022-2025). Het 

hoofdstuk start met een beschrijving van de huidige organisatie en het huidig personeelsbe-

stand van de Rijkswaterstaat (paragraaf 5.1). Vervolgens worden achtereenvolgens de 

trends en ontwikkelingen in de omvang van de arbeidsmarkt, demografische aspecten, 

dienstverbanden, functies en mobiliteit (paragraaf 5.2 tot en met paragraaf 5.6) geanaly-

seerd. Daarna wordt, in het kader van tekorten, de externe arbeidsmarkt geanalyseerd 

(paragraaf 5.7) en wordt stilgestaan bij een aantal omgevingsfactoren die impact hebben op 

de arbeidsmarkt van de Rijkswaterstaat (paragraaf 5.8) waarbij er in paragraaf 5.9 specifiek 

aandacht wordt besteed aan de impact van technologische ontwikkelingen. Dit hoofdstuk 

eindigt met een conclusie waarin de belangrijkste ontwikkelingen in de arbeidsmarkt van de 

Rijkswaterstaat van de afgelopen periode en de middellange en lange termijn worden ge-

analyseerd (paragraaf 5.10). 

5.1 Huidige organisatie Rijkswaterstaat 

5.1.1 Over Rijkswaterstaat 

Rijkswaterstaat (RWS) is de uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Infrastructuur en 

Milieu. RWS beheert en ontwikkelt de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zet in op een 

duurzame leefomgeving. RWS werkt (samen met anderen) aan een land: 

• Dat beschermd is tegen overstromingen; 

• Waar voldoende groen is; 

• Waar voldoen en schoon water is; 

• Waar je vlot en veilig van A naar B kunt.  

RWS treedt op als manager van het gebruik van een aantal hoofdinfrastructuurnetwerken 

(hoofdwegennet, hoofdvaarwegennet, hoofdwatersystemen), als beheerder van die netwer-

ken, als realisator van uitbreidingen van deze netwerken en als adviseur voor het ten aanzien 

hiervan te voeren beleid. RWS voert deze taken uit vanuit een netwerkbenadering. De be-

langrijkste producten zijn202: 

• Verkeersmanagement: het inzetten van instrumenten en hulpmiddelen om vraag 

en aanbod op elk moment zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen en om het 

verkeersaanbod zo goed mogelijk af te wikkelen. Het betreft vooral bediening van 

objecten als bruggen en sluizen, verstrekken van routeinformatie en incidentmana-

gement. 

                                                

202 Rijksbegroting 2018, XII Infrastructuur en Milieu, Agentschap Rijkswaterstaat. 
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• Watermanagement: reguleren van de hoeveelheden water in het hoofdwatersys-

teem en van de kwaliteit daarvan, door het hanteren van de te onderscheiden 

categorieën vasthouden/bergen/afvoeren en schoonhouden/scheiden/zuiveren. 

• Beheer, onderhoud en vervanging: instandhouding van objecten en areaal op 

een vooruitstrevende, toekomstgerichte manier, gericht op het ook in technische zin 

steeds verder ontwikkelen van het netwerk of systeem. 

• Aanleg: dit betreft investeringen om de functionaliteit van het netwerk te vergroten 

door nieuwe verbindingen of het verbreden van bestaande verbindingen. 

• Beleidsondersteuning en -advisering: het uitvoeren van studies of het leveren 

van bijdragen daaraan, adviezen met betrekking tot beleidsnota’s en de uitvoerbaar-

heid van beleid. 

• Leveren van kennis en expertise: ten behoeve van beleidsondersteuning en -

advisering, milieu en leefomgeving, grote (aanleg)projecten en aansturing projecten 

en uitvoeringsorganisaties, het verstrekken van subsidies en basisinformatie. 

5.1.2 Organisatiestructuur 

Onderstaande figuur toont de organisatiestructuur van Rijkswaterstaat. Binnen Rijkswater-

staat wordt onderscheid gemaakt tussen landelijke (L) en regionale (R) 

organisatieonderdelen.  

Figuur 20 Organogram Rijkswaterstaat 

 
Bron: [rijkswaterstaat.nl/organisatiestructuur] 

https://www.rijkswaterstaat.nl/over-ons/onze-organisatie/organisatiestructuur/index.aspx
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In onderstaande overzicht wordt kort toegelicht wat de taken zijn van de verschillende or-

ganisatieonderdelen.203 

Landelijke organisatieonderdelen: 

• Corporate Dienst: ondersteunt de organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat op 

het gebied van bedrijfsvoering; Communicatie, HRM & Organisatieontwikkeling, Be-

stuurlijk Juridische Zaken en Vastgoed, en Facilitaire en Financiële diensten. 

• Nova: ontdekt, bevordert en beproeft vernieuwing in werkwijzen en organisatie bij 

Rijkswaterstaat, nieuwe business, sociale innovaties en nieuwe samenwerkingsvor-

men. Daarnaast is Rijkswaterstaat Nova de basis voor onder andere een aantal 

bestaande allianties. 

• Centrale Informatievoorziening: zorgt voor de ontwikkeling en beschikbaarheid 

van informatie binnen Rijkswaterstaat. Zorgt voor industriële automatisering bij 

bruggen, tunnels, rijkswegen en andere objecten. Daarnaast verzorgen het de kan-

toorautomatisering. 

• Grote Projecten en Onderhoud: realiseert grote aanleg- en onderhoudsprojecten. 

• Programma’s, Projecten en Onderhoud: werkt aan het onderhoud van rijkswe-

gen, vaarwegen, bruggen, waterkeringen en sluizen en de bedieningsinstallaties in 

heel Nederland 

• Verkeer- en Watermanagement: voert het verkeer- en watermanagement op de 

Nederlandse snel- en vaarwegen uit.  

• Water, Verkeer en Leefomgeving: ontwikkelt voor Rijkswaterstaat de visie op het 

hoofdwegennet, hoofdvaarwegennet en het hoofdwatersysteem en op onze leefom-

geving. 

Regionale organisatieonderdelen: 

• Noord-Nederland: verzorgt onderhoud, beheer en aanleg van (snel)wegen en 

hoofdvaarwegen in Groningen, Friesland en Drenthe. 

• Oost-Nederland: verzorgt onderhoud, beheer en aanleg van (snel)wegen en hoofd-

vaarwegen in Overijssel en Gelderland. 

• Midden-Nederland: verzorgt onderhoud, beheer en aanleg van (snel)wegen en 

hoofdvaarwegen in Utrecht en het IJsselmeergebied, inclusief de Veluwse Randme-

ren en de Afsluitdijk. 

• West-Nederland Noord: verantwoordelijk voor onderhoud, beheer en aanleg van 

snelwegen en hoofdvaarwegen in de provincie Noord-Holland. 

• West-Nederland Zuid: verantwoordelijk voor onderhoud, beheer en aanleg van 

snelwegen en hoofdvaarwegen in de provincie Zuid-Holland. 

• Zuid-Nederland: verzorgt onderhoud, beheer en aanleg van (snel)wegen en hoofd-

vaarwegen in Noord-Brabant en Limburg. 

• Zee en Delta: maakt het vervoer over de Noordzee en het Zeeuwse land en water 

mogelijk. Ook zorgt dit regionale onderdeel van Rijkswaterstaat dat het vervoer 

vanaf de Noordzee goed aansluit op het land en water. 

5.1.3 Beschouwing huidig personeelsbestand Rijkswaterstaat 

De tabel hieronder geeft de belangrijkste waardes van het personeelsbestand van Rijkswa-

terstaat in 2017. 

  

                                                

203 [rijkswaterstaat.nl/organisatiestructuur] 

https://www.rijkswaterstaat.nl/over-ons/onze-organisatie/organisatiestructuur/index.aspx
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Tabel 24. Overzicht personeelsbestand Rijkswaterstaat  

Indicator Categorie Waarde 

Personele bezetting in fte - 8.801 

Personele bezetting in aantallen - 9.175 

Verdeling aantal fte naar organisatie-

onderdeel  

L: Corporate Dienst 10% 

L: Nova 2% 

L: Centrale Informatievoorziening 12% 

L: Grote projecten en Onderhoud 9% 

L: Programma’s, Projecten en Onderhoud 11% 

L: Verkeer- en Watermanagement 19% 

L: Water, Verkeer en Leefomgeving 10% 

R: Noord-Nederland 2% 

R: Oost-Nederland 3% 

R: Midden-Nederland 3% 

R: West-Nederland Noord 3% 

R: West-Nederland Zuid 4% 

R: Zuid-Nederland 4% 

R: Zee en Delta 6% 

Bestuur/bestuursstaf 1% 

Verdeling aantal fte naar functiefami-
lie 

Uitvoering 19% 

Bedrijfsvoering 15% 

Advisering 52% 

Lijnmanagement 4% 

Beleid 0% 

Toezicht 1% 

Kennis & Onderzoek - 

Project en Programma management 9% 

Niet functiefamilie/niet ingedeeld 1% 

Verdeling naar leeftijd Tot 35 jaar 11% 

35 tot 55 jaar 57% 

55 jaar of ouder 32% 

Verdeling man/vrouw - 70%/30% 

Verdeling vast versus tijdelijk contract - 92%/8% 

Verdeling naar schaal 1 tot en met 4 1% 

5 tot en met 9 34% 

10 tot en met 13 59% 

14 of hoger 6% 

In- en uitstroom Saldo +206 

Instroomratio 7,5% 

Uitstroomratio 5,2% 

Aantal vacatures - 599 

Bron: P-Direkt. 
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5.2 Omvang van de arbeidsmarkt 

5.2.1 Aantal fte Rijkswaterstaat 

Figuur 21 Aantal fte bij Rijkswaterstaat 

 

Bron: P-Direkt (2013-2017) en prognoses Rijkswaterstaat o.b.v. strategisch capaciteitsmanagement. 

Terugblik (2013-2017) 

In de periode 2013 tot en met 2015 kende Rijkswaterstaat een krimp van het aantal fte. De 

belangrijkste reden hiervoor was de taakstellingen vanuit Rutte I en II, waardoor de organi-

satie moest krimpen. Daarnaast was er ook nog een vacaturestop als gevolg van de 

reorganisatie van Rijkswaterstaat in 2014. Echter, vanaf 2016 is weer een stijging waar-

neembaar in het aantal fte, enerzijds als gevolg van het opheffen van de vacaturestop en 

anderzijds door de beleidsintensiveringen van het kabinet. 

Vooruitblik (tot 2021) 

Tot en met 2021 wordt er een groei van ca. 466 fte verwacht bij Rijkswaterstaat als gevolg 

van regulier onderhoud, M-fase DBFM, Vervanging en Renovatie en de uitvoering van het 

Regeerakkoord. In het Regeerakkoord staat dat de grootste resterende knelpunten uit de 

Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse worden aangepakt. Het gaat onder meer om de A4, 

A7, A15 in de Randstad en de verkeersaders van en naar het zuiden, oosten en noorden (A1, 

A2, A12, A28 en A58).204 Met behulp van het instrument van strategisch capaciteitsmanage-

ment heeft Rijkswaterstaat zelf, op basis van vastgestelde normen, rekenregels en tarieven 

voor alle werkprocessen van RWS, deze vraag van de politiek vertaald naar de hoeveelheid 

fte die de komende jaren nodig is.  

Verkennen (2022-2025) 

Het instrument van strategisch capaciteitsmanagement is niet alleen gebruikt om het aantal 

fte voor de periode 2018-2021 vast te stellen, maar kijkt ook naar de periode 2022-2023. 

Op basis van de prognoses van Rijkswaterstaat zelf kan worden gesteld dat (bij 

                                                

204 Rijksoverheid (2017). Regeerakkoord 2017: ‘Vertrouwen in de toekomst’. Paragraaf: Ontwikkeling 

nieuwe infrastructuur [rijksoverheid.nl] 
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gelijkblijvende omstandigheden) de personeelsomvang van Rijkswaterstaat in de periode 

2022-2023 met nog eens 169 fte zal toenemen.  

Daarbij geldt wel dat er uiterlijk in 2021 nieuwe Tweede Kamerverkiezingen zullen zijn. De 

nieuwe Tweede Kamerverkiezingen zullen ook leiden tot een nieuw kabinet en (mogelijk) 

nieuw beleid. In het nieuwe beleid kan ook weer een andere productieopgave worden vast-

gesteld.  

5.2.2 Personele verdeling naar organisatieonderdeel 

Figuur 22 Verdeling van aantal fte naar organisatieonderdeel over de periode 2014-2017205 

 

Bron: P-Direkt 

Terugblik (2014-2017) 

In bovenstaande figuur is het opheffen van de vacaturestop in 2016 duidelijk zichtbaar, vanaf 

dat jaar is een stijging te zien in het aantal fte. De ontwikkeling van het aantal fte per 

organisatieonderdeel verschilt sterk. Het onderdeel Centrale Informatievoorziening (CIV) is 

tussen 2014206 en 2017 met 19% toegenomen. Aan deze ontwikkeling ligt een aantal oorza-

ken ten grondslag. Voor het organisatieonderdeel CIV geldt dat er in het verleden beduidend 

meer externe inhuur was. In de afgelopen jaren heeft CIV daarom in kaart gebracht wat 

haar kerntaken zijn en wat het beste door de markt gedaan kan worden. De consequentie 

hiervan is dat de eigen organisatie daarom met ruim 150 fte is vergroot en de externe inhuur 

is afgenomen van meer dan 400 personen in 2013 tot 120 personen nu.  

Naast de CIV is ook de Corporate Dienst van Rijkswaterstaat fors gegroeid over de periode 

2014-2017 met 120 fte. De reden hiervoor is dat alle trainees van Rijkswaterstaat bij dit 

organisatieonderdeel worden geplaatst. Dit betreft een administratieve herindeling binnen 

                                                

205 Noot: in het jaar 2015 is een aantal fte geclassificeerd onder overige organisatieonderdelen. Daar-

door staat er voor de regionale onderdelen Zuid-Nederland, Midden-Nederland en Oost-Nederland in 

die jaren 0 tot 1 fte.  

206 Bij RWS heeft in 2013 een grootschalige reorganisatie plaatsgevonden. In 2013 zijn alle bestaande 

organisatieonderdelen omgezet naar nieuwe onderdelen. Een definitieve O&F-indeling is pas in 2014 

vastgesteld, daarom wordt het jaar 2017 ten opzichte van 2014 vergeleken. 

2014 2015 2016 2017 Verschil

L: Verkeer- en Watermanagement 1.637 1.607 1.666 1.660 1%

L: Centrale Informatievoorziening 882 924 973 1.015 15%

L: Programma’s, Projecten en Onderhoud 940 858 876 943 0%

L: Water, Verkeer en Leefomgeving 981 791 818 855 -13%

L: Corporate Dienst 728 744 778 848 16%

L: Grote projecten en Onderhoud 735 719 764 786 7%

R: Zee en Delta 591 536 600 572 -3%

R: West-Nederland Zuid 400 381 381 395 -1%

R: Zuid-Nederland 401 1 369 352 -12%

R: Midden-Nederland 290 1 274 290 0%

R: Oost-Nederland 270 290 281 4%

R: West-Nederland Noord 260 245 274 279 7%

R: Noord-Nederland 206 215 218 212 3%

L: Nova 224 242 209

Bestuur / Bestuursstaf 108 110 102 104 -4%

L: Landelijke organisatieonderdelen, overig 24

R: Regionale organisatieonderdelen, overig 985
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Rijkswaterstaat. Het organisatieonderdeel Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) is juist 

met 126 fte gekrompen, mede als gevolg van de taakstellingen van Rutte II en de reorgani-

satie bij Rijkswaterstaat.  

Vooruitblik en verkennen (tot 2025) 

Uit paragraaf 5.2.1 komt naar voren dat Rijkswaterstaat de komende jaren zal gaan groeien. 

Uit gesprekken met Rijkswaterstaat komt naar voren dat deze groei voornamelijk zal plaats-

vinden bij de organisatieonderdelen Programma’s, Projecten en Onderhoud, en Grote 

Projecten en Onderhoud. Specifiek doordat er veel vervanging en renovatie van de infra-

structuur nodig is.  

5.2.3 Geografische spreiding 

De werkgelegenheid van Rijkswaterstaat bevindt zich met name in de provincies Utrecht en 

Zuid-Holland. De reden hiervoor is dat een groot aandeel van de medewerkers van de lan-

delijke organisatieonderdelen zich in de kantoren in Den Haag en Utrecht bevindt. De 

regionale organisatieonderdelen zitten, zoals de naam al impliceert, verspreid door heel Ne-

derland. Daarbij valt voorop dat Rijkswaterstaat in een aantal provincies (Overijssel, Drenthe 

en Groningen) weinig tot geen werknemers heeft. Het is niet de verwachting dat er op de 

middellange en lange termijn een verschuiving zal optreden in de standplaats van de mede-

werkers. 

Tabel 25. Aantal werknemers naar provincie standplaats, 2013 en 2017. 

  2013 2017 

Utrecht 23% 28% 

Zuid-Holland 27% 27% 

Zeeland 8% 8% 

Gelderland 8% 7% 

Noord-Holland 8% 7% 

Noord-Brabant 7% 6% 

Flevoland 7% 6% 

Limburg 6% 5% 

Friesland 4% 4% 

Overijssel 1% 1% 

Drenthe 1% 1% 

Groningen 0% 0% 

Onbekend 1% 0% 

Bron: P-Direkt 

5.2.4 Externe inhuur (kerntaken) 

Het aandeel externe inhuur kerntaken is over de periode 2013-2017 afgenomen van 13% 

naar 10%. Rijkswaterstaat heeft in verleden met name voor het organisatieonderdeel CIV 

gebruik gemaakt van externe inhuur, maar zoals eerder aangeven is de inhuur daar fors 

afgenomen over de afgelopen jaren. De verwachting is dat het percentage inhuur richting 

2021 nog verder zal afnemen. Het streven van RWS is om de inhuur van externen op kern-

taken zoveel mogelijk te beperken vanuit het basisprincipe dat Rijkswaterstaat op kerntaken 

eigen mensen inzet. Inhuur op kerntaken vindt in principe alleen plaats als er sprake is van 

piekbelasting in de directe productie, of in geval van onderbezetting, ziekte of vervanging.  
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Tabel 26. Percentages eigen personeel en externe inhuur RWS, 2013, 2017, 2021 (prognose) 

  2013 2017 2021 

Eigen personeel 87% 90% 93% 

Externe inhuur (kerntaken) 13% 10% 7% 

Totaal budget207  € 802.885   € 827.364   €790.540  

Bron: Rijksbegroting, XII Infrastructuur en Milieu, Agentschap Rijkswaterstaat. 

Door een aantal maatregelen daalt de inhuur de komende jaren nog verder: 

1. Extra inzet op het werven van voldoende gekwalificeerd eigen personeel en versnel-

ling van het wervingsproces om vacatures zo snel mogelijk in te vullen. 

2. Een flexibele interne pool om snel inzet te kunnen organiseren 

3. Versterking van cruciale kennis binnen de organisatie is geborgd met interne loop-

baanontwikkeling. 

5.3 Demografische aspecten van de werknemers 

5.3.1 Leeftijd van werknemers 

De figuur hieronder toont de leeftijdsopbouw van werknemers bij Rijkswaterstaat.  

Figuur 23 Leeftijdsopbouw werknemers Rijkswaterstaat 

 

Bron: P-Direkt 

                                                

207 Totalen zijn uitgedrukt in euro’s (x 1.000) en niet in fte omdat de spreiding van de kosten voor 

externe inhuur over functies heen zeer groot is. Het heeft weinig zin om dan te gaan werken met een 

gemiddelde of mediaan voor de kosten per fte externe inhuur. 
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Terugblik (2013-2017) 

Tussen 2013 en 2017 is het aandeel 60-plussers sterk toegenomen binnen Rijkswaterstaat. 

Oorzaak is de doorwerking van de afschaffing van het Flexibele Pensioen en Uittreden (me-

dewerkers geboren na 1950 hebben geen recht meer op deze regeling) en de verhoging van 

de AOW-leeftijd, waardoor werknemers langer door werken. 

Het aandeel jongeren tussen de 25 en 34 jaar nam tussen 2013 en 2015 af. De reden hier-

voor is dat door de reorganisatie een vacaturestop gold en er weinig nieuwe mensen werden 

aangenomen. Tijdens deze periode zijn er wel mensen ouder geworden waardoor ze nu in 

een oudere leeftijdsgroep zitten. Vanaf 2016 neemt het aandeel van de jongste leeftijdsca-

tegorie weer toe omdat Rijkswaterstaat bij het werven van de benodigde nieuwe werknemers 

inzetten op de werving van jongeren.  

Vooruitblik (tot 2021) 

De komende jaren zal het aandeel ouderere werknemers toenemen. Hoewel de verwachting 

is dat er de nodige werknemers zullen uitstromen door het bereiken van de pensioenleeftijd, 

heeft Rijkswaterstaat ook veel werknemers in de groep van 45 tot 59 jaar. Deze laatste 

groep zal (mits zij bij Rijkswaterstaat blijven) ook doorstromen naar een oudere leeftijds-

groep. Het aantal werknemers tussen de 45 en 59 jaar is zo groot dat zij de uitstroom van 

oudere werknemers naar verwachting ruimschoots zullen compenseren.  

Uit gesprekken met Rijkswaterstaat komt naar voren dat Rijkswaterstaat de komende jaren 

bij het werven van nieuwe medewerkers vooral inzet op jonge werknemers. Jonge werkne-

mers zijn in dit geval niet alleen 35-minners, maar ook de groep 35 tot 44-jarigen. Uit de 

terugblik bleek dat van deze laatste groep het aandeel tussen 2013 en 2017 fors is terugge-

lopen. In het SPP 2019 van Rijkswaterstaat zal deze groep dan ook een aandachtspunt zijn.  

Uit gesprekken met Rijkswaterstaat blijkt dat bij alle organisatieonderdelen nu intern al als 

norm geldt dat 60% van de instroom jonger moet zijn dan 35 jaar. Deze norm is onderdeel 

van het managementcontract die de DG afsluit met de organisatieonderdelen. Als afdelings-

managers toch mensen boven de 35 jaar willen aannemen, dan moet dat verantwoord 

worden bij de directie. Een belangrijk notie daarbij is dat het voor sommige functies lastig is 

om jonge mensen aan te nemen omdat die onvoldoende senioriteit hebben. Uit gesprekken 

met Rijkswaterstaat blijkt dat het in praktijk gaat om circa 40% van alle functies bij Rijks-

waterstaat. Vandaar dat de norm voor nieuwe jonge werknemers op 60% is gesteld. 

Verkennen (2022-2025) 

Het aandeel van de leeftijdscategorie 60+ zal op de lange termijn (nog) niet afnemen. De 

huidige groep werknemers van 60 jaar of ouder zal in 2025 weliswaar in zijn geheel zijn 

uitgestroomd (nu 16% van de medewerkers). Echter, uit de groep van 55 tot 59-jarigen en 

45 tot 54-jarigen zullen ook weer mensen gaan instromen in de groep van 60 jaar of ouder. 

Dit percentage zou op kunnen lopen richting de 23%.208  

                                                

208 De groep 55 tot 59-jarigen maakt nu 16% uit van het totaal. Van deze groep zullen de 55 tot 58-

jarigen doorstromen naar de groep van 60 jaar of ouder; de 59-jarigen zullen in 2025 met pensioen 

kunnen (uitgaande van een pensioenleeftijd van 67 in 2020) en worden dus niet meegenomen. Ervan-

uit gaande dat de leeftijden evenredig verdeeld zijn over de groep, gaat het om 80% van de groep. 

Omgerekend naar het totaal is dat ca. 13% (80% * 16%). Bij de groep 45 tot 54-jarigen, zal het gaan 

om 30% van de groep (52 tot 54-jarigen), omgerekend naar het totaal is dat 30% * 34% = ca. 10%. 

In totaal gaat het dan om 13% + 10% = 23% van de werknemers. Daarbij gaan we ervan uit dat de 

nieuwe werknemers, evenredig over de leeftijdsgroepen zullen worden aangenomen. 
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Het is bij dit percentage wel afhankelijk van hoe Rijkswaterstaat de uitstroom van werkne-

mers gaat invullen met nieuw personeel. Het gaat dan zowel om de uitstroom als gevolg van 

de pensionering en als gevolg van het veranderen van werkgever. In 2025 zal Rijkswater-

staat minimaal 2.400 nieuwe mensen in dienst hebben; 635 als gevolg van de uitbreiding 

van de organisatie en 1.750 als gevolg van de vervanging van de oudere werknemers.  

Het doel van Rijkswaterstaat is om 60% van de nieuwe instroom in te vullen met werknemers 

jonger dan 35 jaar (ca. 1.440 personen). Dit is nodig omdat van de groep werknemers tot 

44 jaar ook 1.700 mensen zullen doorstromen naar een oudere leeftijdsgroep.209 Samen met 

de 35 tot 44-jarigen die de komende jaren worden aangenomen (en vervolgens niet zullen 

doorstromen naar een oudere leeftijdsgroep), zorgt het streven van 60% er voor dat de 

leeftijdsverdeling op peil blijft.  

In bovenstaande relaas zijn de werknemers die Rijkswaterstaat zullen verlaten voor een 

andere werkgever nog niet meegenomen. Het kan ook zijn dat de uitstroom van een groot 

deel van deze werknemers ingevuld zal worden met jongeren. Als dat gebeurt zal het aandeel 

van jonge werknemers weer verder kunnen toenemen.  

5.3.2 Geslacht van werknemers 

Terugblik (2013-2017) 

De man/vrouw verhouding bij Rijkswaterstaat was in 2017 70%/30%, dit is hoger dan bij 

de Belastingdienst (61%/39%) en DJI (66%/34%). In 2013 was de man/vrouw verhouding 

71%/29%. Per organisatieonderdeel zijn er grote verschillen in de man/vrouw-verhouding. 

Zo is de man/vrouw-verhouding bij het organisatieonderdeel Wegverkeersmanagement 

82%/18%, terwijl die verhouding bij de (landelijke) Corporate Dienst 49%/51% is.  

De uitstroom van studenten uit het onderwijs laat wel zien dat er mogelijkheden waren voor 

Rijkswaterstaat om meer vrouwelijke (technische) medewerkers aan te nemen. Uit de cijfers 

van de Monitor Techniekpact blijkt dat het aantal vrouwen met een diploma bètatechniek de 

afgelopen jaren sterk is toegenomen. In 2017 behaalden binnen het hoger onderwijs ca. 

7.500 vrouwen een diploma bètatechniek; een toename van 2.300 ten opzichte van 2013.210 

Binnen het middelbaar beroepsonderwijs is ook een toename te zien, maar deze stijging is 

minder dan in het hoger onderwijs (van ca. 4.500 vrouwelijke gediplomeerden in 2013 tot 

5.200 in 2017).211 

Vooruitblik en verkennen (tot 2025) 

Het is lastig te bepalen of de man/vrouw verhouding op zowel de middellange als de lange 

termijn grote veranderingen zal ondergaan. Uit cijfers van de Monitor Techniekpact blijkt in 

ieder geval dat binnen het hoger onderwijs het aandeel vrouwen dat kiest voor een bèta-

technische opleiding tussen 2013 en 2017 is toegenomen van 15% naar 18%.212 In absolute 

termen is het een toename van ruim 12.000 naar bijna 16.000. In de komende jaren zal een 

                                                

209 De werknemers onder de 35 jaar die de komende jaren worden aangenomen zullen in 2025 ook nog 

in de groep werknemers tot 44 jaar vallen. 

210 Monitor Techniekpact (2018) Aantal diploma’s bètatechniek hoger onderwijs. [techniekpactmoni-

tor.nl/hoger-onderwijs] 

211 Monitor Techniekpact (2018) Aantal gediplomeerden bètatechniek in het mbo.  

212 Monitor Techniekpact (2018) Aandeel instromende studenten bètatechniek in het hoger onderwijs.  

 

https://www.techniekpactmonitor.nl/hoger-onderwijs
https://www.techniekpactmonitor.nl/hoger-onderwijs
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deel van deze studenten instromen op de arbeidsmarkt. Er liggen voor Rijkswaterstaat dus 

wel mogelijkheden om meer vrouwen aan te trekken.  

5.4 Soort dienstverband 

5.4.1 Vaste en tijdelijke dienstverbanden 

Terugblik (2013-2017) 

Het aandeel tijdelijke dienstverbanden is tussen 2013 en 2017 toegenomen van 2% naar 

8%.213 Dit is hoger dan bij de Belastingdienst (3%) en DJI (6%). Een van de verklaringen 

voor deze stijging kan zijn dat Rijkswaterstaat als organisatie de afgelopen twee jaar is ge-

groeid mede door het opheffen van de vacaturestop. Het is gebruikelijk dat nieuwe 

werknemers in eerste instantie een tijdelijk contract (met uitzicht op vast) aangeboden krij-

gen.  

Vooruitblik en verkennen (tot 2025) 

Het is de verwachting dat op de middellange en lange termijn het aandeel tijdelijke contrac-

ten niet verder zal groeien. De huidige groep mensen met een tijdelijk contract zal namelijk 

doorstromen naar een vast contract. Bovendien is het niet de verwachting dat Rijkswater-

staat meer nieuwe mensen zal gaan aannemen dan in de afgelopen twee jaar. De afgelopen 

twee jaar was namelijk sprake van een inhaalslag als gevolgd van de vacaturestop tussen 

2013 en 2015. Het is ook niet de verwachting dat het aandeel snel minder zal worden. Rijks-

waterstaat zal de komende jaren in ieder geval nieuwe mensen moeten aannemen om te 

voldoen aan de productieopgave van het kabinet (zie ook paragraaf 5.2.1). Daarnaast zal er 

ook nog reguliere uitstroom zijn door pensionering en het wisselen van werkgever, die ook 

opgevangen zal (moeten) worden met nieuwe werknemers.  

5.4.2 Contracturen 

Terugblik (2013-2017) 

Bijna 80% van de werknemers bij Rijkswaterstaat heeft een contract voor 36 uur of meer,.214 

RWS kent daarmee het hoogste percentage contracten van 36 uur of meer (Rijk; 71%, Be-

lastingdienst; 75%, DJI; 75%). Dit percentage is over de afgelopen jaren ook niet gewijzigd. 

Ook bij de andere categorieën is er de afgelopen jaren weinig gewijzigd. Alleen het aandeel 

van de groep mensen met een contract van 25 tot 32 uur is tussen 2013 en 2017 licht 

toegenomen (van 13% naar 14%).  

Vooruitblik en voorspellen (tot 2025) 

Voor de middellange en lange termijn is de verwachting dat de verhouding tussen de ver-

schillende groepen weinig tot niet zal wijzigen. 

5.5 Functies 

Bij de functies wordt alleen teruggekeken naar de afgelopen periode. In het eerste kwartaal 

van 2019 zullen bij Rijkswaterstaat een groot aantal werknemers worden omgezet naar an-

dere functies, waardoor een voorspelling weinig waarde heeft.  

                                                

213 P-Direkt 

214 P-Direkt 
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5.5.1 Functiefamilie 

Terugblik (2013-2017) 

Het is op dit moment niet mogelijk om eenduidige uitspraken te doen over de functiefamilies 

bij Rijkswaterstaat. De afgelopen periode is er namelijk een aantal wijzigingen doorgevoerd 

in het Functiegebouw Rijk. Zo is onder meer de Belastingdienst voor een deel aangesloten. 

Op verzoek van de Belastingdienst is toen de nieuwe functie van Medewerker/expert infor-

matievoorziening opgenomen. Daarnaast zullen de functiegroepen Medewerker Operationeel 

Beheer en Onderhoud, Medewerker Voorbereiding Aanleg, Beheer en Onderhoud en Mede-

werking Begeleiding Aanleg Beheer en Onderhoud komen te vervallen. Hiervoor komt één 

nieuwe functie voor in de plaats namelijk Medewerker/Expert Vastgoed en Infrastructuur. 

De impact van deze wijzigingen is dat bij Rijkswaterstaat ca. 2.500 tot 3.000 medewerkers 

die nu nog in de functiefamilie Advisering zitten, zullen worden overgeheveld naar de func-

tiefamilie Uitvoering. De omzetting naar de nieuwe functiegroepen/functiefamilies zal pas na 

oplevering van dit onderzoek worden gerealiseerd. 

Tabel 27. Verdeling naar functiefamilie 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Uitvoering 23% 20% 20% 20% 19% 

Bedrijfsvoering 19% 16% 15% 15% 14% 

Advisering 42% 49% 51% 51% 52% 

Lijnmanagement 6% 5% 5% 4% 4% 

Beleid 0% 0% 0% 0% 0% 

Toezicht 1% 1% 1% 1% 1% 

Kennis & Onderzoek - - - - - 

Proj-Progr. management 9% 9% 8% 9% 9% 

Niet functiefamilie/iet ingedeeld 1% 1% 1% 1% 1% 

Totaal RWS 8.927 8.774 8.710 8.980 9.175 

Bron: P-Direkt 

5.5.2 Schaalindeling 

Binnen Rijkswaterstaat is het aandeel van de lagere schalen de afgelopen jaren gekrompen, 

terwijl het aandeel van de hogere schalen is toegenomen. 
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Figuur 24 Verdeling werknemers naar schaal RWS 2013-2017 

 

Bron: P-Direkt 

Terugblik (2013-2017) 

Tussen 2013 en 2017 is het aandeel van schalen 10 en hoger toegenomen van 58% naar 

65%, terwijl dat voor de lagere schalen (tot en met 9) is gedaald van 42% naar 35%. Voor 

de verschuiving naar de hogere schaalniveaus zijn meerdere verklaringen. Een van de oor-

zaken is dat een deel van de werkzaamheden op lagere schaalniveaus op de markt is 

aanbesteed. Een tweede oorzaak is dat door automatisering en het efficiënter inrichten van 

de werkprocessen het werk op de lagere schaalniveaus is verdwenen. 

Vooruitblik (tot 2021) 

Het is de verwachting dat de daling van de lagere schaalniveaus ook nog in de periode tot 

2021 zal doorzetten. In ieder geval is al duidelijk dat de voorgenomen groei van Rijkswater-

staat in de komende jaren vooral zal plaatsvinden bij de hogere schaalniveaus. Een 

additionele vraag daarbij is ook wat er zal gebeuren met de functies van de medewerkers de 

komende jaren gaan uitstromen. Uit de cijfers van Rijkswaterstaat blijkt dat ca. 40% van de 

werknemers van 60 jaar of ouder zich in schaal 9 of lager bevindt. Als zij uitstromen hoeft 

hun plek niet meer met dezelfde functie worden ingevuld, maar met een andere functie. 

Hiervoor wordt het instrument Strategisch Personeelsplanning ingezet. 

Verkennen (2022-2025) 

Het is echter niet de verwachting dat op de lange termijn de lagere schaalniveaus geheel 

zullen verdwijnen. Binnen bepaalde organisatieonderdelen, zoals Verkeers- en Watermana-

gement, zit een groot deel van de werknemers in de lagere schaalniveaus. Het gaat hier 

vaak om de werknemers in een uitvoerende functie zoals weginspecteur. In de toekomst 

zullen die functies ook nog bij Rijkswaterstaat nodig zijn. Het is daardoor de verwachting dat 

het aandeel van de lagere schaalniveaus op de lange termijn zal stabiliseren, maar minder 

groot in omvang zal zijn dan op dit moment. 
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5.5.3 Werk- en denkniveau 

Het werk- en denkniveau van de medewerkers van Rijkswaterstaat is vastgesteld op basis 

van de functies uit het FGR. In de praktijk kan dit betekenen dat hbo’ers met veel werker-

varing op functies zitten waar wo voor gevraagd wordt. Andersom kan het betekenen dat 

startende wo’ers op functies zitten waar hbo voor gevraagd wordt.  

Figuur 25 Verdeling vereiste werk- en denkniveau bij Rijkswaterstaat 

 

Bron: P-Direkt 

Terugblik (2013-2017) 

Bij het analyseren van het vereiste werk- en denkniveau van medewerkers van Rijkswater-

staat komt naar voren dat vooral het wo-werk- en denkniveau is toegenomen. Dit figuur 

volgt hier mee de trend die ook al bij de schaalindeling waarneembaar was. Uit de gesprek-

ken met medewerkers bij Rijkswaterstaat is naar voren gekomen dat er de afgelopen jaren 

bij het werven van nieuwe medewerkers veel is gefocust op de hogere opleidingsniveaus. 

Net als bij de schaalindeling speelt hierin ook mee dat de functies van medewerkers op een 

lager werk- en denkniveau (wat overeenkomt met een lagere schaal) deels geautomatiseerd 

zijn en uitbesteed zijn aan de markt.  

Andere opvallende constateringen zijn de dalende trend bij het hbo en de relatief stabiele 

trend van het vmbo. De daling van het hbo kan deels voortkomen uit het aannamebeleid. 

Uit de gesprekken met Rijkswaterstaat kwam naar voren dat er bij het aannemen van nieuwe 

medewerkers vooral is ingezet op wo’ers en minder op hbo’ers. Echter, wo’ers richten zich 

juist op de strategische vraagstukken terwijl Rijkswaterstaat nu ook ervaart dat er hbo’ers 

nodig zijn die zich richten op de uitvoering.  

Vooruitblik (tot 2021) 

Het is, net als bij de schaalindeling, de verwachting dat de daling van de lagere opleidings-

niveaus ook nog tot 2021 zal doorzetten. De daling bij het hbo hoeft zich niet per se door te 

zetten. Bij het werven zal nu ook worden gekeken naar de werkzaamheden (strategisch 

versus uitvoerend) die moeten worden uitgevoerd.  
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Een positieve ontwikkeling voor Rijkswaterstaat is dat het aantal hoger opgeleide studenten 

dat kiest voor een bètatechnische opleiding de afgelopen jaren is toegenomen. In 2013 be-

droeg het aantal instromende studenten bètatechniek in het hoger onderwijs meer dan 

40.000; in 2017 was dit toegenomen tot bijna 49.000.215 Een groot deel van deze studenten 

zal de komende jaren toetreden tot de arbeidsmarkt.  

Verkennen (2022-2025) 

Voor de lange termijn geldt hetzelfde als bij de schalen; het aandeel van de hogere werk- 

en denkniveaus zal in de toekomst substantieel zijn, maar de lagere werk- en denkniveaus 

zullen niet geheel gaan verdwijnen. Bepaalde functies op de lagere werk- en denkniveaus 

zullen in de toekomst nog steeds nodig zijn.  

5.6 Mobiliteit 

5.6.1 Instroom versus uitstroom 

Figuur 26 Instroom versus uitstroom bij Rijkswaterstaat 

 

Bron: P-Direkt 

Terugblik (2013-2017) 

In bovenstaande figuur is te zien dat tussen 2013 en 2015 de in- en uitstroom bij Rijkswa-

terstaat lager was dan in de periode 2016-2017. Voor een deel is dit te verklaren door de 

taakstelling waardoor er alleen instroom was op de cruciale functies. Vanaf 2016 is Rijkswa-

terstaat weer actief gaan werven, mede omdat het een inhaalslag moest maken. Hierdoor is 

de instroom in de afgelopen twee jaar ook weer fors toegenomen. 

Voor de uitstroom geldt dat vanwege het afschaffen van de FPU en het verhogen van de 

pensioenleeftijd de uitstroom als gevolg van de pensionering relatief beperkt is geweest. Dit 

                                                

215 Monitor Techniekpact (2018) Aantal instromende studenten bètatechniek in het hoger onderwijs. 

[techniekpactmonitor.nl/hoger-onderwijs] 
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was met name het geval in de jaren 2014 en 2015. Daarnaast gold dat vanwege de ver-

slechterde situatie op de arbeidsmarkt ook de uitstroom naar ander werk (buiten 

Rijkswaterstaat) beperkt was. De afgelopen jaren gaat het echter weer beter met de econo-

mie, waardoor mensen eerder geneigd zijn om over te stappen naar ander werk. Het aantal 

personen dat overstapt naar een andere werkgever is de afgelopen jaren dan ook gegroeid 

van 150 in 2014, naar bijna 250 in 2017. 

Vooruitblik (tot 2021) 

Uit paragraaf 5.2.1 is vast te stellen wat het saldo is waarmee Rijkswaterstaat de komende 

jaren gaat groeien. Voor de uitstroom is de verwachting dat de trend van de afgelopen jaren 

zich zal doorzetten. De uitstroom kan voortkomen uit twee oorzaken: pensionering en over-

stappen naar ander werk. Op basis van de huidige leeftijdsverdeling van Rijkswaterstaat is 

vast te stellen dat er jaarlijks circa 200 tot 250 werknemers met pensioen zullen gaan.  

Het overige deel van de uitstroom, jaarlijks circa 300 tot 350 personen, zal dan komen 

doordat mensen van baan wisselen. Hierbij geldt wel dat op het moment dat het economisch 

beter gaat, mensen eerder geneigd zijn om van baan te wisselen. Het is lastig te voorspellen 

hoe dat de komende jaren zich exact zal gaan ontwikkelen, maar op dit moment gaat het 

economisch goed in Nederland. Op basis van de verwachte uitstroom (jaarlijks ca. 500 tot 

600 personen) kan ook worden vastgesteld hoeveel nieuwe medewerkers moeten instromen 

om op de geprognosticeerde aantallen uit te komen. Er dienen daarvoor ca. 625 tot 750 

personen in te stromen bij Rijkswaterstaat. Dit komt overeen met een instroomratio van 7% 

à 8%. 

Verkennen (2022-2025) 

Voor de lange termijn geldt dat het saldo voor de jaren 2022 en 2023 in ieder geval positief 

zal zijn. In paragraaf is 5.2.1 namelijk al aangegeven dat Rijkswaterstaat tot en met 2023 

zal groeien. Verder geldt ook voor de lange termijn nog steeds dat de uitstroom als gevolg 

van pensionering substantieel zal zijn. Rijkswaterstaat kent namelijk veel medewerkers rond 

de leeftijd van 59 tot 62 jaar, die in 2022-2025 met pensioen mogen gaan. 

5.6.2 Vacatures 

Onderstaand overzicht toont het aantal uitgezette vacatures bij Rijkswaterstaat. 
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Figuur 27 Uitgezette vacatures bij Rijkswaterstaat216 

 

Bron: Mobiliteitsbank/TIKK/EC O&P 

Terugblik (2013-2017) 

De onderliggende noodzaak voor vacatures volgt uit de uitstroom van medewerkers en het 

aantal vastgestelde fte op basis van de productieopgave. Daarbij valt op dat er in 2016 en 

2017 aanmerkelijk meer vacatures zijn uitgezet dan in 2014 en 2015.  

In de periode 2013 tot en met 2015 speelde daarbij mee dat Rijkswaterstaat een krimp 

kende van het aantal fte in verband met taakstellingen vanuit het kabinet. Daarnaast was 

ook sprake van een vacaturestop. Daardoor was er alleen instroom op de cruciale functies. 

Vanaf 2016 nam het aantal benodigde fte weer toe vanwege beleidsintensiveringen vanuit 

het kabinet en op het opheffen van de vacaturestop. Tegelijkertijd speelt ook nog mee dat 

het de afgelopen jaren economisch beter ging waardoor werknemers ook sneller geneigd zijn 

om over te stappen naar de externe arbeidsmarkt. Hierdoor is de uitstroom bij Rijkswater-

staat ook toegenomen (zie paragraaf 5.6.1) 

Vooruitblik (tot 2021) 

Op basis van de inzichten uit paragraaf 5.6.1 kan worden vastgesteld wat de verwachtte 

instroom is bij Rijkswaterstaat in de komende jaren. Normaal gesproken zal deze instroom 

ook gelijk zijn aan het aantal vacatures dat wordt uitgezet. Hierbij gelden nog wel de kant-

tekeningen, zoals die in paragraaf 5.6.1 reeds besproken zijn.  

Verkennen (2022-2025) 

Voor de lange termijn geldt er in ieder geval dat er in de jaren 2022 en 2023 Rijkswaterstaat 

in termen van fte nog verder zal groeien (zie ook paragraaf 5.6.1). Verder geldt ook voor de 

lange termijn nog steeds dat de uitstroom als gevolg van pensionering substantieel zal zijn. 

Beide trends leiden tot een groot aantal benodigde vacatures.  

                                                

216 Bron: Cijfers Rijkswaterstaat 
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Figuur 28 Aandeel uitgezette vacatures Rijkswaterstaat naar werk- en denkniveau 

 

Bron: Mobiliteitsbank/TIKK/EC O&P 

Bij de uitgezette vacatures zijn ook nog de andere trends waar te nemen die eerder in dit 

hoofdstuk zijn beschreven. Bovenstaande figuur toont het aantal uitgezette vacatures naar 

werk- en denkniveau. Hierbij valt ook dat bij het gros van de vacatures is gevraagd om 

minimaal wo werk- en denkniveau. Dit verklaart ook de toename van wo bij het werk- en 

denkniveau van de werknemers van Rijkswaterstaat (zie ook paragraaf 5.5.3). 

5.7 Externe arbeidsmarkt 

Het definiëren van de externe arbeidsmarkt voor Rijkswaterstaat is gegeven de diversiteit 

van de organisatie niet eenvoudig. Er is voor gekozen, mede op basis van de beschikbare 

data, om als externe arbeidsmarkt de gehele arbeidsmarkt voor personen met technisch 

beroep te nemen. Rijkswaterstaat is namelijk van oudsher een technische organisatie. Daar-

naast heeft het CBS ook landelijke cijfers beschikbaar over de arbeidsdeelname van alle 

personen met een technisch beroep.217 

5.7.1 Aantal personen met een technisch beroep 

In onderstaande figuur is het aantal personen met een technisch beroep weergeven. In te-

genstelling tot Rijkswaterstaat is dat aantal sinds 2013 ieder jaar gegroeid. Opvallend daarbij 

is dat het aantal personen met een technisch beroep de laatste jaren stabiliseert, terwijl het 

bij Rijkswaterstaat juist fors is gegroeid. 

                                                

217 CBS (2018) Arbeidsdeelname van technici (2013-2017). [cbs.nl] 
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Figuur 29 Aantal personen met een technisch beroep 

 

Bron: CBS (2018) Arbeidsdeelname van technici (2013-2017). [cbs.nl] 

5.7.2 Leeftijd van werknemers 

In het geval van de leeftijdsopbouw heeft Rijkswaterstaat cijfers aangeleverd voor de tech-

nische functies binnen Rijkswaterstaat. Hierdoor is het mogelijk om een betere vergelijking 

te maken met de externe arbeidsmarkt. De leeftijdsopbouw van personen met een techni-

sche functie is onderstaande figuur weergegeven. Uit het figuur komt naar voren dat er 

weinig verschillen zijn met Rijkswaterstaat als geheel. Voor 2017 geldt dat het aandeel jon-

ger dan 35 jaar bij de technische functies iets lager ligt dan bij Rijkswaterstaat als geheel 

(10% versus 11%) en dat het aandeel 35- tot en met 54-jarigen juist iets hoger ligt (58% 

versus 57%).  

Figuur 30 Leeftijdsopbouw van personen met een technische functie binnen Rijkswaterstaat 
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In onderstaande figuur is de leeftijdsopbouw weergegeven van de externe arbeidsmarkt. 

Voor de leeftijdsklasse tussen de 35 en 54 jaar zijn er beperkte verschillen tussen de tech-

nische functies van Rijkswaterstaat (58%) en de externe arbeidsmarkt. (52%). Bij de 

jongeren en ouderen zijn er veel grotere verschillen. Zo is 31% van de werknemers op de 

externe arbeidsmarkt jonger dan 35 jaar, terwijl dat bij de technische functies van Rijkswa-

terstaat slechts 10% is. Het aandeel personen ouder dan 55 jaar is bij de externe 

arbeidsmarkt 17%, terwijl dat voor de technische functies bij Rijkswaterstaat 32% is. Net 

als bij de technische functies binnen Rijkswaterstaat is het aandeel 55 jaar en ouder op de 

externe arbeidsmarkt wel toegenomen. 

Figuur 31 Leeftijdsopbouw van personen met een technisch beroep 

 

Bron: CBS (2018) Arbeidsdeelname van technici (2013-2017). [cbs.nl] 

5.7.3 Opleidingsniveau van werknemers 

Ook voor het opleidingsniveau heeft Rijkswaterstaat cijfers aangeleverd over de technische 

functies binnen Rijkswaterstaat. Hierdoor is het mogelijk om een betere vergelijking te ma-

ken met de externe arbeidsmarkt. Het opleidingsniveau van de technische functies binnen 

Rijkswaterstaat is in onderstaande figuur weergegeven. Uit het figuur komt naar voren dat 

er wel verschillen zijn met Rijkswaterstaat als geheel. Het aandeel laag (vmbo en vmbo/mbo) 

is bij technische functies binnen Rijkswaterstaat minder dan 1%, terwijl het bij Rijkswater-

staat als geheel 8% is. Ook het aandeel middelbaar (mbo) ligt voor de technische functies 

lager dan Rijkswaterstaat als geheel (10% versus 19%). Daarentegen is het aandeel hoog 

(hbo/wo) bij de technische functies hoger dan bij Rijkswaterstaat als geheel (89% versus 

74%).  
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Figuur 32 Verdeling vereiste werk- en denkniveau van medewerkers van Rijkswaterstaat met een tech-

nische functie 

 
Bron: P-Direkt 

In onderstaand figuur is het opleidingsniveau weergegeven van de externe arbeidsmarkt. In 

vergelijking met de externe arbeidsmarkt is Rijkswaterstaat een zeer hoog opgeleide orga-

nisatie. Waar op de externe arbeidsmarkt maar 31% een hoog opleidingsniveau heeft is dat 

bij de technische functies van Rijkswaterstaat 89%. Het aandeel van het middelbare oplei-

dingsniveau is op de externe arbeidsmarkt (46%) daardoor hoger dan van de technische 

functies bij Rijkswaterstaat (10%). Bij de externe arbeidsmarkt is het aandeel personen met 

een hoog opleidingsniveau tussen 2013 en 2017 toegenomen van 27% naar 31%. Een ver-

gelijkbare trend is ook waarneembaar bij Rijkswaterstaat, alhoewel de trend daar relatief 

gezien minder sterk was (van 84% in 2013 naar 89% in 2017). 

Figuur 33 Opleidingsniveau van personen met een technisch beroep 

 
Bron: CBS (2018) Arbeidsdeelname van technici (2013-2017). [cbs.nl] 
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5.7.4 Vacatures 

In onderstaande figuur wordt het aantal openstaande vacatures in de techniek getoond. Het 

totale aantal openstaande vacatures op de arbeidsmarkt is de afgelopen jaren alleen maar 

toegenomen. Bij Rijkswaterstaat is het aantal vacatures sinds 2014 ook toegenomen. Rijks-

waterstaat kende over 2017 weliswaar een afname, maar dat kwam vooral doordat er in 

2016 een eenmalige inhaalslag is geweest na de vacaturestop in de periode 2013-2015. 

Figuur 34 Aantal openstaande vacatures in de techniek 

 

Bron: UWV (2018) Vacatures in de techniek. [techniekpactmonitor.nl] 

5.7.5 Tekorten en overschotten 

Uit de interviews kwam verder naar voren dat het bij de technische functies niet eenvoudig 

is voor Rijkswaterstaat om het juiste personeel aan te trekken. Dit is een trend die bij alle 

bedrijven in Nederland waarneembaar is. Begin 2017 bleek uit een enquête onder HR-pro-

fessionals dat meer dan de helft van de technische vacatures moeilijk vervulbaar was. Het 

opvallende daarbij was wel dat vooral technici op mbo- en hbo-niveau moeilijk te vinden 

zijn.218 Dit zou wel betekenen dat Rijkswaterstaat minder problemen kent ten opzichte van 

de externe arbeidsmarkt omdat het zich richt op het hoogste opleidingsniveau. Voor de ko-

mende jaren geldt wel dat Rijkswaterstaat zal inzetten op hbo’ers die zich richten op de 

uitvoering (zie ook paragraaf 5.5.3). Dit zou dus betekenen dat er mogelijk toch problemen 

kunnen ontstaan voor Rijkswaterstaat. Tegelijkertijd blijkt uit cijfers van de Monitor Tech-

niekpact dat het aantal hoog opgeleide studenten met een diploma bètatechniek de 

afgelopen jaren wel fors is toegenomen. Hierdoor zouden de problemen dus minder urgent 

kunnen worden. 

Daarnaast is er nog een aantal andere knelpunten waar te nemen. In paragraaf 5.2.1 werd 

gesteld dat het aantal fte bij Rijkswaterstaat de komende jaren groeit vanwege een grotere 

productieopgave van het kabinet. Het gaat dan specifiek om het vergroten en renoveren van 

het (snel)wegennet in Nederland. Rijkswaterstaat is binnen deze trajecten niet verantwoor-

delijk voor de daadwerkelijke uitvoering, maar koopt deze capaciteit in. Uit de interviews en 

informatie van het UWV219 blijkt dat er problemen zijn om voldoende gekwalificeerd inkoop-

personeel aan te trekken en te behouden. Complicerende factoren hierbij zijn dat (1) er in 

                                                

218 UWV (2018). Moeilijk vervulbare vacatures. Landelijk overzicht van beroepen.  

219 UWV (2018) Moeilijk vervulbare vacatures. Landelijk overzicht van beroepen. [uwv.nl] 
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de opleidingsprogramma’s van onderwijsinstellingen weinig aandacht uitgaat naar (publieke) 

inkoop en (2) inkoopexperts van buiten de overheid niet direct inzetbaar zijn omdat de aard 

van de werkzaamheden kan verschillen. Hoewel Rijkswaterstaat niet verantwoordelijk is voor 

de daadwerkelijke uitvoering van de projecten, dient toch opgemerkt te worden dat er ook 

grote tekorten zijn bij de uitvoerders in de weg- en waterbouw alsmede projectleiders. 

Uit onderzoek van het UWV blijkt dat de arbeidsmarkt voor ICT’ers ook zeer krap is.220 Uit 

de gesprekken kwam naar voren dat deze krapte in beperkt mate voor Rijkswaterstaat geldt. 

Een van de oorzaken die daarvoor werd genoemd is het imago voor Rijkswaterstaat. Het is 

een zichtbare organisatie die bij veel mensen bekend is en zich ook bezig houdt met inte-

ressante projecten (zie ook paragraaf 5.9.5 over het Datalab). Bovendien werd 

Rijkswaterstaat eind 2017 door ICT’ers verkozen tot beste werkgever in de categorie niet-

ICT-organisaties.221  

5.8 Impact omgevingsfactoren op arbeidsmarkt Rijkswaterstaat 

Rijkswaterstaat heeft te maken met een aantal ontwikkelingen die impact heeft op zowel de 

kwantitatieve als kwalitatieve personeelsbehoeften. Hieronder worden de belangrijkste om-

gevingsfactoren en hun impact samengevat.  

Productieopgaven vanuit het kabinet 

Een van de belangrijkste factoren voor het aantal fte bij Rijkswaterstaat is de productieop-

gave die vanuit het kabinet wordt vastgesteld. Het kabinet is zowel verantwoordelijk geweest 

voor de krimp over de periode 2013-2015, de groei van de afgelopen jaren en de (verwachte) 

groei van de komende jaren. Het nieuwe kabinet is vorig jaar beëdigd en zal in principe tot 

en met 2021 vastliggen. In uiterlijk 2021 zijn er nieuwe Tweede Kamerverkiezingen en wordt 

er mogelijk een nieuw kabinet gevormd. Een nieuw kabinet kan ook leiden tot nieuw beleid 

en dus een nieuwe productieopgave voor Rijkswaterstaat. Het is dus lastig te voorspellen 

hoe de productieopgave van Rijkswaterstaat zich na 2021 zal ontwikkelen.  

Economisch klimaat 

Het economische klimaat raakt de arbeidsmarkt van Rijkswaterstaat op verschillende ma-

nieren. Voor een deel hangt de productieopgave ook samen met hoe het economische 

klimaat zich ontwikkeld. Bij de afdeling vergunningsverlening geldt bijvoorbeeld dat er meer 

vergunningen worden aangevraagd op het moment dat het economisch beter gaat. Hetzelfde 

effect is waarneembaar op de snelwegen, waar het de afgelopen jaren ook beduidend druk-

ker is geworden.222 Het werk voor de wegverkeersleider is daardoor ook complexer 

geworden. 

Een andere manier waarop het economisch klimaat van invloed is op de arbeidsmarkt van 

Rijkswaterstaat zit in de in- en uitstroom van medewerkers. In het geval van economische 

tegenspoed blijven mensen juist liever bij het Rijk omdat ze dan meer zekerheid hebben 

over hun baan (zeker in tegenstelling tot de externe arbeidsmarkt), ondanks dat het be-

drijfsleven in sommige gevallen beter betaalt.223 Op het moment dat economisch beter gaat 

zijn ze eerder geneigd om over te stappen naar een andere baan. Er is dan tenslotte minder 

                                                

220 UWV (2018) Ict-beroepen. Factsheet arbeidsmarkt. [uwv.nl] 

221 Rijkswaterstaat (2017) Computable 100: Rijkswaterstaat verkozen tot beste werkgever niet-ICT-

organisatie. [rijkswaterstaat.nl] 

222 Bron: ANWB (2018) 20 procent meer files op de Nederlandse wegen. [anwb.nl] 

223 Bron: NRC (2018) Hoeveel verdien je als ambtenaar. [nrc.nl]  

https://www.uwv.nl/overuwv/Images/ICT_beroepen_factsheet_arbeidsmarkt.pdf
https://www.rijkswaterstaat.nl/nieuws/2017/12/computable-100-rijkswaterstaat-verkozen-tot-beste-werkgever-niet-ict-organisaties.aspx
https://www.anwb.nl/verkeer/nieuws/nederland/2018/juli/20-procent-meer-files-op-de-nederlandse-wegen
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/03/09/bedrijf-betaalt-beter-a1595123
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risico om werkloos te raken. De uitstroom van medewerkers wordt dus hoger op het moment 

dat het economisch beter gaat.  

Vergrijzing 

Een van de belangrijk thema’s voor de komende jaren is de vergrijzing. Rijkswaterstaat is 

een relatief oude organisatie met een gemiddelde leeftijd van 49 jaar en het is niet de ver-

wachting dat dit de komende jaren fors zal gaan veranderen. Dit kan vooral implicaties 

hebben voor organisatieonderdelen waar ook sprake is van nachtdiensten, zoals het organi-

satieonderdeel Verkeer- en Watermanagement. Boven de 55 jaar gelden er andere regels 

voor nachtdiensten en kan het problematisch worden voor Rijkswaterstaat om de benodigde 

dienstverlening te bieden. Tot op zekere hoogte zou technologie daarbij een uitkomst kunnen 

bieden (zie paragraaf 5.9), maar niet al het werk kan overgenomen worden technologie. 

Een ander aspect van de vergrijzing is dat de komende jaren veel werknemers met pensioen 

zullen gaan. Het is de verwachting dat in de komende vijftien jaar de helft van de medewer-

kers met pensioen zal gaan. Al deze medewerkers moeten ook weer vervangen worden door 

nieuwe medewerkers, tenzij door technologische vooruitgang meer werk met minder perso-

nen kan worden uitgevoerd (zie paragraaf 5.7) 

Een andere manier waarop het effect van de vergrijzing wordt ervaren is bij het ziektever-

zuim. In de afgelopen jaren is het voortschrijdend ziekteverzuim bij Rijkswaterstaat licht 

toegenomen van 4,4% naar 4,7%. Uit een nadere analyse blijkt dat de stijging in het ziek-

teverzuim zich vooral voordoet bij de oudere werknemers. Rijkswaterstaat probeert er 

daarom ook alles aan te doen om hun werknemers vitaal te houden.  

Marktprincipe 

Een andere ontwikkeling die zich heeft voor gedaan in de afgelopen jaren is hoe Rijkswater-

staat naar de markt kijkt. Het principe 'markt, tenzij' was sinds 2004 de basis van het markt- 

en inkoopbeleid van Rijkwaterstaat. Rijkwaterstaat wilde hiermee de kracht en kennis van 

de markt beter benutten. Maar op een aantal plekken was dit te ver doorgevoerd. Hierdoor 

was Rijkwaterstaat te ver op afstand komen te staan en is de spanning tussen opdrachtgever 

(Rijkwaterstaat) en opdrachtnemer (markt) centraal komen te staan, in plaats van de maat-

schappelijke opgave.  

Gegeven de ingewikkeldere maatschappelijke opgaven en de technologische ontwikkelingen 

is Rijkswaterstaat een andere rol en werkwijze gaan hanteren. Een rol en werkwijze waarin 

bij Rijkswaterstaat niet langer 'de markt, tenzij', maar 'samen met de markt' centraal staat. 

Hiervoor heeft Rijkswaterstaat samen met de markt een Marktvisie opgesteld. Door elkaars 

vakmanschap te benutten, te versterken en uit te bouwen.Zo heeft het organisatieonderdeel 

Centrale Informatievoorziening de keuze gemaakt om meer zelf aan het stuur te zitten bij 

de ontwikkeling van de systemen. Het effect hiervan is dat de externe inhuur over de afge-

lopen periode fors is afgenomen, terwijl het aantal eigen medewerkers juist fors is 

toegenomen. Op die manier wordt ook beter de kennis in en van de organisatie gewaarborgd.  

De toename in personeelsomvang is mogelijk sinds de vernieuwing Rijksdienst van het ka-

binet Rutte. Dit kabinet heeft gekozen voor sturing op budget en geen doelstelling 

geformuleerd voor het aantal ambtenaren. Deze keuze vloeit voort uit de ervaringen met de 

sturing op budget én formatie onder het kabinet Balkenende IV, die gepaard ging met bu-

reaucratie en inperking van de flexibiliteit van de rijksdienst. 

Klimaat 

Klimaat(verandering) is een van de belangrijkste aandachtspunten van RWS. Klimaatveran-

dering in weersextremen heeft impact op het gebruik, de prestaties en de levensduur van 
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de infrastructuur van RWS. RWS heeft daarom steeds meer kennis nodig van de consequen-

ties van klimaatverandering om de infrastructuur toekomstbestending te maken.  

5.9 Impact technologie op arbeidsmarkt Rijkswaterstaat 

De impact van technologie op de arbeidsmarkt van Rijkswaterstaat is in te delen in zes 

categorieën: 

1. Standaardisatie en digitalisering van werkprocessen; 

2. Standaardisatie van applicaties; 

3. Ontwikkeling modulaire systemen 

4. Dataverzameling; 

5. Data-analyse; 

6. Automatische aansturing objecten. 

5.9.1 Standaardisatie en digitaliseren werkprocessen 

Door werkprocessen te standaardiseren en digitaliseren is het mogelijk om veel efficiënter 

te werken. In veel gevallen betekent het dat een groot deel van de activiteiten op een stan-

daardwijze wordt uitgevoerd. Voor een kleiner deel van de activiteiten is maatwerk nog 

steeds nodig. 

Terugblik (2013-2017) 

Uit het onderzoek blijkt dat het standaardiseren en digitaliseren van de werkprocessen de 

afgelopen jaren bij diverse afdelingen heeft plaatsgevonden. Zo is bij de vergunningsverle-

ning in de afgelopen jaren een grote efficiëntieslag doorgevoerd in de werkprocessen. 

Tegelijkertijd heeft er ook een digitaliseringsslag plaatsgevonden waardoor de werknemers 

minder tijd hoefde te stoppen in het verzamelen van de data. Vanwege het feit dat de pro-

cessen zijn gestandaardiseerd en gedigitaliseerd is het mogelijk om meer werk uit te voeren 

met minder mensen. Verder speelt bij dit punt ook nog mee dat door de nieuwe Omgevings-

wet de simpele vergunningverlening ook sterk is gereduceerd.  

Een vergelijkbare ontwikkeling is waar te nemen bij de databeheerder. Een belangrijke func-

tie van databeheerders is het toetsen of de verzamelde data aan de voorwaarden voldoet 

die gesteld zijn. De afgelopen jaren is gebleken dat het controleren of data aan voorwaarden 

voldoet in steeds meer gevallen door de computer kan worden uitgevoerd.  

Vooruitblik (tot 2021) 

Voor het inzetten van omleidingen kunnen wegverkeersleiders gebruik maken van scena-

rio’s. De scenario’s zijn op dit moment beschreven in papieren boekjes. Bij het 

standaardiseren van de applicaties (zie ook de volgende paragraaf) zijn deze scenario’s ook 

allemaal gedigitaliseerd en geautomatiseerd. Hierdoor hoeven de wegverkeersleiders minder 

handelingen te verrichten om omleidingsscenario’s in te zetten.  

5.9.2 Standaardisatie van applicaties 

Uit de interviews kwam naar voren dat het standaardiseren en vereenvoudigen van de ap-

plicaties bij Rijkswaterstaat een grote impact heeft gehad op de organisatie en in de 

toekomst ook nog gaat hebben. Minder applicaties betekent veelal een hogere mate van 

efficiëntie. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat het beheer vereenvoudigd is, de beveiliging 

eenvoudiger te regelen is, contractmanagement eenvoudiger wordt, training meer schaal 

krijgt, et cetera. Deze trend is waarneembaar in meerdere organisatieonderdelen binnen 

Rijkswaterstaat.  
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Terugblik (2013-2017) 

Het standaardiseren van applicaties is een proces van de lange adem. Een voorbeeld daarvan 

is CHARM, een project van Rijkswaterstaat om de huidige verkeersmanagementsystemen, 

die verouderd zijn, te vervangen. Dit is een traject wat al vijf jaar loopt en het zal naar 

verwachting in de komende twee tot drie jaar worden uitgerold. CHARM wordt uitgevoerd in 

samenwerking met Highways England. Het doel van CHARM is om afscheid te nemen van 

maatwerk software en te kiezen voor een bestaand bewezen en werkend systeem. Op dit 

moment maken de verschillende verkeerscentrales (vijf regionale en één landelijke) in Ne-

derland nog gebruik maken van hun eigen software.  

Vooruitblik (tot 2021) 

De uitrol van CHARM zou het werk van de wegverkeersleiders ook efficiënter moeten maken. 

De wegverkeersleiders maken ook dit moment gebruik van een hele rits applicaties waardoor 

zij hun werk minder efficiënt kunnen uitvoeren. Aangezien bij CHARM verscheidene applica-

ties geïntegreerd zullen worden tot één applicatie, zouden de wegverkeersleiders ook minder 

handelingen hoeven uit te voeren om hun werk te doen. Binnen de scope van CHARM vallen 

het Incidentmanagement (IM) en het Verkeersmanagement (VM). De aansturing van tunnels 

en spitsstrokken zit (nog) niet in de scope van CHARM. 

Een ander aspect waar CHARM een rol in gaat spelen is het verdelen van werk tussen ver-

keerscentrales. Doordat alle verkeerscentrales op dit moment nog gebruik maken van hun 

eigen software is het niet mogelijk dat een verkeerscentrale het werk van een andere ver-

keerscentrale kan overnemen. Op het moment dat CHARM is uitgerold zou dit dus wel 

moeten kunnen waardoor wegverkeersleider efficiënter kunnen worden ingezet. Nu is het 

bijvoorbeeld nog zo dat in de nacht alle verkeerscentrales open zijn, maar dat gaat misschien 

op termijn wel naar twee of drie centrales (er dienen altijd meerdere centrales open te zijn 

in verband met de verkeersveiligheid). Daarnaast kunnen verkeerscentrales ook bijspringen 

als er in een bepaalde verkeerscentrale sprake is van een piekmoment.   

Als wegverkeersleiders omleidingsroutes willen instellen maken ze gebruik van regelscena-

rio’s. Op dit moment zijn dat papieren boekjes, maar met de implementatie van CHARM 

wordt dit allemaal geautomatiseerd. De wegverkeersleider krijgt daardoor voorstellen welke 

omleidingsroute het beste kan worden ingesteld en als hij dan kiest voor een bepaalde om-

leidingsroute dan wordt de daarvoor benodigde handelingen ook automatisch gedaan door 

CHARM. 

5.9.3 Ontwikkeling modulaire systemen 

Het organisatieonderdeel Centrale Informatievoorziening is verantwoordelijk voor de ontwik-

keling en beschikbaarheid van informatie binnen Rijkswaterstaat. Zij zorgen onder meer voor 

de industriële automatisering bij bruggen, tunnels, rijkswegen en andere objecten. Het gaat 

dan onder meer om de bediening en aansturing van de objecten.  

Terugblik (2013-2017) 

In het verleden gold dat de aannemer die het object aanlegde ook verantwoordelijk was voor 

de aanleg van de IT-systemen. Dat leidde ertoe dat in iedere tunnel een apart IT-systeem 

werd aangelegd waardoor een persoon die tunnel A kan bieden niet altijd ook tunnel B kan 

bedienen. In de i-Strategie van Rijkswaterstaat224 is daarom geformuleerd dat er meer stan-

daardoplossingen moeten komen en minder maatwerk. Met het vaststellen van standaard 

                                                

224 Uitvoeringsplan i-Strategie RWS (update 2017) 
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bouwblokken moet elke tunnel (of elk ander object) hetzelfde IT-systeem kennen. De con-

sequentie van deze strategie is dat er de afgelopen jaren wel meer kennis nodig was van de 

IT-systemen; het gaat hier onder meer om softwarearchitecten en werknemers in de hoek 

van industriële automatisering.  

Vooruitblik en voorspellen (2018-2025) 

Voor de middellange en lange termijn zal er echter ook een verandering optreden in het 

personeel dat nodig is. Voor de komende vijf jaar ligt er nog een grote ontwikkelopgave 

waarvoor softwarearchitecten nodig zijn. Na de ontwikkelopgave gaat er echter een beheers-

opgave spelen waarvoor de architecten minder nodig zijn. Dit heeft twee consequenties: (1) 

de architecten die niet meer nodig zijn moeten binnen een ander onderdeel van het Rijks-

waterstaat (of het Rijk) een nieuwe functie kunnen vinden en (2) op de lange termijn zijn 

juist beheerders nodig.  

Bovenstaande gaat ook nog alleen over de impact op het personeel dat de systemen moet 

ontwikkelen en onderhouden. Het ontwikkelen van de modulaire systemen heeft ook als 

consequentie dat (1) het beheer en onderhoud van de digitale systemen eenvoudiger wordt 

en (2) de bedieners van objecten efficiënter kunnen worden ingezet. Hierdoor zou Rijkswa-

terstaat ook met minder personeel toekunnen. 

5.9.4 Dataverzameling 

Rijkswaterstaat is een organisatie die van oudsher al veel data verzameld. Het gaat dan 

bijvoorbeeld om data over waterstanden maar ook over het aantal voertuigen op de weg.  

Terugblik (2013-2017) 

Vroeger werden veel van die metingen handmatig gedaan, maar tegenwoordig kan dat veel 

goedkoper en efficiënter gedaan worden. Deze ontwikkeling hangt samen met de opkomst 

van het Internet of Things (IoT) waardoor sensoren en connectiviteit over de afgelopen jaren 

veel goedkoper zijn geworden. Een ander voordeel van het gebruik van IoT is dat er meer 

data verzameld kan worden. Binnen Rijkswaterstaat heeft daarom de afgelopen jaren een 

verschuiving plaats gevonden van traditionele dataverzameling naar data-analyse. Daarbij 

speelt ook nog mee dat een deel van de dataverzamelingstaken wordt uitbesteed aan de 

markt.  

Vooruitblik en voorspellen (2018-2025) 

De hoeveelheid verzamelde data zal de komende jaren alleen maar gaan toenemen; senso-

ren en connectiviteit worden steeds goedkoper. Bovendien vinden er ook innovaties plaats 

om data op een andere manier te verzamelen. Een van deze innovaties is het inzetten van 

slimme camera’s. Deze camera’s zouden de wegverkeersleider kunnen helpen bij het detec-

teren van opstoppingen op de snelweg of eventuele ongelukken.225 Op die manier kunnen, 

naast het standaardiseren van applicaties, de werkzaamheden van wegverkeersleiders nog 

efficiënter worden ingevuld.  

Ook binnen de Corporate Dienst van Rijkswaterstaat zijn ontwikkelingen waarneembaar in 

bij de dataverzameling. Zo hebben ze bij de financiële administratie minder noodzaak aan 

werknemers die de data verzamelen, maar juist wel aan mensen die de data kunnen analy-

seren. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aanleveren van sturings- en 

                                                

225 Zie bijvoorbeeld [trafficvision.com] 

 

http://www.trafficvision.com/
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managementinformatie. Deze ontwikkeling wordt bevestigd door UWV dat aangeeft dat bin-

nen de financieel administratieve functies meer nadruk komt te liggen op het vertalen van 

data naar bruikbare rapportages en adviezen.226 

5.9.5 Data-analyse 

In de vorige paragraaf werd aangegeven dat het analyseren van data steeds belangrijker 

wordt bij Rijkswaterstaat. Bij het analyseren van de data staat het interpreteren van de 

verzamelde data centraal.  

Terugblik (2013-2017) 

Rijkswaterstaat is hiervoor ook in 2017 een eigen Datalab gestart. In het Datalab worden 

verschillende projecten uitgevoerd op het gebied van data-analyse. Het Datalab is onder 

meer een proef gestart met sensoren bij de Prins Bernhardsluis in Tiel. De installaties van 

de sluis zijn voorzien van sensoren om het energieverbruik te volgen. Op het moment dat er 

een afwijkend energiegebruik wordt gemeten, kan het een signaal zijn dat de sluis niet meer 

optimaal werkt. Hierdoor kan Rijkswaterstaat gerichter onderhoud uitvoeren op haar objec-

ten zodat het aantal storingen verminderd kan worden.227 Voor het uitvoeren van dit soort 

werkzaamheden is het niet meer noodzakelijk dat er data wordt verzameld (dit gebeurt ten-

slotte digitaal), maar zijn er wel werknemers nodig die de verzamelde data kunnen 

interpreteren. Hiervoor zijn vaak werknemers met een hoger opleidingsniveau voor nodig. 

Vooruitblik en voorspellen (2021-2025) 

Op de middellange en lange termijn zal de behoefte aan werknemers die data kunnen inter-

preteren toenemen, zeker als er steeds meer data zal worden verzameld. Er is wel een risico 

dat een deel van de taken van data-analisten ook kan verdwijnen. In het geval van de weg-

verkeersleider wordt door CHARM al automatisch aangegeven welke omleidingsroute het 

beste kan worden ingesteld. In dat geval hoeft een data-analist maar één keer een algoritme 

te programmeren.  

Wat daarbij ook nog meespeelt is dat Rijkswaterstaat gebruikt maakt van Dynamische Route 

Informatie Panelen om een omleidingsroute aan te bieden. Echter, steeds meer weggebrui-

kers maken gebruik van applicaties op hun smartphone om te navigeren. Deze applicaties 

zijn in staat om direct aan de gebruiker een alternatieve route voor te stellen. De applicaties 

(zoals Google Maps) maken hierbij zelf al gebruik van algoritmes. Dit zou ook een grote 

impact kunnen hebben op andere functies binnen Rijkswaterstaat (zoals de verkeerskundi-

gen). In bovenstaande verhaal speelt nog wel mee dat navigatie-applicaties in sommige 

opzichten ‘dom’ zijn. Stel dat een navigatie-applicatie in het geval van een file een omlei-

dingsroute voorstelt. Als alle weggebruikers die omleidingsroute gaan volgen dan stroomt 

die omleidingsroute ook weer vol. Op het moment dat de applicaties ook met dit aspect 

rekening gaan houden dan wordt een van de belangrijkere taken van Rijkswaterstaat, het 

zorgen voor doorstroming op de snelweg, overgenomen. Deze ontwikkeling hangt ook nauw 

samen met de opkomst van smart mobility. Het houdt in dat wegverkeersgebruikers tech-

nologie inzetten om veiliger, sneller en comfortabeler te reizen. Naast het gebruik van 

slimme navigatieapplicaties gaat het ook om digitale communicatie met de wegkant (bijv. 

verkeerslichten voor een optimale doorstroming), alsmede andere wegverkeersgebruikers 

                                                

226 UWV (2018) Moeilijk vervulbare vacatures. Landelijk overzicht van beroepen. [uwv.nl] 

227 Rijkswaterstaat (2018) ‘De overheid wordt steeds meer een datagedreven organisatie’. [rijkswater-

staat.nl] 

https://www.uwv.nl/overuwv/Images/moeilijk-vervulbare-vacatures-landelijk-overzicht-van-beroepen.pdf
https://www.rijkswaterstaat.nl/nieuws/2018/04/de-overheid-wordt-steeds-meer-een-datagedreven-organisatie.aspx
https://www.rijkswaterstaat.nl/nieuws/2018/04/de-overheid-wordt-steeds-meer-een-datagedreven-organisatie.aspx
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(bijv. het doorgeven van ongelukken of gladheid aan achteropkomende wegverkeersgebrui-

kers). 

Het gebruik van algoritmes kan ook invloed hebben op andere organisatieonderdelen binnen 

Rijkswaterstaat. Voor het verlenen van vergunningen worden ook vastgestelde regels en 

procedures gevolgd. Op het moment dat al deze regels digitaal worden vastgesteld en ook 

alle informatie digitaal wordt afgeleverd, zou software instaat moeten zijn om op basis van 

alle parameters een oordeel vast te stellen. Echter, met de nieuwe Omgevingswet, wordt er 

wel een andere manier van werken gevraagd van de overheid. Er moet integraal en in sa-

menhang en in afstemming worden gewerkt. Daarnaast vraagt het ook flexibiliteit met het 

oog voor wat kan en mag. Het is daarbij de vraag in hoeverre software ook flexibiliteit kan 

bieden en ook in staat is om de informatie af te stemmen met andere actoren.  

5.9.6 Automatische aansturing objecten 

Rijkswaterstaat is daarnaast ook verantwoordelijk voor de aansturing van onder meer spits-

stroken en tunnels.  

Terugblik (2013-2017) 

Het openen van de spitsstroken gebeurt op basis van de verkeersdrukte ter plekke en de 

totale verkeersdrukte in de regio. Als er per uur meer dan 1.350 auto’s per rijkstrook pas-

seren, gaat de spitsstrook open. Dit wordt vastgesteld op basis van actuele meetgegevens 

en camerabeelden.228 Een ander onderdeel binnen dit takenpakket is het afsluiten van rij-

stroken (met rode kruizen) nadat er een ongeluk is gebeurd. De verschillende systemen in 

de verkeerscentrale geven momenteel een melding als zij onregelmatigheden waarnemen. 

Zo zijn er op dit moment systemen in gebruik die een melding geven als er (mogelijk) een 

ongeluk is gebeurd. Het systeem heeft het in dit geval in meer dan 50% van de gevallen bij 

het rechte eind. Het systeem voert op dit moment nog niet automatisch handelingen uit op 

basis van de melding, dat moet een wegverkeersleider nog altijd zelf doen.  

Vooruitblik en voorspellen (2018-2025) 

Op de middellange en lange termijn zou de automatische aansturing van objecten wel voor 

een grote verandering kunnen zorgen. Een voorbeeld is dat met slimme camera’s gedetec-

teerd wordt dat er een ongeluk is gebeurd, waarna er direct een rood kruis boven de snelweg 

wordt geplaatst. Vervolgens wordt er ook een signaal naar de weginspecteur gestuurd die 

direct weet waar hij heen moet. Op het moment dat de weginspecteur klaar is, kan hij via, 

bijvoorbeeld een app, een signaal geven dat de weg weer vrij is. Op het moment dat het 

systeem dit bericht ontvangt kunnen de rode kruizen op de matrixborden uitgezet worden. 

In bovenstaande geval zou er minder wegverkeersleiders toe kunnen.  

Bij voorgaande spelen wel een aantal zaken mee. Niet alle wegen van het Nederlandse snel-

wegennet worden gemonitord met camera’s; voor een deel is Rijkswaterstaat afhankelijk 

van de lussen in de weg en telefonische meldingen. Daarnaast is de vraag of men het risico 

durft te nemen alles automatisch te laten doen. Het gaat namelijk wel over de veiligheid van 

de weginspecteurs en weggebruikers. Enige vorm van menselijke controle zou daarbij wen-

selijk zijn. Een laatste punt is dat het menselijk contact zal verdwijnen. De weginspecteur 

kan in zo’n geval niet (of beperkt) overleggen met een wegverkeersleider wat er moet ge-

beuren. Als bijvoorbeeld blijkt dat de situatie in werkelijkheid complexer is dan gedacht dan 

moet er snel geschakeld kunnen worden.  

                                                

228 Rijkswaterstaat (2018) Spitsstroken. [rijkswaterstaat.nl]  

https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/wegbeheer/spitsstroken/index.aspx
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5.10 Conclusie arbeidsmarktanalyse Rijkswaterstaat 

In deze paragraaf kijken wij eerst terug naar de belangrijkste ontwikkelingen die impact 

hebben gehad op de arbeidsmarkt van Rijkswaterstaat in de periode 2013-2017. Vervolgens 

kijken we vooruit (tot 2025) naar de verwachte personele ontwikkelingen en de impact van 

technologie en andere relevante omgevingsfactoren op Rijkswaterstaat. 

5.10.1 Terugblik (2013-2017) 

Over de periode 2013-2017 heeft zich een aantal ontwikkelingen voor gedaan die effect heeft 

gehad op de ontwikkelingen in vraag en aanbod bij Rijkswaterstaat. De belangrijkste ont-

wikkeling is de productieopgave die vanuit het kabinet wordt vastgesteld. De veranderende 

productieopgave heeft geleid tot een krimp in de periode 2013-2015 en groei over de periode 

2016-2017. Het resultaat is dat het aantal fte bij Rijkswaterstaat tussen 2013 en 2017 is 

gegroeid van 8.580 fte in 2013 tot 8.801 fte in 2017. 

Een andere ontwikkeling heeft zich voorgedaan bij de leeftijdsopbouw van Rijkswaterstaat. 

Het aandeel 55-jarigen en ouder is tussen 2013 en 2017 gegroeid. Waar het aandeel 55-

jarigen en ouder in 2013 nog 28% bedroeg, was dit in 2017 toegenomen tot 32%. Het 

aandeel ligt ook hoger dan op de externe arbeidsmarkt waar het aandeel 55-jarigen en ou-

deren in 2017 17% bedroeg. Daarnaast is binnen Rijkswaterstaat tussen 2013 en 2017 per 

saldo het aandeel lagere schalen afgenomen en het aandeel hogere schalen toegenomen.  

Technologie heeft in de periode 2013-2017 ook een belangrijke rol gespeeld bij de ontwik-

kelingen op de arbeidsmarkt van Rijkswaterstaat. Een belangrijk onderdeel was het 

standaardiseren en digitaliseren van werkprocessen. Mede daardoor zijn organisatieonder-

delen van Rijkswaterstaat in staat geweest om efficiënter te werken. Daarnaast is er ook een 

aantal trajecten gestart, zoals het standaardiseren van applicaties en het ontwikkelen van 

modulaire systemen, die op de middellange termijn effect zullen hebben.  

Tussen 2013 en 2017 is er ook een verandering geweest in de rolverdeling tussen de markt 

en Rijkswaterstaat. Het principe 'markt, tenzij' was sinds 2004 de basis van het markt- en 

inkoopbeleid van Rijkwaterstaat. Rijkwaterstaat wilde hiermee de kracht en kennis van de 

markt beter benutten. In de periode 2013-2017 is veel meer de focus op het samenwerken 

met de markt komen te liggen. De omslag heeft geleid tot minder externe inhuur van de 

markt. Op deze manier wordt ook beter de kennis in en van de organisatie gewaarborgd. 

Onder meer het organisatieonderdeel Centrale Informatievoorziening heeft de keuze ge-

maakt om meer zelf verantwoordelijk te zijn voor de ontwikkeling van de systemen. Het 

effect hiervan is dat bij Centrale Informatievoorziening de externe inhuur over de periode 

2013-2017 fors is afgenomen, terwijl het aantal eigen medewerkers juist fors is toegenomen. 

Het aantal fte bij Centrale Informatievoorziening is gegroeid van 882 in 2014 tot 1.015 in 

2017. 

Voor de tekorten geldt dat het grootste knelpunt bij Rijkswaterstaat zit bij het aantrekken 

en behouden van voldoende gekwalificeerd inkooppersoneel. Bij ICT-functies lijken er minder 

probleem te zijn voor Rijkswaterstaat. Hoewel er brede tekorten zijn aan technisch personeel 

op de arbeidsmarkt lijkt dat vooral te spelen bij de lagere opleidingsniveaus terwijl Rijkswa-

terstaat zich juist meer richt op de hogere opleidingsniveaus. Ondanks de grote vraag naar 

ICT’ers op de arbeidsmarkt heeft Rijkswaterstaat vooralsnog geen moeite om ze te werven. 

Zeer waarschijnlijk heeft dit te maken met het feit dat Rijkswaterstaat een interessante en 

aantrekkelijke werkgever wordt gevonden. Het is een organisatie die bekend is bij veel Ne-

derlanders en zich ook bezighoudt met innovatieve projecten (bijv. het Datalab).  
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5.10.2 Vooruitblik en verkennen (tot 2025) 

Tot en met 2023 wordt er een groei van ca. 635 fte verwacht bij Rijkswaterstaat als gevolg 

van regulier onderhoud, M-fase Design Build Finance Maintain Operate (DBFM), Vervanging 

en Renovatie en de uitvoering van het Regeerakkoord. Met behulp van het instrument van 

strategisch capaciteitsmanagement heeft Rijkswaterstaat zelf, op basis van vastgestelde 

normen, rekenregels en tarieven voor alle werkprocessen van Rijkswaterstaat de vraag van 

de politiek vertaald naar de hoeveelheid fte die de komende jaren nodig is.  

Daarnaast is de vervangingsvraag van personeel een belangrijk vraagstuk voor Rijkswater-

staat. In de komende vijftien jaar zal de helft van de medewerkers met pensioen gaan. 

Rijkswaterstaat wil zoveel mogelijk van die uitstroom opvangen met jonge mensen. Zo geldt 

bij alle organisatieonderdelen nu intern al de norm dat 60% van de instroom jonger moet 

zijn dan 35 jaar. Het is daarnaast de verwachting dat de daling van de lagere schaalniveaus 

ook de komende jaren zal doorzetten. De voorgenomen groei van Rijkswaterstaat zal in ieder 

geval plaatsvinden bij de hogere schaalniveaus. Overigens zullen de lagere schaalniveaus 

niet geheel verdwijnen. Binnen bepaalde organisatieonderdelen, zoals Verkeers- en Water-

management, zit een groot deel van de werknemers in de lagere schaalniveaus. Het gaat 

hier vaak om de werknemers in een uitvoerende functie zoals weginspecteur. In de toekomst 

zullen die functies ook nog bij Rijkswaterstaat nodig zijn. Het is daardoor de verwachting dat 

het aandeel van de lagere schaalniveaus op de lange termijn zal stabiliseren, maar minder 

groot in omvang zal zijn dan op dit moment. 

Op het gebied van technologie is er de komende jaren ook een aantal ontwikkelingen te 

verwachten. In de terugblik werd al aangegeven dat een start is gemaakt met het standaar-

diseren van applicaties en het ontwikkelen van modulaire systemen. Het standaardiseren 

van applicaties zal er bij de wegverkeersleiders toe leiden dat zij hun werk efficiënter kunnen 

uitvoeren. Zij hoeven dan minder handelingen te verrichten om hun werk te kunnen uitvoe-

ren en kunnen ook makkelijker andere wegverkeerscentrales ondersteunen, bijvoorbeeld in 

het geval van piekmomenten. Voor de ontwikkeling van modulaire systemen geldt dat er de 

komende vijf jaar softwarearchitecten nodig zijn; maar op de lange termijn juist weer be-

heerders.  

Voor de middellange termijn kan technologie een grote impact hebben op dataverzameling 

en -analyse. Door de inzet van het Internet of Things kan veel data nu automatisch worden 

verzameld. Daardoor is het ook mogelijk om meer data te verzamelen. Om de extra verza-

melde data nuttig in te kunnen zetten zal er meer behoefte zijn aan werknemers die zich 

bezighouden met data-analyse. Op de lange termijn kunnen ontwikkelingen worden ver-

wacht in data-analyse en de automatische aansturing van objecten. Het gaat dan specifiek 

om het ontwikkelen van algoritmes die het werk van vergunningsverleners, wegverkeerslei-

ders, verkeerskundigen en andere functies binnen Rijkswaterstaat kunnen vereenvoudigen. 

Daarbij is het vooral de vraag of het wenselijk en noodzakelijk is dat het menselijk contact 

minder wordt.  

Voor de tekorten geldt dat aantrekken en behouden van voldoende gekwalificeerd inkoop-

personeel voor de komende jaren een groot knelpunt zal zijn. Een ander knelpunt kan 

ontstaan bij het werven van technische hbo’ers, waar de komende jaren behoefte aan is 

vanuit Rijkswaterstaat. Uit cijfers van het UWV blijkt dat vooral technici op mbo- en hbo-

niveau moeilijk te vinden zijn. Een positieve ontwikkeling voor Rijkswaterstaat is wel dat het 

aantal hoogopgeleide studenten met een diploma bètatechniek de afgelopen jaren fors is 

toegenomen, net als de instroom van studenten aan een bètatechnische opleiding. 
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6 Methodiek Functie Impact Analyse  

Eerder in 2018 is, in opdracht van het ministerie van BZK, in kaart gebracht hoe digitale 

technologie inwerkt op vijf specifieke functies (beveiliger, schoonmaker, accountant, inspec-

teur en HR-medewerker) binnen het Rijk.229 Onderdeel van de opdracht betrof de 

ontwikkeling van een model dat de impact van technologie op taakniveau binnen functies 

kan vaststellen. Dit heeft geresulteerd in de Functie Impact Analyse. Binnen het voorliggende 

onderzoek is deze FIA als uitgangspunt genomen en wordt hier op voortgebouwd. Voor deze 

uitwerking van de FIA (‘FIA 2.0’) is geanalyseerd hoe een bestaande functie (IST-situatie) 

beïnvloed kan worden door technologische ontwikkelingen. In de eerder ontwikkelde FIA 

stonden taken centraal en is er zijdelings naar competenties gekeken. In de FIA 2.0 staan 

competenties centraal. Kenmerkend voor dit onderzoek is dat functies zijn ontleed in taken 

en bijbehorende competenties, en dat er met bijzondere aandacht de relatie tussen mens en 

technologie is bestudeerd. De balans tussen menselijke competenties en technologische 

competenties kan gezien worden als een belangrijke driver van hoe mens en technologie 

ingezet worden in de praktijk. De kans dat technologie een functie gaat beïnvloeden is na-

melijk relatief groot op competenties waar technologie relatief goed in is ten opzichte van de 

mens.  

In dit hoofdstuk wordt eerst beschreven hoe we theoretisch kijken naar de relatie tussen 

technologie en een functie (paragraaf 6.1.1) en hoe we vanuit deze theorie vanuit een functie 

naar de toekomst kunnen kijken (paragraaf 3). Vervolgens wordt de in dit onderzoek toege-

paste methode voor de analyse op microniveau uiteengezet (paragraaf 6.2). Op basis van 

de in dit hoofdstuk beschreven methodiek zijn functies binnen de Belastingdienst (fiscalist 

MKB, medewerker fysiek toezicht Douane en developer), de Dienst Justitiële Inrichtingen 

(penitentiair inrichtingswerker, casemanager en verpleegkundige) en Rijkswaterstaat (weg-

verkeersleider, vergunningverlener en de medewerker databeheer) geanalyseerd. De 

resultaten van deze analyse zijn te vinden in hoofdstuk 7 (drie functies binnen de Belasting-

dienst), hoofdstuk 8 (drie functies binnen de DJI) en hoofdstuk 9 (drie functies binnen 

Rijkswaterstaat). We eindigen dit hoofdstuk met een evaluatie van de toegepaste methodiek 

(paragraaf 6.3) op basis van de analyse van de negen functies.  

6.1 Conceptueel model 

6.1.1 Relatie technologie en functie 

Om de impact van technologische ontwikkelingen op een functie in kaart te brengen is het 

essentieel om de concepten ‘technologie’ en ‘functie’ op een logische manier aan elkaar te 

relateren. Hiervoor hanteren wij een conceptueel model dat aansluit bij het Functiegebouw 

Rijk. We definiëren een functie als een verzameling van taken. Iedere taak op zijn beurt 

heeft bepaalde competenties nodig om uitgevoerd te worden. Zoals er gesproken kan worden 

over menselijke competenties, kan er ook gesproken worden competenties van technologie. 

Wanneer technologie op een bepaald gebied competenter is dan de mens, wordt het aan-

trekkelijker om technologie op dit gebied in te zetten. Het onderstaande schema geeft dit 

schematisch weer: 

                                                

229 Van Rijn, P., Oostmeijer, H., (2018). Functie Impact Analyse (FIA). De impact van digitale techno-

logie op vijf functies bij het Rijk.  
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Geredeneerd vanuit een dergelijke (reeds bestaande) functie, zijn er drie manieren waarop 

technologie impact kan hebben op functies: 

1. De adoptie van bepaalde technologie kan leiden tot nieuwe taken in bestaande func-

ties. Bijvoorbeeld door het bijhouden van een allerlei interne technologische 

applicaties zoals een digitaal klantmanagementsysteem. Deze route heeft een ‘in-

tern’ karakter; technologie is door de organisatie zelf geadopteerd. Maar technologie 

kan ook via een ‘externe’ route impact hebben op de taken die uitgevoerd moeten 

worden. Zo heeft de opkomst van internet en webshops er bijvoorbeeld toe geleid 

dat internationaal zakendoen makkelijker is geworden, waardoor Belastingdienstme-

dewerkers op het gebied van MKB (meer) internationale belastingconstructies 

moeten controleren.  

2. Het laten uitvoeren van taken door technologie introduceert nieuwe functies. Voor-

beelden hiervan zijn de developer, de data-analist en de privacy office. De 

technologie moet namelijk ontwikkeld, onderhouden en aangestuurd worden. Wan-

neer we bijvoorbeeld een risico-inschatting van fraude willen laten maken door 

technologie, zal iemand de benodigde ICT-infrastructuur moeten organiseren, zal 

iemand een passend algoritme moeten ontwikkelen, zal iemand moeten kijken of dit 

binnen wettelijke en ethische kaders geschiedt, etc. Indien deze taken, in welke 

vorm dan ook, binnen een huidige functie en het bijbehorend competentieprofiel 

past, worden de nieuwe taken doorgaans binnen de functie gehouden. Indien het 

managen van technologie om substantieel andere competenties vraagt worden de 

bijbehorende taken vaak in nieuwe functies thuisgebracht.  

3. Taken kunnen worden overgenomen door technologie. Wanneer technologie op een 

bepaald gebied competenter of goedkoper is dan de mens, wordt het aantrekkelijker 

om technologie op dit gebied in te zetten. Het meest prominente voorbeeld is dat 

technologie beter is in rekenen dan de mens. Taken die (vrijwel) enkel de compe-

tentie ‘rekenen’ vereisen, worden vandaag de dag voor een groot deel door 

technologie uitgevoerd. We kunnen technologische ontwikkeling dus ook beschrijven 

als ‘het groeien van de competenties van technologie’. Het is mogelijk dat technolo-

gie op bepaalde competentiegebieden de mens benadert of zelfs voorbijstreeft. 

Zodra deze balans van menselijke competenties versus technologische competenties 

verschuift, kan dit impact hebben op hoe wij als mensheid de inzet van menselijke 

capaciteit en technologische capaciteit vormgeven. 

Functie A

Taak 1 Taak 2 Taak 3

Competentie 
#1

Competentie 
#2

Taak N

Competentie 
#3
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6.1.2 Vanuit een functie naar de toekomst kijken 

Voor deze uitwerking van de FIA willen we analyseren hoe een bestaande functie (IST-situ-

atie) beïnvloed kan worden door technologische ontwikkelingen. De reeds door Pieter van 

Rijn en Harald Oostmeijer ontwikkelde FIA, vormt hier de basis voor.230 In de eerder ontwik-

kelde FIA zijn competenties niet nader onderzocht (taken stonden centraal). In de huidige 

FIA staan competenties centraal. Hiervoor zal eerst in kaart gebracht worden hoe de functie 

er vandaag de dag uitziet; welke taken vallen onder deze functie, en welke competenties 

zijn benodigd om deze taak (goed) uit te voeren? Vervolgens zal in kaart gebracht worden 

hoe de functie er in de toekomst uitziet / uit kan zien. In het bijzonder belangrijk hierbij is 

[1] welke taken er bijkomen en welke taken veranderen (al dan niet door de invloed van 

technologie) en [2] wat de balans is tussen menselijke competenties en technologische com-

petenties. Dit laatste kan gezien worden als een belangrijke driver van hoe mens en 

technologie ingezet worden in de praktijk. Schematisch ziet dit er als volgt uit.  

 

                                                

230 Van Rijn, P., Oostmeijer, H., (2018). Functie Impact Analyse (FIA). De impact van digitale technologie 

op vijf functies bij het Rijk. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/06/29/functie-

impact-analyse-fia  

Functie A 
(heden)

Taken
(2018)

Competenties

Functie A 
(toekomst)

Taken 
(toekomst)

Competenties

Mens Technologie Mens Technologie

1.
HEDEN

2.
TOEKOMST

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/06/29/functie-impact-analyse-fia
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/06/29/functie-impact-analyse-fia
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Merk op dat technologie tijd nodig heeft om geadopteerd te worden (zie ook paragraaf 2.8). 

De impact van technologie op korte termijn wordt veelal overschat, op langere termijn vindt 

juist eerder onderschatting plaats. Bij een analyse van de impact van de impact technologie 

moet daarom nadrukkelijk worden stilgestaan bij allerlei remmende aspecten in de samen-

leving en in organisaties. Specifiek voor het Rijk geldt dat er diverse politieke afwegingen 

kunnen zijn om technologie wel of niet in te zetten: Gaan wij schoonmakers ontslaan en ze 

vervangen door stofzuigrobots? Dit betekent dat de huidige theoretische potentie van tech-

nologie in de meeste gevallen niet direct benut wordt. Wanneer men naar de nabije toekomst 

wil kijken is het verdedigbaar dat de huidige stand van zaken wat betreft technologie als 

uitgangspunt wordt genomen om te kijken naar de inzet van mens en technologie op taak-

niveau. 

Met de toepassing van het model wordt in kaart gebracht waar mogelijkheden tot technolo-

gisering liggen (‘wat kan’). Of en wanneer ze gaan plaatsvinden kan niet altijd worden 

aangegeven omdat dit mede afhangt van de keuzes – zeker in de context van het Rijk – die 

worden gemaakt (‘het willen’). 

Daarnaast is het belangrijk om te vermelden dat de directe impact van technologie zich met 

name op taakniveau manifesteert, maar dat functies meer zijn dan een set aan individuele 

taken. De ‘configuratie’ van taken binnen een functie kunnen impact hebben op zaken als 

werkdruk, werkplezier, variatie en autonomie. Het transformeren van functies door/met 

technologie roept daarmee ook andere HR- en management-vraagstukken op. 

6.2 Werkwijze micro-analyses 

Om het bovenstaande te operationaliseren moet er een methodiek liggen die zowel de hui-

dige stand van de functie als de (mogelijke) toekomstige stand van de functie in kaart kan 

brengen. Hiervoor dient eerst in kaart gebracht te worden hoe de functie er vandaag de dag 

uitziet; welke taken vallen onder deze functie en welke competenties zijn benodigd om deze 

taak (goed) uit te voeren? Vervolgens dient in kaart gebracht te worden hoe de functie er in 

de toekomst uitziet / uit kan zien. In het bijzonder is het belangrijk in kaart te brengen wat 

de balans is tussen menselijke competenties en technologische competenties. Dit laatste kan 

gezien worden als een belangrijke driver van hoe mens en technologie ingezet worden in de 

praktijk. 

De reeds door Pieter van Rijn en Harald Oostmeijer ontwikkelde FIA, vormt hier de basis 

voor.231 De FIA is een model dat vanuit de verschillende invalshoeken de invloeden van 

digitale technologie op functies analyseert. Zij hebben de FIA toegepast en getest op vijf 

functies binnen het Rijk, namelijk beveiliger, accountant, schoonmaker, inspecteur en HR-

adviseur. Zij concluderen dat de toepassing van de FIA niet alleen leidt tot meer inzicht in 

de effecten van digitale technologie op functies, maar tegelijkertijd bijdraagt ook bij tot na-

denken en handelen van stakeholders. Aanpalende literatuur, die ook in de FIA terugkomt, 

is ook nadrukkelijk betrokken (bijv. het werk van UWV/TNO232 en het raamwerk van McKin-

sey233).  

                                                

231 Van Rijn, P., Oostmeijer, H., (2018). Functie Impact Analyse (FIA). De impact van digitale technologie 

op vijf functies bij het Rijk 

232 TNO (2017). Nieuwe technologie en werk. Verkennend onderzoek voor UWV. 

233 McKinsey Global Institute (2017). A future that works: Automation, employment, and productivity.  
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6.2.1 Stappenplan FIA 

Procesmatig definiëren wij de volgende stappen.  

Terugkijken - Beschrijving functie heden 

1. Vaststellen taken en bijbehorende competenties die onder de functie vallen. Hiervoor 

kan geput worden uit diverse bronnen: 

a) Het Functiegebouw Rijk 

b) Specifieke functie-informatie vanuit het betreffende organisatie-onderdeel, zoals 

uitgezette vacatures, strategiestukken, notities, etc. 

c) De basisprofielen van beroepenbank ‘competent’ 

d) Informatie vanuit de database van het Samenwerkingsorganisatie Beroepson-

derwijs Bedrijfsleven (SBB) 

e) Vergelijkbare vacatures op de externe arbeidsmarkt 

f) Gesprekken met een functiebekleder en/of bij deze functie betrokken personen 

(bijv. leidinggevende) die goed zicht hebben op de functie. 

g) Observatie van een functiebekleder. Het kan moeilijk zijn om expliciet te benoe-

men wat je als persoon concreet doet binnen je functie. Door als observeerder 

mee te lopen wordt de kans vergroot dat een zo volledig mogelijk beeld van de 

functie geschetst wordt. 

2. Vaststellen huidige inzet van technologie voor het uitvoeren van taken. Om de hui-

dige inzet van technologie in kaart te brengen kan goed geput worden uit: 

a) Gesprekken met een functiebekleder en/of bij deze functie betrokken personen 

(bijv. leidinggevende) die goed zicht hebben op de functie. 

b) Observaties van een functiebekleder 

Vooruitkijken - Onderbouwde inschatting functie ‘nabije’ toekomst  

 

3. Vaststellen van het (huidige) niveau van menselijke en technologische competenties. 

De balans tussen deze twee vertaalt zich één aggregatieniveau hoger (taken) naar 

taken die ‘typisch’ goed door technologie dan wel door mensen uitgevoerd kunnen 

worden. Doordat organisaties tijd nodig hebben om nieuwe technologie in te zetten, 

is de huidige stand van zaken van de technologie een goed uitgangspunt om naar 

de nabije toekomst te kijken. Het in kaart brengen van de competenties van tech-

nologie kan geschieden op basis van: 

c) Literatuur (bijv. rapporten van WRR, TNO, McKinsey en NESTA). 

d) Gesprekken met experts 

4. Inschatten van toekomstige taken, benodigde competenties, en de inzet van mens 

en technologie hierbij. Naast de potentie van technologie zijn ook andere aspecten 

relevant voor het al dan niet inzetten van technologie, zoals veranderingsbereidheid 

Hulpmiddelen 

Voor de bovenstaande stappen kunnen de volgende hulpmiddelen (zie 6.2.2) gebruikt 

worden: 

A. Tabellen om taken en bijbehorende competenties te documenteren 

B. Gespreksleidraad om zaken boven water te krijgen in gesprekken met functiebe-

kleders, leidinggevenden en/of andere personen die goed zicht hebben op de 

functie. 

C. Tabel om de inzet van technologie voor taken te documenteren 
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en veranderingsvermogen. Ook deze zaken zijn relevant om mee te nemen. Het 

inschatten van bovenstaande kan gebeuren op basis van: 

a) Gesprekken met experts die zicht hebben op relevante ontwikkelingen. Dit kun-

nen diverse mensen zijn. Denk bijvoorbeeld aan functiebekleders, 

leidinggevenden, technologie-experts en personen die (intern) bezig zijn met 

innovatie en strategie. Deze personen kunnen zowel inzicht geven in mogelijk 

nieuwe taken, als in de invulling van bestaande taken. 

b) De inschatting van de competenties van technologie (zie punt 3). Alle taken en 

competenties, zoals in [1] opgesteld, kunnen worden beoordeeld op basis hier-

van. 

c) Literatuur die ingaat op de ontwikkeling van functies. 

Hulpmiddelen 

Voor de bovenstaande stappen kunnen de volgende hulpmiddelen (zie 6.2.2) gebruikt 

worden: 

B. Gespreksleidraad om zaken boven water te krijgen in gesprekken met functie-

bekleders, leidinggevenden en/of andere personen die goed zicht hebben op de 

functie. 

D. Tabel: competenties van technologie 

E. Tabel: type taken die zich goed lenen voor uitvoering door technologie 

Verkennen - Onderbouwde inschatting functie ‘verdere’ toekomst 

5. Inschatten van toekomstige balans tussen menselijke en technologische competen-

ties en bijbehorende (typen) taken die zich goed lenen voor uitvoering door mensen 

dan wel door technologie. Hiervoor is het belangrijk om goed zicht te hebben op hoe 

technologie zich in de komende jaren (waarschijnlijk) gaat ontwikkelen. Dit betekent 

dat in kaart gebracht moet worden wat relevante technologische ontwikkelgebieden 

zijn, en wat de ontwikkeling op deze gebieden is. gbxorden door: 

a) Literatuur  

b) Gesprekken met experts 

6. Inschatten van toekomstige taken, benodigde competenties, en de inzet van mens 

en technologie hierbij. Naast de potentie van technologie zijn ook andere aspecten 

relevant voor het al dan niet inzetten van technologie, zoals veranderingsbereidheid 

en veranderingsvermogen. Ook deze zaken zijn relevant om mee te nemen. Het 

inschatten van bovenstaande kan gebeuren op basis van: 

a) Gesprekken met experts die zicht hebben op relevante ontwikkelingen. Dit kun-

nen diverse mensen zijn. Denk bijvoorbeeld aan functiebekleders, 

leidinggevenden, technologie-experts en personen die (intern) bezig zijn met in-

novatie en strategie. Deze personen kunnen zowel inzicht geven in mogelijk 

nieuwe taken, als in de invulling van bestaande taken. 

b) De inschatting van de competenties van technologie (zie punt 5). Alle taken en 

competenties, zoals in [1] opgesteld, kunnen worden beoordeeld op basis hier-

van. 

c) Literatuur die ingaat op de ontwikkeling van functies. 

Hulpmiddelen 

Voor de bovenstaande stappen kunnen de volgende hulpmiddelen (zie 6.2.2) gebruikt 

worden: 
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B. Gespreksleidraad om zaken boven water te krijgen in gesprekken met functie-

bekleders, leidinggevenden en/of andere personen die goed zicht hebben op de 

functie. 

D. Tabel: competenties van technologie 

E. Tabel: type taken die zich goed lenen voor uitvoering door technologie 

Na het uitvoeren van (onderdelen van) de FIA kunnen desgewenst validatiesessies georga-

niseerd worden met experts en/of betrokkenen. 

6.2.2 Hulpmiddelen voor FIA 

A. Tabellen om taken en bijbehorende competenties te documenteren 

Tabel 28. Documenteren van taken per functie. Voorbeeld Fiscalist MKB.  

Functie Taak 

Fiscalist MKB Beoordelen formele criteria 

Fiscalist MKB Beoordelen casus en inname standpunt 

Fiscalist MKB Communicatie met belastingplichtige 

Fiscalist MKB Administratieve verwerking 

Fiscalist MKB Scannen ‘uitworp’ systeem 

… … 

 

Tabel 29. Documenteren van competenties per taak. Voorbeeld Fiscalist MKB. 

Taak Competentie 

Beoordelen formele criteria Beschikken over relevante (domein)kennis 

Beoordelen formele criteria Toepassen van kennis op specifieke casus 

Beoordelen formele criteria Begrip van taal 

Beoordelen casus en inname standpunt Beschikken over relevante (domein)kennis 

Beoordelen casus en inname standpunt Toepassen van kennis op specifieke casus 

… … 

B. Gespreksleidraad 

Zoals hierboven blijkt is een fundamenteel onderdeel van de operationalisering het spreken 

met experts (en het meelopen met functiebekleders). Om zoveel mogelijk waarde te ont-

trekken uit de gesprekken met deze experts is het zinvol om richting te kunnen geven aan 

deze gesprekken. Hiervoor kan de onderstaande set aan vragen gebruikt worden.234 

Type gesprekspartners 

[1] = Uitvoerders functie 

[2] = Leidinggevende / expert innovatie en vernieuwing 

 

N.B. vragen ook laten afhangen van inhoud functie.  

 [1] [2] 

Wat is uw achtergrond en functie?  √ √ 

Inhoud functie   

Kunt u kort iets vertellen over functie X en welke taken er aan de functie verbonden zijn? 
[Check lijst met taken voor die op basis van functieomschrijvingen zijn opgesteld] 

√ √ 

                                                

234 Gebaseerd op de eerdere FIA en de functieprofielen-methodiek van TNO/UWV 
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Welke taken zijn belangrijker geworden de afgelopen 5 jaar en welke worden juist minder 
belangrijk? 

√ √ 

Wat zijn benodigde competenties? In hoeverre zijn deze veranderd de afgelopen 5 jaar? (√) √ 

Technologische veranderingen   

Huidige situatie   

In hoeverre speelt technologie een rol in de huidige taken? √ √ 

Welke impact heeft technologie al (gehad) op taken? √ √ 

Toekomst   

Wat zijn de belangrijkste technologische ontwikkelingen die komende 5 jaar op uw vakge-
bied/volgens u zullen plaatsvinden? Dat wil zeggen de technologieën die de meeste impact 
hebben op taken (omdat deze innovaties naar verwachting al leiden tot toepassingen). 

√ √ 

Wat betekenen deze technologieën voor uw functie op hoofdlijnen? √  

Per technologie bespreken: 
• Wat is er nu mogelijk is en wat wordt er de komende 5 jaar mogelijk? 
• Hoe snel zal toepassing/implementatie zich volgens u voltrekken? 
• Wat betekent de technologie-toepassing voor de taken van medewerkers, in het 

bijzonder voor het verschijnen (nieuw), verdwijnen (minder) en veranderen 
(meer, verschuiven) van taken binnen de functie? 

• Wat betekent de technologie-toepassing voor benodigde competenties? 

(√) 
deels 

√ 

Is er ook sprake van technologieën die op elkaar inwerken in dit kader? Zo ja, wat/welke en 
hoe?  

√ √ 

Andere ontwikkelingen   

Wat zijn de belangrijkste externe ontwikkelingen die komende 5 jaar op uw vakgebied/vol-
gens u zullen plaatsvinden? 

√ √ 

Wat betekenen deze ontwikkelingen voor uw/de functie op hoofdlijnen? √ √ 

Functieprofiel en technologie   

Wat betekenen de genoemde technologische en andere externe ontwikkelingen voor de 
functie voor wat betreft het (vereiste) opleidingsniveau?  

 
√ 

Wat betekenen de genoemde technologische en andere externe ontwikkelingen voor de 
functie voor wat betreft de taken (meer, minder, gelijk, anders/additief)? 

 
√ 

Wat betekenen de genoemde technologische en andere externe ontwikkelingen voor de 
functie voor wat betreft de gevraagde competenties? 

 
√ 

Welke andere ontwikkelingen spelen een rol wat betreft het gevraagde opleidingsniveau, 
de gevraagde competenties en de inzetbaarheid?  

 
√ 

Gevolgen voor werkgelegenheid   

Welk type werknemer is in deze functie het meest kwetsbaar voor nieuwe technologie/au-
tomatisering (denk aan type contract (vast/flex), leeftijd (jong/oud) en 
gezondheid/fysieke/cognitieve eisen)?  

 
√ 

In hoeverre zijn er mogelijkheden om kwetsbare werknemers inzetbaar te houden binnen 
of buiten uw organisatie?  

 
√ 

Aan welk type werknemers of vaardigheden is in de toekomst (meer) behoefte?   √ 

In hoeverre zijn hiervoor de komende 5 jaar wervingsproblemen te verwachten?  √ 

In hoeverre heeft het werken bij de overheid invloed op de mate van doorwerking van 
technologieën? Wat is deze invloed? 

√ √ 

C. Tabel om de inzet van technologie per taak te documenteren 

 Technologie 1 Technologie 2 Technologie 3 … 

Taak 1 Inzet technolo-

gie 1 in taak 1 

   

Taak 2     

Taak 3     

D. Tabel om de competenties van technologie weer te geven 

Het overzicht van competenties is gebaseerd op een raamwerk van McKinsey. Hieronder is 

de taxonomie die gehanteerd wordt door McKinsey weergegeven. McKinsey heeft in dit raam-

werk van 18 competenties het niveau van huidige technologieën ten opzichte van menselijke 

prestaties geanalyseerd. Daarbij zijn drie categorieën mogelijk 
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• Niveau 1: onder de mediaan van menselijk presenteren. 

• Niveau 2: gelijk aan de mediaan van menselijk presteren. 

• Niveau 3: in het eerste kwartiel van de menselijk presteren. 

Onder mediaan Mediaan  Top kwartiel  

Competentie Status 

Sensory perception 

Sensory perception  

Cognitive capabilities 

Recognizing known patterns/categories (supervised learning)  

Generating novel patterns/categories  

Logical reasoning/ problem solving  

Optimization and planning  

Creativity  

Information retrieval  

Coordination with multiple agents  

Output articulation/presentation  

Natural language processing 

Natural language generation  

Natural language understanding  

Social and emotional capabilities 

Social and emotional sensing  

Social and emotional reasoning  

Social and emotional output  

Physical capabilities 

Fine motor skills/dexterity  

Gross motor skills  

Navigation  

Mobility  

6.3 Conclusie en evaluatie methodiek 

Op basis van de hierboven beschreven methodiek zijn negen functies geanalyseerd. De re-

sultaten van deze analyse zijn te vinden in hoofdstuk 7 (drie functies binnen de 

Belastingdienst), hoofdstuk 8 (drie functies binnen de DJI) en hoofdstuk 9 (drie functies 

binnen Rijkswaterstaat). In deze paragraaf staan we stil bij de gehanteerde methodiek: wat 

werkt goed en waar zitten mogelijke verbeterpunten?  

Voor deze uitwerking van de FIA is geanalyseerd hoe een bestaande functie (IST-situatie) 

beïnvloed kan worden door technologische ontwikkelingen. De reeds door Pieter van Rijn en 

Harald Oostmeijer ontwikkelde FIA, vormt hier de basis voor.235 Binnen het voorliggende 

onderzoek is deze FIA als uitgangspunt genomen en wordt hier op voortgebouwd. Voor deze 

uitwerking van de FIA is geanalyseerd hoe een bestaande functie (IST-situatie) beïnvloed 

kan worden door technologische ontwikkelingen. In de eerder ontwikkelde FIA stonden taken 

centraal en is er zijdelings naar competenties gekeken. In de huidige FIA 2.0 staan compe-

tenties centraal omdat de balans tussen menselijke competenties en technologische 

competenties gezien kan worden als een belangrijke driver van hoe technologie ingezet 

                                                

235 Van Rijn, P., Oostmeijer, H., (2018). Functie Impact Analyse (FIA). De impact van digitale technologie 

op vijf functies bij het Rijk. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/06/29/functie-

impact-analyse-fia  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/06/29/functie-impact-analyse-fia
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/06/29/functie-impact-analyse-fia
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wordt in de praktijk. De kans dat technologie een functie gaat beïnvloeden is namelijk relatief 

groot op competenties waar technologie relatief goed in is ten opzichte van de mens.   

Op hoofdlijnen stellen wij vast dat de FIA goed werkt om een goed beeld te krijgen van de 

(mogelijke) impact van technologische ontwikkelingen op een functie. Met name het gebruik 

van taken en bijbehorende competenties als basis voor de analyse blijkt waardevol; hoe 

mens en technologie zich in termen van competenties verhouden lijkt een sterke determinant 

te zijn voor ontwikkelingen die plaatsvinden. Wel hebben we zoals verwacht een ‘verschil’ 

aangetroffen tussen wat technologie kan en of de technologie dit ook daadwerkelijk al doet. 

Er zijn immers allerlei redenen waarom technologie niet (direct) invulling geeft aan de taken 

waarin zij goed is. Met de toepassing van het model wordt in kaart waar mogelijkheden tot 

technologisering liggen (‘wat kan’). Of en wanneer ze gaan plaatsvinden kan niet altijd wor-

den aangegeven omdat dit mede afhangt van de keuzes – zeker in de context van het Rijk 

– die worden gemaakt (‘het willen’). Tegelijkertijd stellen wij ook vast dat de implementatie 

van technologie op vlakken waarin zij echt sterker is dan de mens, doorgaans een kwestie 

van tijd is. Dit leidt ertoe dat de impact van technologie op de korte termijn vaak overschat 

wordt, en op de lange termijn onderschat wordt. 

Het gebruik van de hier gehanteerde methodiek is waardevol omdat het inzichtelijk maakt 

waar het werk zich naartoe beweegt, ook al is de tijdshorizon die hiermee gepaard gaat nog 

onzeker. De (mogelijke) impact kan met de methode goed worden geschat. Het in de tijd 

realiseren van die impact kan met de methode niet goed worden geschat omdat dit mede 

afhangt van de keuzes – zeker in de context van het Rijk – die worden gemaakt (‘het willen’). 

Het model kan dus door organisaties binnen het Rijk zelf worden toegepast omdat het inzicht 

geeft in de gevolgen van technologie, mits de analyse zeer gedetailleerd wordt uitgevoerd. 

De analyse is echter niet zonder meer door te vertalen naar meso- en macroniveau. 

Er zijn echter wel een aantal belangrijke voorwaarden waar aan voldaan moet worden om 

de methodiek succesvol in te zetten: 

1. Het moet duidelijk zijn welke ‘functie’ geanalyseerd wordt. Een functienaam 

zoals deze binnen het FGR of zelfs binnen individuele organisatieonderdelen gebruikt 

wordt is doorgaans nog steeds een containerbegrip. Ter illustratie: een medewerker 

fysiek toezicht kan op verschillende locaties werken (bijv. haven van Rotterdam of 

Schiphol), kan in verschillende ‘domeinen’ werken (bijv. passagiers of cargo), en kan 

een verschillend takenpakket hebben naargelang de generalistische of specialistische 

invulling van de functie (bijv. een specialist in het werken met honden of een gene-

ralist met een breed takenpakket). ‘De’ medewerker fysiek toezicht bestaat dus niet. 

Uiteraard hebben ze overeenkomsten, maar binnen de analyse moet er rekening 

mee gehouden worden dat specifieke contexten, en daarmee ook de mogelijke in-

vloeden van technologische ontwikkelingen, kunnen verschillen.  

2. Om de analyse goed uit te voeren is een goed uitgewerkt takenpakket (met 

bijbehorende competenties) noodzakelijk. Het FGR is (vrijwel altijd) te alge-

meen om gebruikt te kunnen worden voor de FIA. Er is een nadere uitwerking van 

het takenpakket benodigd. In sommige gevallen is deze nadere uitwerking in andere 

documentatie nader uitgewerkt (bijv. binnen specifieke organisatieonderdelen), 

maar wij hebben ondervonden dat het opstellen van een concreet takenpakket door-

gaans als coproductie ontstaat; in ons geval hebben wij als onderzoekers/analisten 

samen met de functiebekleders en experts die goed zicht hebben op de functie het 

takenpakket in beeld gebracht. Indien het takenpakket te algemeen blijft is niet goed 

aan te wijzen waar de impact van technologie zich manifesteert of kan manifesteren. 
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3. Een combinatie van methoden om relevante input op te halen is cruciaal. 

Om goede input op te halen over taken, competenties en (toekomstige) ontwikke-

lingen lijkt het niet te volstaan om gebruik te maken van een enkele 

onderzoeksmethodiek. Voor bepaalde aspecten werken interviews met afdelings-

hoofden bijvoorbeeld erg goed. Zij hebben goed zicht op relevante (technologische) 

ontwikkelingen en hebben genoeg feeling met de werkvloer. Tegelijkertijd is het voor 

het zeer concreet maken van taken en competenties weer erg waardevol om mee te 

lopen met een functiebekleder. Het kan voor een functiebekleder lastig zijn om con-

creet te verwoorden wat hij/zij voor taken uitvoert, en op basis van observatie kan 

dit expliciet worden. Daarbij speelt ook nog mee dat niet iedereen even goed in staat 

is om te reflecteren op zijn/haar functie, het takenpakket en toekomstige ontwikke-

lingen. De combinatie van observeren (middels meeloopmomenten) en het spreken 

van de medewerkers, hun leidinggevenden en/of andere experts blijkt zeer waarde-

vol, dan niet noodzakelijk. Bij het opzetten van de analyse is het wenselijk om 

personen te spreken en te volgen die een goed beeld van de functie kunnen geven. 

4. Niet alleen moet er een goede samenstelling van geobserveerden en ge-

sprekspartners zijn, ook de observeerders moeten geschikt zijn om de 

analyse uit te voeren. We hebben geconstateerd dat de observeerder in staat moet 

zijn om zich te verplaatsen in de functie en de bijbehorende context. Het uitvoeren 

van een dergelijke analyse op taak- en competentieniveau vereist dat de observeer-

der begrijpt wat de taken behelzen en hoe deze functie zich verhoudt tot 

technologische ontwikkelingen. Hoe minder de observeerder thuis is (of zich thuis 

kan maken) in een bepaald vakgebied, hoe moeilijker het wordt om de analyse uit 

te voeren. Wij hebben dit binnen dit onderzoek zo goed mogelijk proberen te onder-

vangen door mensen met voldoende affiniteit voor de diverse werkzaamheden te 

mobiliseren. Daarnaast is de methode van ‘meelopen’ ook bij uitstek geschikt om de 

observeerder bekend te maken met het werkveld. Voor het analyseren van de rol 

van technologische ontwikkelingen is het aan te raden dat de observeerder affiniteit 

heeft met ‘generieke’ technologische ontwikkelingen, en in specifieke situaties zich 

snel kan verdiepen in de specifieke technologische toepassingen. In alle functies zijn 

de manifestaties van technologie immers niet meer generiek van aard, maar gaat 

het om zeer concrete toepassingen van technologie. 

5. Het goed uitvoeren van de analyse is arbeidsintensief. Er dient genoeg tijd 

gereserveerd te worden om de verschillende stappen in het proces door te nemen. 

Om de analyse op een minder arbeidsintensieve manier uit te voeren zien wij ook de 

mogelijkheid om de functie tot aan taakniveau (niet competentieniveau) te ontleden. 

Identificeer tot welk taaktype de taak behoort, en bekijk in welke mate dit type taak 

zich doorgaans goed leent voor uitvoering door technologie. Voorspelbare routine-

matige fysieke processen of laagcomplexe dataverwerkingstaken zijn bijvoorbeeld 

doorgaans goed door technologie uit te voeren. Door deze benadering te nemen 

hoeft niet ingezoomd te worden op elke individuele taak met bijbehorende compe-

tenties, maar worden er op basis van een hoger aggregatieniveau uitspraken gedaan. 

Het voordeel is dat deze benadering minder intensief is; het nadeel is dat de werke-

lijkheid enigszins wordt ‘platgeslagen’, dat er voorbij gegaan wordt aan een 

specifieke context, en dat de inschatting daarmee hoogstwaarschijnlijk minder accu-

raat is. 

De FIA vertrekt vanuit een functie zoals die vandaag de dag bekend is: het redeneert vanuit 

een bestaande functie, hoe deze functie er in de toekomst uit zal zien. Dit betekent dat deze 

benadering vertrekt vanuit een IST-situatie (hoe deze nu is), en niet vanuit een Soll-situatie 

(hoe deze er in de toekomst uit zal zien). Een risico van het uitgaan van IST is dat er te veel 
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wordt in de oude structuur wordt gedacht. Mogelijkheden die een compleet overhoop halen 

van functies en takenpakketten impliceren blijven waarschijnlijk buiten beschouwing. 

Dat is voordeel van uitgaan van SOLL. Daarbij is echter wel het risico van weinig acceptatie 

door geringe herkenning op de huidige werkvloer.  

Het is mogelijk om veel van deze methodiek te gebruiken wanneer men vanuit een Soll-

situatie wil redeneren. In een dergelijk geval is het aan te raden om eerst een goed overzicht 

te maken van taken die de organisatie zal hebben in de toekomst. Vervolgens kan voor deze 

taken ingeschat worden [1] hoe deze ingevuld kunnen worden door de inzet van mens en 

technologie, en [2] hoe de menselijke inzet geclusterd kan worden in functies. De moeilijk-

heid van het redeneren vanuit de Soll-situatie is dat onzekerheid een nog grotere rol heeft 

dan bij het beredeneren vanuit de IST-situatie. De kracht is daarentegen dat de opkomst 

van nieuwe functies als privacy officers eerder op het vizier kunnen komen. Afhankelijk van 

de doelstelling van de organisatie kan de gewenste benadering gekozen worden.
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7 Impact van technologie op drie func-

ties binnen de Belastingdienst 

In dit hoofdstuk beschrijven wij in overeenstemming met de methodiek die is beschreven in 

hoofdstuk 6 de impact van technologie op drie functies binnen de Belastingdienst. De functies 

die onderzocht worden zijn de fiscalist MKB (wo-niveau), medewerker fysiek toezicht bij de 

Douane (mbo-niveau) en developer (hbo-niveau). De Belastingdienst heeft voor deze func-

ties gekozen om nadere inzichten te verwerven op (enkele) robuuste functies op zowel mbo, 

hbo- en wo-niveau en bij verschillende grote dienstonderdelen.  

De paragrafen zijn als volgt opgebouwd: 

• Algemene informatie: een korte introductie van de functie. 

• Huidige taken: een overzicht van de huidige taken die bij de functie horen.  

• Huidige ontwikkelingen binnen de functie: een overzicht van de huidige tech-

nologische en niet-technologische ontwikkelingen binnen een functie. 

• Benodigde competenties voor de taken: voor elk van de taken is bepaald welke 

competenties nodig zijn. Vervolgens is per competentie ook aangegeven de mate 

waarin technologie deze competentie kan uitvoeren. Deze analyse biedt een inzicht 

in de mate waarin taken door technologie kunnen worden uitgevoerd.  

• Huidige overschotten/tekorten van de functie: een analyse van of en in welke 

mate er op dit moment sprake is van een overschot of tekort bij een functie.  

• Toekomstige ontwikkelingen binnen de functie: een overzicht van de toekom-

stige technologische en niet-technologische ontwikkelingen binnen een functie.  

• Toekomstige overschotten/tekorten: een analyse of en in welke mate er in de 

toekomst sprake is van een overschot of tekort bij een functie. Hierbij wordt ook 

rekening gehouden met de mate waarin technologie bepaalde taken kan uitvoeren. 

We eindigen met een concluderende paragraaf waar de bevindingen per functie worden sa-

mengevat en er een overkoepelende conclusie wordt getrokken over de onderzochte 

functies.  

7.1 Fiscalist MKB  

7.1.1 Algemene informatie 

Organisatieonderdeel Belastingdienst - MKB 

Functienaam  Fiscalist MKB 

Functiegroep  Groepsfunctionaris I 

Opleidingsniveau Wo 

Opleiding Primaire opleidingsachtergrond is fiscaal recht en 

fiscale economie maar ook accountancy en civiel 

recht 

Schaal 11, 12, 13 (14) 

Aantal (binnen MKB) 700 
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Algemene beschrijving De fiscalist MKB werkt aan het bevorderen van de 

compliance van bedrijven. Dit doet hij/zij door het 

behandelen van complexe vraagstukken binnen de 

fiscaliteit en het overdragen en ontwikkelen van 

kennis. Hij/zij werkt in een team, waarbij samen-

werking en betrokkenheid essentieel is om 

optimale klantbehandeling te kunnen bewerkstelli-

gen. 

 

In deze casus hebben we over de wo-opgeleide fiscalist, maar het is belangrijk om te ver-

melden dat veel van de beschreven taken ook door ‘fiscaal medewerkers’ met een hbo- of 

mbo-opleiding uitgevoerd worden. De fiscalist en de fiscaal medewerkers kennen twee be-

langrijke verschillen. Ten eerste behandelen de fiscalisten de complexere dossiers, terwijl 

laagcomplexere zaken (doorgaans) door de fiscaal medewerker met een hbo- of mbo-ach-

tergrond behandeld worden. Ten tweede heeft de fiscalist een belangrijke rol bij het 

ontwikkelen en overdragen van kennis. Deze kennisoverdracht gebeurt zowel naar directe 

collega’s als naar controlerend ambtenaren die MKB bedrijven controleren. 

7.1.2 Huidige taken 

De fiscalist MKB werkt aan het bevorderen van de compliance van bedrijven, en doet dat 

aan de hand van een divers takenpakket. In Figuur 35 wordt het takenpakket schematisch 

weergegeven. Onder Figuur 35 zullen de taken nader toegelicht worden. 

 

Figuur 35. Taken fiscalist MKB. 
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Op hoofdlijnen onderscheiden we drie groepen taken: het behandelen van aangiften, ken-

nisontwikkeling en overige taken. 

Behandelen van dossiers 

De primaire taak van de fiscalist MKB is het behandelen van fiscaal dossiers. Het gaat er 

hierbij om dat de midden- en kleinbedrijven belasting afdragen conform de fiscale wet- en 

regelgeving. De fiscalist krijgt op verschillende manieren te maken met het dossier van de 

MKB’er: 

1. Vooroverleg. De belastingplichtige (of fiscaal adviseur) kan een verzoek tot voor-

overleg indienen. In een verzoek tot vooroverleg geeft de belastingplichtige aan hoe 

hij/zij voornemens is om aan de fiscale wet- en regelgeving te voldoen. Met behulp 

van het vooroverleg kan de belastingplichtige ‘aan de voorkant’ duidelijkheid krijgen 

van de Belastingdienst omtrent het al dan niet volgen van een juiste route. Het voor-

overleg wordt in principe schriftelijk (en eventueel met behulp van e-mail na 

voorafgaande goedkeuring door belastingplichtige) afgehandeld, maar indien nodig 

kan er een telefonische en/of face-to-face-meeting georganiseerd worden. Het ver-

zoek tot vooroverleg dient aan specifieke criteria te voldoen om in behandeling 

genomen te worden. Het moet een fiscaal vraagstuk zijn in een specifieke situatie; 

indien het te generiek is hoort de vraag thuis bij een belastingadviseur of de Belas-

tingtelefoon. De belastingplichtige moet duidelijk aangeven wat er aan de hand is en 

welk standpunt hij/zij inneemt. De fiscalist moet er direct mee aan de slag kunnen 

gaan. De fiscalist dient concreet te krijgen wat de belastingplichtige uit het voorover-

leg wil krijgen. Bij het behandelen van het verzoek kan de fiscalist gebruik maken 

van eigen informatie en de informatie die (additioneel) is aangeleverd door de be-

lastingplichtige. De fiscalist koppelt uiteindelijk het ingenomen standpunt terug aan 

de belastingplichtige of diens adviseur. 

2. Verzoeken behandelen. Er zijn, naast het specifieke verzoek tot vooroverleg, een 

aantal verschillende verzoeken die een belastingplichtige kan indienen. Denk bijvoor-

beeld aan een verzoek om een beschikking te krijgen of een verzoek om ambtshalve 

vermindering van een aanslag. Vergelijkbaar met de werkwijze bij het behandelen 

van het verzoek tot vooroverleg, beoordeelt de fiscalist of het verzoek in behandeling 

genomen kan worden, en neemt vervolgens in lijn met de geldende fiscale wet- en 

regelgeving een standpunt in. Ook hier kan de fiscalist gebruik maken van de aan-

geleverde informatie in combinatie met eigen informatie. Indien er niet voldoende 

informatie is om een besluit op te baseren, kan de fiscalist de belastingplichtige om 

aanvullende informatie vragen. De fiscalist koppelt uiteindelijk het ingenomen stand-

punt terug aan de belastingplichtige of diens adviseur.  

3. Bezwaarschriften behandelen. Binnen zes weken na de datum van de belasting-

aanslag kan de belastingplichtige bezwaar indienen. Dit doet de belastingplichtige 

wanneer hij/zij van mening is dat de aanslag niet correct is. In het bezwaarschrift 

dient de belastingplichtige duidelijk te beargumenteren waarom de aanslag niet cor-

rect is. De fiscalist neemt het bezwaarschrift in behandeling (van zaken waarbij de 

fiscalist niet direct of indirect bij betrokken is geweest bij het opleggen van de aan-

slag), en bekijkt of het bezwaar terecht is. Vervolgens wordt, afhankelijk van de 

uitspraak, de aanslag wel of niet gewijzigd. Bij wijziging (en ook als niet) overlegt 

de fiscalist altijd met de fiscalist die de aanslag heeft opgelegd. De fiscalist koppelt 

uiteindelijk het ingenomen standpunt terug aan de belastingplichtige of diens advi-

seur. De fiscalist kan door het goed behandelen van een bezwaarschrift (eventueel 

‘onnodige’) beroepsprocedures voorkomen.  
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4. Beroepschriften behandelen. Tegen de uitspraak op een bezwaarschrift kan de be-

langhebbende beroep instellen. Het beroep komt binnen bij de rechtbank, welke het 

doorstuurt door naar de Belastingdienst. Bij de Belastingdienst wordt een verweerder 

aangesteld; alle I'ers (en soms F'ers) kunnen dat zijn maar in de praktijk behandelt 

niet iedereen beroepen. Daarnaast zijn er I'ers (en soms F'ers) die als hoofdtaak 

hebben om op te treden als verweerder. De inhoud van het dossier is op het moment 

van een beroep hetzelfde als bij het bezwaarschrift. Er is geen nieuwe informatie 

meer. De 'lading' van deze rechterlijke procedure is echter wel anders. Daarnaast is 

er meestal een procesdeskundige betrokken, die de gang van zaken rondom juridi-

sche procedure goed kent. 

5. Aanslagen opleggen (aanslagregeling). In het kader van toezicht controleert de Be-

lastingdienst de aangiften van belastingplichtigen. Doordat het praktisch onmogelijk 

is om op alle aangiften menselijk toezicht te houden, wordt een selectie van aangif-

ten door medewerkers gecontroleerd (alle aangiften worden eerst automatisch 

gecontroleerd). Deze selectie van aangiften die door medewerkers wordt gecontro-

leerd komt middels twee methoden tot stand. Enerzijds gebeurt dit op basis van een 

algoritme dat het risico inschat dat een aangifte niet voldoet aan de geldende wet- 

en regelgeving. Op basis van deze risico-inschatting creëert het systeem een zoge-

naamde ‘uitworp’ van dossiers die behandeld worden. Anderzijds wordt er een 

aselecte steekproef getrokken uit alle dossiers. Deze uitworp wordt vanuit de ana-

lyse-afdeling doorgestuurd naar het werkverdeelpunt van het belastingkantoor, dat 

de dossiers vervolgens weer verdeelt onder de medewerkers rekening houdend met 

de complexiteit. De complexe dossiers gaan naar de fiscalisten. De fiscalist contro-

leert de aangifte, legt indien nodig een correctie op en communiceert dit aan de 

belastingplichtige. Tevens ondersteunt de fiscalist andere medewerkers bij hun be-

handeling. 

Het behandelen van dossiers komt dus in verschillende ‘vormen’ voor, maar gaat het in de 

kern altijd om het voldoen aan de fiscale wet- en regelgeving door de belastingplichtige. Eén 

van de onderscheidende dimensies van deze verschillende ‘vormen’ is de mate waarin de 

fiscalist direct de diepte ingaat. Bij het controleren van een aangifte heeft de fiscalist een 

‘brede’ benadering, terwijl hij/zij bij een bezwaarschrift direct de diepte ingaat op het onder-

werp van bezwaar. 

De fiscalisten hanteren altijd het ‘4-ogen-principe’. Dit betekent dat er twee medewerkers 

naar de (uitspraak over de) casus hebben gekeken. Hierdoor verkleint de kans dat iets over 

het hoofd gezien wordt en is de uitspraak niet afhankelijk van één individu.  

Merk op dat de verzoeken, bezwaarschriften en beroepschriften door de belastingplichtige 

(of diens adviseur) geïnitieerd worden, en de aanslagregeling direct door de Belastingdienst 

zelf. De fiscalist heeft daarmee geen (direct) zeggenschap over het aantal verzoeken, be-

zwaren en beroepen dat in behandeling genomen moeten worden. 

Het behandelen van de dossiers gaat gepaard met de nodige administratieve handelingen. 

Zo is niet alle informatie in één systeem opgeslagen, maar zijn er verschillende systemen 

voor verschillende scopes en doeleinden. Zo is er onder meer een apart systeem voor de 

verzoeken, een apart systeem voor de archivering, een apart systeem voor de aanslagen, 

en een apart systeem waarin diverse achtergrondinformatie van de belastingplichtigen staat. 

Gedurende het behandelen van een dossier moet de nodige informatie geadministreerd wor-

den (bijv. over de mail ontvangen documenten van de belastingplichtige), en moet soms 

informatie van één systeem ´gekopieerd´ worden naar een ander systeem (bijv. informatie 

van verzoekensysteem naar archivering). Ook moeten er regelmatig de nodige fysieke ko-

pieën van documenten gemaakt worden. Daarnaast worden uitspraken van de fiscalist op de 
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post gedaan richting de belastingplichtige. De post wordt in een fysiek ‘Postvak Uit’ in het 

kantoor gelegd, waarna de postmedewerkers de post ophalen en ervoor zorgen dat de post 

op de plaats van bestemming komt. Administratieve handelingen binnen de functie zijn van 

een niet-verwaarloosbare orde; grofweg een kwart van de tijd is de fiscalist bezig met der-

gelijke taken. 

Kennisontwikkeling en -overdracht 

Een tweede ‘hoofdtaak’ van de fiscalist is kennisontwikkeling en -overdracht.  

Om de dossiers goed te kunnen behandelen dient de fiscalist op de hoogte te blijven van 

(nieuwe) wet- en regelgeving en jurisprudentie. Deze kennisontwikkeling gebeurt op ver-

schillende manieren. Zo is er een intranet met relevante jurisprudentie, zijn er 

vakgroepsvergaderingen en is er een digitale nieuwsbrief.  

Daarnaast is ook de kennisoverdracht een belangrijk taak voor de fiscalist. De fiscalist draagt 

kennis over aan collega-fiscalisten, fiscaal medewerkers, en controlerend ambtenaren (ac-

countants). Er is regelmatig overleg met de controleurs, waarbij de fiscalist vaak gevraagd 

wordt om zijn/haar input.  

Overig 

Naast de eerder beschreven taken zijn er nog ‘overige’ taken, waarvan de meeste sporadisch 

voorkomen. Denk aan het bijdragen aan voorlichtingsbijeenkomsten en scholing, of het mee-

werken aan een arbeidsmarktonderzoek. 

Een taak die door alle eerder benoemde taken heen verweven zit, is het afstemmen met de 

controleurs. Af en toe wordt de fiscalist om input gevraagd bij een casus van een controleur, 

en andersom kan de fiscalist desgewenst een signaal aan de controleur geven. 

7.1.3 Huidige ontwikkelingen binnen de functie 

In deze paragraaf wordt gekeken naar zowel de technologische ontwikkelingen als de overige 

ontwikkelingen binnen een functie. Het inventariseren van relevante technologische en ove-

rige ontwikkelingen is gedaan op basis van literatuuronderzoek, interviews en een 

meeloopsessie met een uitvoerder van de functie.  

Technologische ontwikkelingen 

In lijn met de kamerbrief ‘Beheerst vernieuwen’ is er gedurende de jaren in toenemende 

mate sprake van informatiegestuurd werken. Zo wordt de risico-inschatting van dossiers 

gemaakt op basis van data. Fiscalisten geven aan dat het achterliggende algoritme al goed 

functioneert, in de zin dat het risico’s in veel gevallen goed inschat. Een mens zou dit niet in 

dit tijdsbeslag voor elkaar krijgen. Tegelijkertijd is het algoritme ook geen ‘holy grail’; in de 

steekproefdossiers komen fiscalisten casussen tegen die door het systeem ‘gemist’ zijn.  

Een andere grote ontwikkeling is het verbeteren en vereenvoudigen van het IT-landschap 

wat leidt tot een reductie in administratieve taken. In recente jaren zijn al de nodige slagen 

gemaakt om informatie vanuit verschillende systemen bijeen te brengen. Dit maakt het werk 

voor de fiscalist makkelijker en minder tijdrovend. Deze ontwikkeling is nog volop in gang. 

Overige ontwikkelingen 

Een andere ontwikkeling, die tevens in lijn is met het ‘Beheerst vernieuwen’, is het bevorde-

ren van de compliance aan de voorkant. De Belastingdienst investeert onder meer in het 

contact met adviseurs (‘horizontaal toezicht’). Door hen goed op te leiden is de verwachting 
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dat het aantal ‘fouten’ in aangiften naar beneden zal gaan. Ook zou dit moeten leiden tot 

minder bezwaar- en beroepschriften.  

Een tweede manier om fouten aan de voorkant te voorkomen, is door de systemen zo in te 

richten dat alleen gegevens ingevuld kunnen worden die in lijn zijn met de wet- en regelge-

ving. Dit kan onjuiste (of zelfs frauduleuze) situaties voorkomen. Zo zou een niet-starter 

bijvoorbeeld geen startersaftrek moeten kunnen opvoeren in het systeem. Gezien de enorme 

complexiteit van de ICT-infrastructuur van de Belastingdienst heeft het tijd nodig om deze 

transitie te maken; deze transitie is volop in gang. 

7.1.4 Benodigde competenties voor de taken 

Om het takenpakket van de fiscalist goed uit te kunnen voeren zijn verschillende competen-

ties nodig. In onderstaande tabel zijn de belangrijkste competenties per taak weergegeven. 

De tabel bevat de taken die iedere fiscalist in zijn/haar takenpakket heeft. 

Tabel 30 Competenties fiscalist 

Taak Competentie 

Beoordelen formele criteria Beschikken over relevante (domein)kennis 

 Toepassen van kennis op specifieke casus 

 Begrip van taal 

Beoordelen casus en inname 

standpunt 

Beschikken over relevante (domein)kennis 

 Toepassen van kennis op specifieke casus 

 Begrip van taal 

 Samenwerken 

Communicatie met 

belastingplichtige 

Uitdrukken (van een standpunt) in geschrift en spraak 

 Begrip voor belastingplichtige en diens situatie 

 Uitleggen van een standpunt 

Administratieve verwerking Aanroepen van diverse systemen 

 Invoeren van informatie 

 Fysieke administratie afhandelen (post, kopiëren etc.) 

Scannen ‘uitworp’ systeem Beschikken over relevante (domein)kennis 

 Toepassen van kennis op specifieke casus 

 Herkennen van verbanden tussen informatie-onderdelen 

 Begrip van taal 

Controleren casus (en vast-

stellen correctie) 

Beschikken over relevante (domein)kennis 

 Toepassen van kennis op specifieke casus 

 Herkennen van verbanden tussen informatie-onderdelen 

 Calculatie 

Kennisontwikkeling en -over-

dracht 

Relevante nieuwe kennis effectief kunnen opzoeken 

 Relevante nieuwe kennis effectief kunnen opnemen 

 Empathie 

 Kunnen overdragen en uitleggen van kennis 

 

Bovenstaande tabel geeft aan welke (primaire) competenties nodig zijn voor het uitvoeren 

voor de taken. Zoals in hoofdstuk 6 uitgelegd, is de kans het grootste dat technologie de 

functie gaat beïnvloeden op aspecten waar technologie relatief goed in is ten opzichte van 

de mens. Om te beoordelen waar technologie relatief goed in is hebben wij gebruik gemaakt 



 

Dialogic innovatie ● interactie 167 

van het raamwerk van McKinsey. McKinsey heeft in dit raamwerk van de competenties het 

niveau van huidige technologieën ten opzichte van menselijke prestaties geanalyseerd. 

Daarbij zijn drie categorieën mogelijk: 

• Niveau 1: onder de mediaan van menselijk presenteren. 

• Niveau 2: gelijk aan de mediaan van menselijk presteren. 

• Niveau 3: in het eerste kwartiel van de menselijk presteren. 

Figuur 36. Taken versus competenties voor een fiscalist. 

 

Uit bovenstaande matrix concluderen wij dat, geredeneerd vanuit de huidige taken, techno-

logie vooral invloed kan gaan hebben op de administratieve verwerking en een onderdeel 

van de communicatie met belastingplichtigen (informatie ophalen over de casus en op basis 

hiervan informatie teruggeven). Daarnaast hebben technologische ontwikkelingen buiten het 

directe werk van de fiscalist ook invloed op het werk van de fiscalist. In 7.1.6 wordt de 

(toekomstige) impact van technologie op de functie nader beschreven. 

7.1.5 Huidige overschotten/tekorten van de functie 

Er is op dit moment een tekort aan fiscalisten op wo-niveau als gevolg van de vervangings-

vraag (uitstroom) en de uitbreidingsvraag.  

De aantrekkende economie zorgt voor extra behoefte aan bedrijfseconomisch en fiscaal ad-

vies op de externe arbeidsmarkt. De Belastingdienst ‘wint’ het op werk-privé-balans en het 

werken aan een maatschappelijke doelstelling.  

7.1.6 Toekomstige ontwikkelingen binnen de functie 

In deze paragraaf wordt gekeken naar zowel de technologische ontwikkelingen als de overige 

ontwikkelingen binnen de functie. Het inventariseren van relevante technologische en ove-

rige ontwikkelingen is gedaan op basis van literatuuronderzoek, interviews, een 

meeloopsessie met een uitvoerder van de functie, en een analyse van de taken en compe-

tenties en de mate waarin technologie competent is om bepaalde taken (beter) uit te voeren.  
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De komende jaren zal het behouden en bevorderen van compliance van het MKB een taak 

blijven voor Belastingdienst. Er is derhalve geen aanleiding om een drastisch ander taken-

pakket van de fiscalist te verwachten. Er zullen naar verwachting geen nieuwe taken 

bijkomen en er zullen geen bestaande taken (volledig) verdwijnen. Desalniettemin zijn er 

wel een aantal veranderingen binnen het bestaande takenpakket te verwachten. Deze ver-

anderingen worden enerzijds gedreven door technologische ontwikkelingen en anderzijds 

door politieke en organisatorische keuzes.  

Er zijn een aantal technologische ontwikkelingen die relevant zijn voor de fiscalist. Enerzijds 

zijn dit ‘externe’ technologische ontwikkelingen binnen de Belastingdienst, die het takenpak-

ket en de omvang van individuele taken raken. Anderzijds zijn dit technologische 

ontwikkelingen die de invulling van bestaande taken beïnvloeden. Daarnaast zijn er niet-

technologische ontwikkelingen die het werk beïnvloeden. 

In de figuur hieronder is aangegeven waar impact verwacht wordt. 

 

Hieronder wordt de verwachte impact van deze aspecten beschreven. 

Impact op taken die uitgevoerd moeten worden 

Er zijn een aantal (technologische) ontwikkelingen die impact hebben op de taken die uitge-

voerd moeten worden. Dit gaat enerzijds om het proces van aangiftebehandeling en het 

opleggen van aanslagen, en anderzijds om de ontwikkeling om meer zaken aan ‘de voorkant’ 

op te pakken.  

Aanslagen opleggen (‘aanslagregeling’) – risico-inschatting op basis van een algoritme 

Fiscalist MKB
Fiscalist MKB

Behandelen 
dossiers

Vooroverleg

Beoordelen 
formele criteria

Beoordelen casus 
en inname 
standpunt

Communicatie 
met 

belastingplichtige

Administratieve 
verwerking

Verzoeken 
behandelen

Beoordelen 
formele criteria

Beoordelen casus 
en inname 
standpunt

Communicatie 
met 

belastingplichtige

Administratieve 
verwerking

Bezwaarschriften 
behandelen

Beoordelen 
formele criteria

Beoordelen casus 
en inname 
standpunt

Communicatie 
met 

belastingplichtige

Administratieve 
verwerking

Beroepschriften 
behandelen

Beoordelen 
formele criteria

Voorbereiden 
verdediging 
standpunt

Verdediging 
standpunt voor 

rechter

Administratieve 
verwerking

Aanslagen 
opleggen

Scannen ‘uitworp’ 
systeem

Controleren casus  
(en vaststellen 

correctie)

Communicatie 
met 

belastingplichtige

Administratieve 
verwerking

Kennis-
ontwikkeling en 

overdracht
Overig

Invloed op welke taken uitgevoerd moeten worden
Invloed op hoe taken uitgevoerd moeten worden



 

Dialogic innovatie ● interactie 169 

Deze ontwikkeling speelt zich af buiten het directe werkveld van de fiscalist; dit is een ont-

wikkeling bij de afdeling Data Fundamenten & Analytics die het werk van de fiscalist wel 

direct raakt. In Apeldoorn/Utrecht is er een systeem dat een risico-inschatting maakt voor 

alle aangiften. Op basis van het risico geeft het systeem een ‘uitworp’ van dossiers die be-

handeld moeten worden. Deze dossiers worden over de belastingkantoren verdeeld, en de 

belastingkantoren verdelen de dossiers vervolgens intern. Hoe beter dit systeem in staat is 

om ‘correcte’ aangiften van (mogelijk) ‘incorrecte’ aangiften te onderscheiden, hoe efficiën-

ter de handhaving georganiseerd kan worden. Een dergelijk systeem kan op hoofdlijnen op 

twee manieren ingericht worden: 

1. Rule-based (door mens gedefinieerd): een systeem waarin de risico-inschatting 

wordt gebaseerd op gedefinieerde regels (rules). In een dergelijk systeem definieert 

de mens zelf wanneer een casus een hoog risico heeft. Deze regels kunnen bijvoor-

beeld de vorm aannemen van “als variabele A > x, en variabele B < y, dan hoog 

risico”. Deze regels zullen door mensen in het systeem gezet moeten worden. De 

kracht van een dergelijk systeem is dat de kennis van mensen direct in het systeem 

geïmplementeerd kan worden, en dat nieuwe situaties ook ‘geprogrammeerd’ kun-

nen worden. Dit laatste is bijvoorbeeld relevant wanneer er een wetswijziging heeft 

plaatsgevonden; het systeem moet gegeven de nieuwe spelregels een risico-inschat-

ting maken. De kracht van een dergelijk systeem vormt ook meteen de zwakte: alle 

regels moeten namelijk door mensen worden gedefinieerd. Met simpele generieke 

regels is dit nog te overzien, maar naarmate de complexiteit toeneemt (aantal rele-

vante parameters met bijbehorende parameterwaarden), explodeert het aantal 

regels dat je nodig hebt om in alle mogelijke situaties te voorzien. Er zijn enorm veel 

unieke situaties die zich voor kunnen doen, en het is vrijwel onmogelijk om deze 

allemaal in regels te vatten. Daar komt nog eens bij dat wanneer er een externe 

verandering plaatsvindt (bijv. nieuwe wet- en regelgeving), de regels aangepast die-

nen te worden. 

2. Model-based (door technologie gedefinieerd): een tweede hoofdvariant is om een 

model te ontwikkelen op basis van bestaande data. Door het systeem enerzijds te 

voeden met data die betrekking heeft op de aangifte (input) en anderzijds met de 

beoordeling van de aangifte (output), kan het systeem ‘leren’ hoe de verschillende 

inputs zich relateren tot de output. Dit wordt ook wel ‘supervised learning’ genoemd, 

een concept dat binnen machine learning en Artificial Intelligence valt. In een der-

gelijke benadering wordt door de technologie ‘bepaald’ wanneer een casus een hoog 

risico heeft (door te leren van andere casussen). Er zijn vele verschillende uitings-

vormen van dit principe, zoals classificatiebomen, neurale netwerken of regressies. 

De kracht van een dergelijk systeem is dat het algoritme relaties tussen inputs A en 

output B kan vinden, zonder dat deze bij de mens bekend hoeven te zijn. Een ander 

voordeel is dat het (snel) tot een grote set aan relaties kan komen, in tegenstelling 

tot het zelf definiëren van relaties in het rule-based systeem. Een groot nadeel aan 

deze methode is dat het model ‘getraind’ moet worden. Het systeem kan op basis 

van (historische) data leren welke aangiften al dan niet correct waren. Dit betekent 

dat er voldoende data moet zijn om het model op te trainen. Dit is vaak echter niet 

het geval vanwege twee primaire redenen. Ten eerste: zodra situaties complexer 

worden en meerdere variabelen relevant zijn voor het beoordelen van de situatie, 

zijn er zodanig veel permutaties dat een bepaalde situatie zich maar één of enkele 

keren voordoet. Ten tweede zijn er regelmatig wijzigingen in wet- en regelgeving. 

In een dergelijk ‘nieuwe’ situatie is er (in het begin) nog geen enkele data om het 

model op te trainen. Het fundamentele karakter van hoe dergelijke modellen ge-

traind worden betekent dat het zich met name goed leent voor het beoordelen van 

casussen die vaker voorkomen; dit zijn waarschijnlijk casussen die generiek 
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beschreven kunnen worden en/of beoordeeld kunnen worden op een relatief klein 

aantal variabelen (vaak de laag-complexe dossiers). 

Voor beide varianten geldt verder nog een hele belangrijke beperking. Het algoritme kan 

enkel werken met de input die (binnen de systemen van de Belastingdienst) beschikbaar is. 

Dit betekent dat het algoritme vandaag de dag bijvoorbeeld wel input mee kan nemen die in 

de aangifte vermeld staat, maar geen input over zaken zoals menselijk gedrag of specifieke 

marktdynamiek. Met data is een representatie van de werkelijkheid te maken, maar als er 

niet over alle relevante zaken data beschikbaar is, kan er ook geen volledige representatie 

gemaakt worden. Dit maakt het dat een dergelijk algoritme goed kan werken wanneer ‘het 

risico’ te beschrijven is aan de hand van beschikbare informatie, maar niet goed werkt wan-

neer juist data búiten het systeem relevant is. In het werk van de fiscalist wordt júist veel 

kennis (input) over zaken buiten het systeem meegenomen in de beoordeling. Denk bijvoor-

beeld aan het interpreteren van het verschil tussen ‘privé’ en ‘zakelijk’, of aan het inschatten 

van een reële hoeveelheid graaninkoop voor een bakker in ruraal gebied. In dergelijke ca-

sussen neemt de fiscalist veel kennis mee die niet in het systeem van de Belastingdienst 

geregistreerd staat.  

De algoritmen die gebruikt worden binnen de Belastingdienst worden verder aangescherpt. 

Relevante regels of aspecten die goed kunnen bijdragen aan het identificeren van risico’s 

worden toegevoegd. En zoals boven betoogd zullen het met name generieke, laagcomplexe, 

binnen de aangifte bekende zaken zijn die door het systeem goed geïdentificeerd kunnen 

worden. De efficiëntiewinst in het kader van handhaving zal dus met name liggen op laag-

complexe dossiers, die doorgaans door fiscaal medewerkers met een mbo-opleiding worden 

behandeld. Andersom kan dus betoogd worden dat dit (centrale deel van het) werk van de 

fiscalist in de voorziene toekomst niet geautomatiseerd gaat worden. Hoewel experts op het 

gebied van AI het oneens zijn over het tempo waarmee dergelijke zaken in de toekomst 

misschien wel mogelijk worden, is het veilig om te stellen dat het incorporeren van deze 

brede vorm van intelligentie in de systemen van de Belastingdienst niet in de nabije toekomst 

gaat gebeuren. Merk daarbij op dat de fiscalist niet enkel beoordeelt of een aangifte correct 

of incorrect is, maar ook hoe de correcte aangifte er dan wel uitziet. Dit laatste is nog een 

stap complexer, wat verder onderbouwt waarom het werk van de fiscalist zoals het nu be-

staat in de nabije toekomst niet geautomatiseerd wordt. 

Wel is het mogelijk dat er minder correcte aangiften ‘onnodig’ gecontroleerd hoeven te wor-

den, waardoor de fiscalist meer tijd beschikbaar heeft voor de dossiers die ook daadwerkelijk 

tijd behoeven. Hoewel we deze impact verwachten te zien, verwachten we ook dat de impact 

kleiner wordt naarmate de complexiteit van dossiers toeneemt. 

Vooroverleg, verzoeken, bezwaarschriften en beroepschriften: interveniëren aan de voorkant 

De Belastingdienst werkt aan het verbeteren van de compliance en het efficiënter maken 

van de interne processen door ervoor te zorgen dat er aan de voorkant van het proces minder 

fouten gemaakt worden. Wanneer belastingplichtigen (en fiscaal adviseurs) beter in staat 

zijn om compliant gedrag te vertonen, en er minder fouten in de aangiften staan, heeft dit 

immers een positief effect op de doeltreffendheid en doelmatigheid van de Belastingdienst.  

Enerzijds gebeurt dit door ‘technisch af te dwingen’ dat er geen (on)bewuste fouten gemaakt 

kunnen worden. Bepaalde configuraties van gegevens kunnen gezien de bestaande wet- en 

regelgeving onmogelijk bestaan, zoals het gebruiken van de startersaftrek wanneer de on-

derneming geen starter meer is. Ook het technisch implementeren van het principe van 

belastingen als ‘gesloten systeem’ kan (on)bewuste fouten voorkomen. Gezien de complexi-

teit van de ICT-infrastructuur van de Belastingdienst is het echter niet eenvoudig om dit 

technisch gerealiseerd te krijgen. De Belastingdienst werkt hier momenteel hard aan. 
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Anderzijds wordt er, onder meer, geïnvesteerd in het contact met adviseurs (‘horizontaal 

toezicht’). Door hen goed op te leiden is de verwachting dat het aantal ‘fouten’ in aangiften 

naar beneden zal gaan.  

De bovenstaande ontwikkelingen zullen weliswaar compliant gedrag bevorderen, maar des-

alniettemin zullen er ook in de toekomst belastingplichtigen blijven die vragen hebben voor 

de Belastingdienst. Ook bij het behandelen van vragen kan technologie verdere uitkomst 

bieden. Een deel van de communicatie met de belastingplichtige gaat over het ophalen van 

informatie van de belastingplichtige en het vaststellen van het vraagstuk. Een ander deel 

gaat over het terugkoppelen van de juiste informatie die de belastingplichtige nodig heeft. 

Momenteel wordt er bijvoorbeeld bij de Belastingtelefoon gebruik gemaakt van belscripts die 

ervoor moeten zorgen dat de belastingplichtige zo snel mogelijk geholpen wordt en/of bij de 

juiste persoon terechtkomt. De verwachting is dat door het gebruik van AI (‘chatbots’) een 

deel van de vragen effectief door technologie opgepakt kan worden. In Ierland werkt men 

momenteel al met een geautomatiseerde online chat waar belastingplichtigen mee kunnen 

chatten. De robot kent de meest gestelde vragen en kan ze beantwoorden, rekening houdend 

met de specifieke gegevens van de belastingplichtige. De telefoontjes die dan wel binnen 

komen zijn vaak complexere vraagstukken. Er zullen dus uiteraard vragen blijven bestaan 

die door een expert (bijv. de fiscalist) opgepakt moeten worden, maar het aantal vragen kan 

wel in omvang afnemen. De wijze van contact tussen de fiscalist en de belastingplichtige/ad-

viseur zal dus niet zozeer wijzigen hierdoor, maar de omvang van deze taak wel.  

Er zijn dus zowel technologische als niet-technologische ontwikkelingen die een remmende 

werking hebben op het aantal verzoeken, bezwaren en beroepen. Dit creëert ruimte binnen 

het werk van fiscalisten. Hoe deze ontstane ruimte wordt ingevuld hangt sterk af van poli-

tieke en organisatorische keuzes. 

Door het verschuiven van het werk naar de voorkant (in gesprek met adviseurs en bedrijven) 

worden de sociale competenties in het toepassen van kennis belangrijker. Ook belangrijk is 

het kunnen doorzien van een administratieve verwerking van een ondernemer. Het bezitten 

van voldoende technisch begrip van automatisering is nodig om te begrijpen hoe de admi-

nistratie van een ondernemer tot stand komt en hoe hier verbeteringen in door te voeren 

zijn. 

Impact op invulling van taken  

Efficiëntere administratieve verwerking 

Momenteel is de fiscalist een substantieel deel van de tijd kwijt aan administratieve taken. 

Een aspect waar winst geboekt kan worden is het aanroepen van diverse systemen en het 

invoeren van informatie. De fiscalist moet nu nog veel zaken handmatig invoeren of zelfs 

handmatig overbrengen van één systeem in een ander systeem. Hoewel er al een aantal 

systemen bijeengebracht zijn om het werk makkelijker te maken voor de fiscalist, zijn er 

nog steeds velerlei verschillende systemen waar de fiscalist mee moet werken. Voorbeelden 

zijn het systeem voor verzoeken, het systeem voor aanslagen en het systeem voor archive-

ring. Hier is een efficiëntieslag mogelijk. Bij de afdeling IV-accent is men hier ook mee bezig. 

De verwachting is dat de komende jaren verdere efficiëntieslagen worden doorgevoerd, 

waardoor de tijd die fiscalisten bezig zijn aan administratieve handeling gereduceerd zullen 

worden. Tegelijkertijd is de (realistische) verwachting ook dat de administratieve handelin-

gen niet volledig zullen verdwijnen.  

Andere administratieve taken zijn het voorbereiden van de fysieke post en het maken van 

kopieën van documentatie. Momenteel voeren fiscalisten deze taken vaak zelf uit. Een op-

lossingsrichting om de tijd van fiscalisten niet in te zetten voor administratieve taken is door 

deze taken in een andere functie onder te brengen. Dit lijkt voor een deel van de 
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administratieve taken echter geen reële oplossing, omdat veel van de handelingen gedu-

rende het proces van dossierbehandeling naar voren komen, en het overdragen van deze 

taken gedurende het proces meer tijd kost dan dat het oplevert. Daarbij moet de fiscalist 

soms additionele informatie opgeven in een systeem; dit is slecht over te dragen aan een 

ander. Bij handelingen rondom de ‘fysieke’ administratie is mogelijk wel winst te boeken. 

Vooralsnog is de verwachting dus dat administratieve handelingen onderdeel blijven van het 

werk van de fiscalist, maar dat de benodigde tijd hiervoor in de (nabije) toekomst enigszins 

zal afnemen. 

Impact van overige ontwikkelingen op taken en competenties 

Op het gebied van politieke en organisatorische keuzes zijn twee ontwikkelingen met name 

relevant voor de fiscalist. Ten eerste hebben de fiscalisten te maken met een enorme uit-

stroom aan mensen. Zij zien hierdoor de werkdruk toenemen. Er worden weliswaar nieuwe 

mensen geworven, maar deze moeten ook ingewerkt worden. Dit moet voor een groot deel 

door de fiscalisten gebeuren, die al een hoge werkdruk hebben. De mate waarin capaciteit 

wordt bijgeschakeld is politiek gedreven. De Belastingdienst is momenteel met een enorme 

wervingsinspanning bezig. Desalniettemin verwachten fiscalisten dat de komende periode de 

werkdruk verder zal toenemen. 

Een tweede relevante ontwikkeling is dat men momenteel (tijdelijk) niet meer werft op fiscaal 

medewerkers met een mbo-achtergrond. Zoals eerder in deze analyse betoogd is, zal het 

werk dat goed zou passen bij een fiscaal medewerker met een mbo-achtergrond naar ver-

wachting niet geheel verdwijnen. De verwachting is weliswaar dat de omvang van dit type 

werk zal afnemen, maar er zal werk resteren dat alsnog uitgevoerd worden. Een goed geba-

lanceerde mix van werknemers met diverse opleidingsniveaus is belangrijk voor het effectief 

en efficiënt uitvoeren van het werk.  

Tot slot 

Door aan de voorkant bedrijven meer compliant gedrag te laten vertonen, door vragen van 

belastingplichtigen zo goed mogelijk geautomatiseerd af te handelen, en door efficiënter de 

incorrecte aangiften te kunnen identificeren zal de totale werkomvang afnemen. Zoals hier-

boven gesteld zal dit met name impact hebben op de laagcomplexe dossiers. Fouten in 

aangiften voor hoog-complexe situaties zijn moeilijker aan de voorkant te voorkomen, en 

ook is het moeilijker om een goede risico-inschatting te maken voor complexe dossiers op 

basis van een algoritme. Tegelijkertijd zal er wel de noodzaak blijven om laagcomplexe dos-

siers te behandelen om meerdere redenen: 

• De investering in het compliant gedrag aan de voorkant zal zich hoogstwaarschijnlijk 

niet vertalen in nul incorrecte laagcomplexe aangiften. Het systeem zal tot op zekere 

hoogte ook laagcomplexe dossiers blijven ‘uitwerpen’, die ook behandeld moeten 

worden. De taak rondom de aanslagregeling zal dus voor een deel uit laagcomplexe 

dossiers blijven bestaan. 

• Verzoeken en bezwaren komen uit de ‘buitenwereld’; de Belastingdienst kan de be-

lastingplichtigen en hun adviseurs weliswaar zoveel mogelijk ondersteunen, maar de 

Belastingdienst kan niet volledig voorkomen dat er verzoeken, bezwaarschriften en 

beroepschriften binnenkomen. Hoewel er geïnvesteerd kan worden in de voorkant, 

waardoor er bijvoorbeeld minder bezwaren kunnen komen, zullen er naar verwach-

ting laagcomplexe verzoeken en bezwaarschriften binnen blijven komen. Deze 

moeten ook behandeld worden.  

De vraag is dan niet zozeer of deze laagcomplexe dossiers behandeld moeten worden, maar 

door wie. Momenteel is er discussie over hoeveel medewerkers met een mbo-opleiding 
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benodigd zijn om het werk efficiënt uitgevoerd te houden. Gegeven dat de laagcomplexe 

dossiers niet volledig gaan verdwijnen, betekent dit waarschijnlijk dat de fiscaal medewer-

kers met een hbo-achtergrond of de fiscalisten deze casussen moeten behandelen, wanneer 

er te weinig medewerkers met een mbo-achtergrond zijn. 

7.1.7 Toekomstige overschotten/tekorten 

De directie MKB heeft op dit moment (vervangings)vraag naar fiscalisten en is bezig met een 

wervingsinspanning. Tot nu toe slaagt de Belastingdienst er in voldoende fiscalisten te wer-

ven maar in de toekomst gaat dit wellicht een probleem worden. Er stromen namelijk maar 

een beperkt aantal fiscalisten uit de opleidingen. 

Juist omdat de processen nog niet volledig geatomiseerd zijn blijft er de komende jaren nog 

een substantiële behoefte aan mensen op mbo- en hbo-niveau. Uiteindelijk zal door de mo-

dernste manieren van toezicht en interactie met bedrijven de administratieve taken afnemen 

maar het resterende werk neemt toe en wordt complexer (zolang wetgeving niet verandert).  

7.2 Medewerker Fysiek Toezicht 2 (Schiphol cargo) 

7.2.1 Algemene informatie 

Organisatieonderdeel Belastingdienst - douane 

Functienaam  Douanier Fysiek toezicht 2 (Schiphol) 

Functiegroep  Groepsfunctie C - Medewerker Toezicht 

Opleidingsniveau (V)mbo 

Opleiding Voorkeur voor opleiding in de richting van 

[1] handhaving, toezicht en veiligheid of 

[2] een financieel, juridisch of administra-

tieve opleiding 

Daarnaast leidt de Douane intern op.  

Schaal 5, 6, 7 

Aantal (binnen Douane) 2400 douaneambtenaren (totaal groeps-

functie C), maar wordt nog fors uitgebreid 

tot ongeveer 3000 ambtenaren. Hierin zit-

ten ook medewerkers in administratieve 

processen of niet-fysieke processen (zoals 

aangiftebehandeling). Specifiek in het fy-

sieke toezicht werkzaam zijn 1780 

personen. 

Algemene beschrijving Een medewerker fysiek toezicht bij de dou-

ane controleert grensoverschrijdend 

personen- en goederenverkeer op de as-

pecten Veiligheid, Gezondheid, Economie 

en Milieu (VGEM) en douanerechten, ac-

cijns en landbouw. 
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7.2.2 Huidige taken 

Binnen de douane zijn circa 2400 douaneambtenaren actief. Hierin zitten ook medewerkers 

in administratieve processen of niet-fysieke processen (zoals aangiftebehandeling). Specifiek 

in het fysieke toezicht zijn 1780 personen werkzaam. Deze groep douaniers is werkzaam op 

verschillende locaties in verschillende contexten. Hoewel deze groep van douaniers sterke 

overeenkomsten kennen in hun werkzaamheden, heeft iedere locatie en context kent zijn 

eigen uniciteit. Zo is het werken in de haven Rotterdam significant verschillend van het wer-

ken op het vliegveld Schiphol. Voor deze analyse is specifiek gekeken naar medewerkers 

Fysiek Toezicht op Schiphol, die zich bezighouden met de Cargo binnen de loodsen. Daar-

naast hebben er ook gesprekken plaatsgevonden met managers Fysiek Toezicht Passagiers.  

Het fysiek toezicht vindt plaats in de context van de drie opdrachten van de Douane236: 

1. Afdracht: Zorgen dat belastingopbrengsten zo correct, tijdig en volledig mogelijk 

zijn. Dit houdt in dat de Douane de verschuldigde douanerechten en accijnzen vast-

stellen, heffen en innen. De geïnde bedragen worden afgedragen aan: 

• De Europese Unie (douanerechten) 

• De Nederlandse schatkist (accijnzen) 

2. Beschermen: De samenleving zo goed mogelijk beschermen tegen onveilige en on-

gewenste goederen. Hieronder valt een breed scala aan taken op het terrein van 

veiligheid, milieu, flora en fauna, gezondheid en cultuur. Dit houdt vooral in dat on-

veilige of ongewenste goederen de EU niet, of alleen onder bepaalde voorwaarden, 

mogen binnenkomen en vaak ook niet mogen verlaten. Bovendien geldt dat voor de 

uitvoer van bepaalde goederen beperkende maatregelen kunnen gelden, waar de 

Douane op toeziet. Ook wil de Douane voorkomen dat goederen een ongewenste 

bestemming krijgen. 

3. Concurrentiepositie: Bijdragen aan het versterken van de concurrentiepositie van 

de Europese Unie. Dit doet de Douane enerzijds door toe te zien op de naleving van 

Europese maatregelen voor marktordening. Anderzijds bevordert de Douane een 

snelle en goede douaneafhandeling, resulterend in zo min mogelijk logistiek opont-

houd en lage administratieve lasten voor bedrijfsleven. 

Samen vormen deze opdrachten de zogenaamde ABC-doelstellingen. 
 

Voor de groep medewerkers Fysiek Toezicht bij Schiphol Cargo is de volgende specifieke 

procesgang binnen de Douane daarbij relevant: 

1. Aangiftebehandeling: het beoordelen van aangiften.  

2. Fysieke controle: het werkverdeelpunt verdeelt de opdrachten die (met bepaalde 

prioritering) zijn binnengekomen van de analyse-afdeling. Medewerkers fysiek toe-

zicht krijgen een opdracht binnen in het systeem PLATO (Planning en Toezicht), 

welke ze op een tablet kunnen benaderen. Ze gaan de daadwerkelijke controle van 

goederen uitvoeren en koppelen het resultaat van de controle weer terug in het 

systeem.  

3. Klantmanagement: het afgeven van vergunningen en uitvoeren van administratieve 

controles bij de bedrijven. 

Medewerkers Fysiek Toezicht voeren werkproces 2 uit. Binnen fysiek toezicht bij Schiphol 

Cargo zijn er twee units met elk vier teams: Fysiek Toezicht 1 (FT1) en Fysiek Toezicht 2 

                                                

236 Bron: Douane.  
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(FT2). FT1 wordt ook wel het ‘platformteam’ genoemd. Zij houden zich in principe bezig met 

alles wat er op het platform gebeurt (o.a. het controleren van vliegtuigen op wapens, drugs 

etc.). Medewerkers FT1 zijn tevens bewapend. FT2 wordt ook wel het ‘loodsteam’ genoemd. 

Dit team houdt zich primair bezig met het controleren van goederen in loodsen. 

De medewerker FT2 bij de douane (Schiphol cargo) controleert grensoverschrijdend goede-

renverkeer aan de hand van een divers takenpakket. In Figuur 1 wordt het takenpakket 

schematisch weergegeven. Onder Figuur 1 zullen de taken nader toegelicht worden. 

 

 

Figuur 37 Takenpakket medewerker fysiek toezicht Douane (Schiphol Cargo, FT2) 

Op hoofdlijnen onderscheiden we vier groepen taken: het voorbereiden van een opdracht, 

het uitvoeren van een (controle)opdracht, het administratief afhandelen van een opdracht 

en overige taken.  

Voorbereiden opdracht 

De primaire taak van een medewerker fysiek toezicht is dus de fysieke controle van goe-

deren. Hiertoe moet eerst de opdracht worden voorbereid. Het werkverdeelpunt verdeelt de 

opdrachten die (met bepaalde prioritering) zijn binnengekomen van de analyse-afdeling. 

Medewerkers fysiek toezicht krijgen een opdracht binnen in het PLATO-systeem, dat ze op 

een tablet kunnen benaderen. Vervolgens bevestigt de medewerker dat het met de desbe-

treffende opdracht gaat starten. De douanier verzamelt de juiste benodigdheden om de 

controle goed uit te kunnen voeren. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat er monsters 

moeten worden genomen als de inhoud van bepaalde vloeistoffen moet worden vastgesteld. 

Vervolgens reist de medewerker naar de locatie waar de goederen worden gecontroleerd. 

De locatie kan een loods zijn van een vervoerder (zoals KLM), maar de douane heeft ook een 

eigen loods. In het in 2016 geopende Joint Inspection Center heeft de douane onder andere 
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een hal waarin (potentieel gevaarlijke) goederen in een gecontroleerde omgeving onderzocht 

kunnen worden.  

Uitvoeren opdracht: fysieke controle 

De eerste taak tijdens het uitvoeren van de fysieke controle is het prepareren van de 

goederen. De goederen die gecontroleerd moeten worden zijn vaak compact vervoerd en 

op platen gezet. De goederen, vaak in dozen verpakt, moet eerst worden ‘afgebroken’: ze 

moeten op een benaderbare wijze in de loods staan. Het afbreken wordt doorgaans door de 

vervoerder gedaan, opdat de douane-medewerkers meteen de controle kunnen uitvoeren. 

In het Joint Inspection Center wordt dit door de douane zelf gedaan. Vervolgens worden de 

goederen geopend. De dozen, containers en andere goederenhouders worden geopend zodat 

de medewerker kan zien om welke goederen het gaat.  

De tweede taak is het beoordelen van de goederen. Hiervoor dient de douanier als eerste 

te identificeren om welke goederen het gaat. Daarna worden de goederen beoordeeld. In de 

aangifte is aangegeven om welke goederen het gaat. De douanier beoordeelt of dit correct 

is. Soms komt het voor dat een exporteur/importeur van goederen (on)bewust een ander 

product opgeeft in de aangifte. De douanier controleert op de eerdergenoemde VGEM-crite-

ria. Zo mogen bijvoorbeeld vanwege milieuwetgeving bepaalde bedreigde plant-of 

diersoorten niet vervoerd worden, of wordt namaakkleding vervoerd die niet aan de eisen 

voldoet. Indien de medewerker de VGEM-criteria niet goed kan beoordelen, kan een vraag-

baak worden ingeschakeld. Dit zijn specialisten op een inhoudelijk domein. Zo is er 

bijvoorbeeld de vraagbaak flora en fauna. Deze is speciaal opgeleid voor onder andere het 

determineren van soorten planten en dieren. Merk dus op dat er zich onder de groep FT2 

zowel ‘generalisten’ als ‘specialisten’ bevinden. Hoewel ze allemaal over bepaalde basisken-

nis moeten beschikken, is op bepaalde terreinen nadere specialisatie gewenst. Ook moet bij 

de controle van goederen rekening worden gehouden met het uiteindelijke land van bestem-

ming. Zo mogen bijvoorbeeld sommige wapens en munitie niet worden uitgevoerd naar 

bepaalde landen.  

Een derde subtaak is de controle van de goederen. De medewerker dient te controleren 

of er verborgen goederen vervoerd worden die niet vervoerd mogen worden volgens wet- 

en regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan verdovende middelen. Om eventuele illegale goe-

deren te identificeren kan onder meer gebruik gemaakt worden van honden en scanners. 

Effectieve inzet van deze aanvullende controlemiddelen vraagt vaak ook om een vorm van 

specialisme. Er kunnen specialisten worden ingeschakeld die zijn getraind om op de juiste 

manier om te gaan met honden of scanners. Indien onbekend is of goederen illegaal zijn en 

de medewerker dit zelf niet goed kan beoordelen, kan ook in dit geval de vraagbaak ingezet 

worden. 

Vervolgstappen vaststellen 

Nadat de goederen gecontroleerd zijn, kunnen er verschillende vervolgstappen worden vast-

gesteld. Als goederen worden ingevoerd van buiten de EU moeten er heffingen en 

belastingen worden betaald. Op het moment dat goederen verkeerd zijn opgegeven in de 

aangifte, kan een correctie worden opgelegd. Daarnaast heeft de douane de eerderge-

noemde stopfunctie. Sommige producten mogen de EU of Nederland niet in, of niet worden 

uitgevoerd. De douane zal beslag leggen op deze goederen. In sommige gevallen dient de 

douane contact op te nemen met externe organisaties. In het geval van criminali-

teit/drugssmokkel kan dit bijvoorbeeld de politie of KMAR zijn.  
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Administratieve afhandeling 

Wanneer de fysieke controle is uitgevoerd, worden de medewerkers geacht de afgeronde 

controle te administreren in het eerdergenoemde PLATO-systeem. Het doel van de controle-

handeling is het opnemen van de merken, identiteit van het object en/of vervoersmiddel. Zo 

kunnen er ook correcties worden doorgevoerd ten opzichte van de initiële aangifte. Naast de 

uitkomst van de fysieke controle worden ook de gecontroleerde handhavingsgebieden ver-

meld. Ook kunnen eventuele nieuwe taken die nodig zijn voor de controle hier worden 

ingevoerd. Het kan in het oordeel van de medewerker bijvoorbeeld nodig zijn dat er additi-

oneel een controle met een speurhond plaatsvindt. Er worden verscheidene procesmatige 

zaken geadministreerd. Dit kan bijvoorbeeld gaan om de tijdsduur van de controle. Het kan 

ook gebeuren dat extra medewerkers hebben meegeholpen aan de desbetreffende opdracht, 

die vooraf niet aan deze taak waren toegewezen. Bij het werkverdeelpunt kan de oorspron-

kelijke opdrachtnemer dit doorgeven. 

Overig 

Naast de eerder beschreven taken zijn er nog ‘overige’ taken, die sporadisch voorkomen.  

7.2.3 Huidige ontwikkelingen binnen de functie 

Technologische ontwikkelingen 

Binnen het werk van een medewerker fysiek toezicht 2 speelt technologie een belangrijke 

rol. Een van de belangrijkste ontwikkelingen is het gebruik van de applicatie PLATO. Voor-

heen moesten opdrachten door medewerkers in papieren versie worden opgehaald bij het 

werkverdeelpunt. De introductie van de applicatie en de tablet heeft gezorgd voor aansturing 

op afstand. Zowel de controleopdrachten als ook de controleresultaten worden geregistreerd 

in PLATO. Handelingen die verricht moeten worden tijdens de fysieke opname worden in 

PLATO aangeduid met vooraf gedefinieerde controle-aanwijzingen (=instructie) en controle-

items (=eigenschappen van het object/subject van controle). Vervolgens wordt de controle-

opdracht handmatig toegedeeld aan het werkverdeelpunt dat handmatig de controletaak zal 

uitgeven aan de medewerker fysiek toezicht237. De werkprocessen zijn door de invoering van 

PLATO efficiënter dan voorheen. Naast het feit dat opdrachten niet meer fysiek opgehaald 

hoeven worden, is de administratieve last ook lager. Voorheen werd de administratie op 

papier opgeschreven en vervolgens door een medewerker omgezet naar een digitaal docu-

ment door de geschreven tekst over te typen. In de interviews wordt aangegeven dat naast 

de voordelen, er ook risico’s zitten aan het gebruik van dit soort systemen. Zo creëert de 

toegenomen toegevoegde waarde van technologie ook een grotere afhankelijkheid van tech-

nologie, waarmee de impact groter wordt wanneer het systeem uitvalt.  

Er wordt gebruik gemaakt van technologische hulpmiddelen tijdens de fysieke controle. 

Voorheen moesten medewerkers veel informatie uit hun hoofd leren over de VGEM-criteria 

om deze op de juiste manier te hanteren. Als de medewerker het niet weet dan kan een 

vraagbaak ingezet worden. Tegenwoordig kan met behulp van mobiele apparaten met 

internet informatie ook online worden geraadpleegd. Deze hulp kan de snelheid en de ac-

curaatheid van de controle bevorderen.  

Medewerkers kunnen een scanner gebruiken om goederen te controleren. Hierdoor kunnen 

goederen beter gecontroleerd worden en kan de scan mogelijke onregelmatigheden zien die 

met het blote oog niet worden waargenomen. Om de scan optimaal te benutten is het van 

                                                

237 Handboek Douane. https://www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/html/boeken/HD/plaat-

sing_van_goederen_onder_een-controle.html#HD-d2056e1047 
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belang dat medewerkers de scan op de juiste manier bedienen. De potentie van scanners 

wordt op dit moment niet altijd volledig benut, omdat de volledige functionaliteit van de 

scanners niet door iedereen beheerst wordt (vraagt de nodige specialistische kennis). 

De analisten maken aan de hand van allerlei digitale informatie een risicoanalyse. Hierdoor 

krijgen goederen een prioritering en worden goederen met een hoger risico met grotere kans 

gecontroleerd. Relevante risicofactoren die niet in het systeem verankerd zitten kunnen ech-

ter ook niet meegenomen worden door het systeem. Deze relevante factoren kunnen (soms) 

wel door medewerkers gezien worden (geoefend oog). Doordat de precieze werking van 

het algoritme met de bijbehorende krachten én beperkingen doorgaans niet bekend is bij de 

medewerkers, ontstaat er af en toe ‘weerstand’. Medewerkers kunnen in bepaalde situaties 

risico’s op basis van hun kennis en ervaring vaststellen, terwijl het systeem wat anders aan-

geeft. Een goede samenwerking tussen mens en technologie is dus gewenst; een 

samenwerking waarbij zij elkaar aanvullen. Dit betekent dat er een goede balans moet zijn 

tussen de autonomie van de medewerker en de autonomie van het systeem. 

Overige ontwikkelingen 

Binnen de douane speelt de vraag welke medewerkers moeten worden opgeleid als genera-

listen dan wel specialisten. Zowel generalisten als specialisten kennen hun voor- en nadelen. 

Op sommige gebieden zullen specialisten benodigd blijven, zoals het werken met honden of 

het goed op de hoogte zijn van nieuwe merkproducten of bedreigde diersoorten. Een onge-

wenst neveneffect van het beschikbaar hebben van specialisten dat soms optreedt, is dat 

men (te) snel om de hulp van de specialisten vraagt, terwijl de ‘generalisten’ het in bepaalde 

gevallen ook zelf op kunnen lossen. De verdergaande ontwikkeling op het gebied van bij-

voorbeeld scanners kan ertoe leiden dat er meer specialistische kennis nodig is om goed met 

de apparatuur om te gaan. Dergelijke ontwikkelingen zorgen ervoor dat de Douane continu 

een goede balans moet blijven vinden tussen het opleiden van generalisten en specialisten. 

Een andere belangrijke ontwikkeling is dat de externe omgeving die gecontroleerd moet 

worden continue verandert. Zowel goederen als bijvoorbeeld tactieken van criminelen (denk 

aan nieuwe manieren om goederen te verstoppen) veranderen door de tijd. Daarnaast wordt 

het werk van de Douane in grote mate beïnvloed door internationale verdragen, waarin af-

spraken gemaakt worden ten aanzien van de controles. Ook nationaal kan de politiek 

bepaalde eisen stellen aan de Douane. Medewerkers dienen derhalve hun kennis voortdurend 

up-to-date te houden. 

7.2.4 Benodigde competenties voor de taken 

Om het takenpakket van de medewerker FT2 goed uit te kunnen voeren zijn verschillende 

competenties nodig. In onderstaande tabel zijn de belangrijkste competenties per taak weer-

gegeven. De tabel bevat de taken die iedere medewerker FT2 in zijn/haar takenpakket heeft. 

Tabel 31. Competenties medewerker FT2. 

Hoofdtaak Taak Competentie 

Voorbereiding op-

dracht 

Opdracht aannemen Informatie ophalen (m.b.v. PLATO) 

 Verzamelen benodigd-

heden 

Kennis over benodigd materiaal 

  Materiaal op goede plek kunnen opha-

len 

 Reizen naar locatie Navigeren 

  Autorijden 
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Hoofdtaak Taak Competentie 

Uitvoeren opdracht 

(fysieke controle) 

Goederen ‘afbreken’ Motoriek & kracht 

 Goederen openen Motoriek & kracht 

 Identificeren goederen Herkennen van goederen op basis van 

eigen kennis 

  Herkennen van goederen op basis van 

‘externe’ kennis 

  Samenwerken 

 Beoordelen goederen Informatie ophalen uit aangifte 

  Beschikken over relevante (do-

mein)kennis van goederen 

  Toepassen van wet- en regelgeving op 

specifieke goederen 

  Samenwerken 

 Controleren goederen Motoriek & kracht 

  Objectherkenning 

  Beschikken over relevante (do-

mein)kennis over goederen 

  Gebruik van scanner 

  Samenwerken 

 Correctie op belastin-

gen 

Correctie uitrekenen en doorvoeren in 

systeem 

 Tegenhouden van 

goederen 

Fysiek opslaan/wegbrengen/vernieti-

gen van goederen 

 Contact met externe 

organisaties 

Uitdrukken in spraak en geschrift 

  Samenwerken 

Administratieve afhan-

deling 

 Registreren van resultaten en uitge-

voerde taken in systeem 

 

Bovenstaande tabel geeft aan welke (primaire) competenties nodig zijn voor het uitvoeren 

voor de taken. Zoals in hoofdstuk 6 uitgelegd, is de kans het grootste dat technologie de 

functie gaat beïnvloeden op aspecten waar technologie relatief goed in is ten opzichte van 

de mens. Om te beoordelen waar technologie relatief goed in is hebben wij gebruik gemaakt 

van het raamwerk van McKinsey. McKinsey heeft in dit raamwerk van de competenties het 

niveau van huidige technologieën ten opzichte van menselijke prestaties geanalyseerd. 

Daarbij zijn drie categorieën mogelijk: 

• Niveau 1: onder de mediaan van menselijk presenteren. 

• Niveau 2: gelijk aan de mediaan van menselijk presteren. 

• Niveau 3: in het eerste kwartiel van de menselijk presteren. 
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Figuur 38. Taken versus competenties voor een medewerker FT2. 

 

Op basis van de benodigde competenties voor de verschillende taken lijkt er voor technologie 

een rol weggelegd te zijn voor het verdelen van het werk onder medewerkers (optimaliseren 

planning), het ondersteunen van de controle (‘information retrieval’ en ‘recognizing known 

patterns’), en het vereenvoudigen van de administratie. Het laatste punt is reeds substanti-

eel aangepakt door de invoering van PLATO in combinatie met het mobiel werken met 

tablets. Zie 7.2.6 voor een nadere toelichting op de impact van technologie. 

7.2.5 Huidige overschotten/tekorten van de functie 

De Douane zal doordat het Verenigd Koninkrijk de EU zal verlaten een groei kennen. Door 

de Brexit zullen de volumes van (niet-EU) verkeer toenemen. Dat moet allemaal onder dou-

anetoezicht komen. De werving van deze mensen is eind 2018 al in volle gang. Het gaat 

hierbij zowel om additionele vacatures in het kader van de Brexit (uitbreiding; 928 fte tot 

eind 2019) als reguliere vacatures (vervanging). 

Uit gesprekken blijkt dat het lastig is om voldoende competente mensen aan te trekken. 

Bijkomend knelpunt is dat medewerkers van 55 jaar en ouder niet verplicht mogen worden 

om tijdens nachtelijke uren te werken, hierdoor vormt de leeftijdsverdeling een extra uitda-

ging. De Douane werkt immers volcontinu.  

7.2.6 Toekomstige ontwikkelingen binnen de functie 

In deze paragraaf wordt gekeken naar zowel de technologische ontwikkelingen als de overige 

ontwikkelingen binnen de functie. Het inventariseren van relevante technologische en ove-

rige ontwikkelingen is gedaan op basis van literatuuronderzoek, interviews, een 

meeloopsessie met een uitvoerder van de functie, en een analyse van de taken en compe-

tenties en de mate waarin technologie competent is om bepaalde taken (beter) uit te voeren.  

2,4 1,8 2,5

Capabilities Technology capabilities

Voorbereiding 

opdracht

Uitvoeren 

opdracht 

(fysieke 

controle)

Administratie

ve 

verwerking

Sensory perception Sensory perception 2 1

Recognizing known patterns (supervised 

learning) 3 1

Generating novel patterns 1 1

Logical reasoning/problem solving 1 1

Optimization and planning 3 1

Creativity 1

Information retrieval 3 1 1 1

Coordination with multiple agents 1 1

Output articulation/presentation 2 1 1

Natural language generation 2

Natural language understanding 1 1

Social and emotional sensing 1

Social and emotional reasoning 1

Social and emotional output 1 1

Fine motor skills/dexterity 2 1

Gross motor skills 3 1

Navigation 3 1

Mobility 1 1

Physical capabilities

Capability level technologie (score 1-3)

Cognitive 

capabilities

Natural language 

processing

Social and 

emotional 

capabilities
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Op hoofdlijnen verwachten wij de komende jaren impact op drie gebieden van de functie: 

[1] impact op de selectie van opdrachten die uitgevoerd moeten worden, [2] impact op hoe 

de opdrachten verdeeld worden onder de werknemers, en [3] impact op hoe de controles 

uitgevoerd worden. 

In de figuur hieronder is visueel aangegeven waar de voornaamste impact verwacht wordt. 

 

Hieronder wordt de verwachte impact van deze aspecten beschreven. 

Impact op taken die uitgevoerd moeten worden 

Er is een aantal (technologische) ontwikkelingen die impact hebben op de taken die uitge-

voerd moeten worden. Dit gaat enerzijds om de selectie van opdrachten die Fysiek Toezicht 

moet uitvoeren, en anderzijds om de verdeling van deze opdrachten.  

Impact op de selectie van opdrachten 

Zoals eerder beschreven stelt de afdeling Analyse de prioriteit per opdracht vast. De prioriteit 

hangt af van diverse factoren, waaronder politieke overwegingen (bijv. goederenverkeer 

vanuit een bepaald land extra controleren) en een risico-inschatting van het desbetreffende 

goederenverkeer. De risico-inschatting geschiedt op basis van een datamodel. Het gebruik 

van een datamodel voor de risico-inschatting kent vele gelijkenissen met de casus van de 

fiscalist (zie 7.1.6). Ook hier kan het model gecreëerd worden door menselijke input direct 

mee te nemen (rule-based) en door de technologie zelf te laten leren op basis van data 

(machine-learning). En ook hier geldt dat het systeem enkel kan werken met de beschikbare 

data. Daarnaast geldt hier net als bij de casus van de fiscalist dat de werknemers mogelijk 

risicofactoren kennen die niet in het systeem gerepresenteerd zijn. In het geval van toezicht 

op personen (‘Passagiers’) geldt bijvoorbeeld dat technologie nog niet goed in staat is om 

Medewerker 

fysiek toezicht 2

Voorbereiding 
opdracht

Opdracht 
aannemen

Verzamelen 
benodigdheden

Reizen naar 
locatie

Uitvoeren 
opdracht (fysieke 

controle)

Goederen 
prepareren

Goederen 
‘afbreken’

Goederen 
openen

Controle 
goederen (in 

loods)

Identificeren 
goederen

Beoordelen 
goederen

Controleren 
goederen

Mogelijke 
vervolgstappen 

vaststellen

Correctie op 
belastingen

Tegenhouden 
van goederen

Contact met 
externe 

organisaties

Administratieve 
afhandeling

Overig

Invloed op welke taken uitgevoerd moeten worden
Invloed op hoe taken uitgevoerd moeten worden
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verdacht gedrag in massa’s mensen accuraat op te pikken. Het ‘geoefende oog’ is momenteel 

op dit gebied (nog) superieur. Hoewel het algoritme de komende jaren (en mogelijk ver 

daarna) geen perfecte inschatting kan maken, ligt het wel in de lijn der verwachtingen dat 

het algoritme accurater wordt. Dit betekent dat er effectiever toezicht en handhaving zal 

plaatsvinden.  

Impact op verdeling van opdrachten 

Nadat de selectie van opdrachten die uitgevoerd moeten worden is gemaakt, is de volgende 

stap het verdelen van deze opdrachten onder de werknemers. Momenteel gebeurt dit hand-

matig bij het werkverdeelpunt. Er zitten twee belangrijke nadelen aan het handmatig 

toedelen van werk. Ten eerste is het als mens zeer moeilijk om het werk optimaal te verde-

len, zodanig dat aspecten zoals de locatie en expertise van werknemers optimaal 

meegenomen worden. Als gevolg hiervan zijn werknemers bijvoorbeeld te veel reistijd kwijt 

om bij de juiste locatie te komen. Technologie zou eenvoudiger kunnen uitrekenen wat een 

optimale allocatie van mensen (en hulpmiddelen zoals auto’s) zou zijn, gegeven een aantal 

randvoorwaarden. Een tweede nadeel aan het huidige systeem is dat doordat het juist men-

senwerk is, het ‘systeem’ ook vatbaarder is door beïnvloeding van buitenaf. Zo kan een 

kwaadwillende zich richten op het beïnvloeden van het werkverdeelpunt. Ook gebeurt het 

nu dat bepaalde werknemers voorkeuren hebben voor het samenwerken met bepaalde col-

lega’s; bij het werkverdeelpunt speelt ‘sociale druk’ in zekere zin een rol bij het toedelen van 

werknemers aan opdrachten. Dit maakt het voor een kwaadwillende in theorie ook makke-

lijker om één of enkele medewerkers te benaderen, omdat de samenstelling van 

samenwerkende koppels in dit geval minder aan verandering onderhevig is. 

Wanneer ‘de technologie’ het werk verdeelt, kan dit positief zijn in het kader van integriteit 

en bescherming voor invloeden van buiten. Daarnaast kan het de nodige tijd besparen en 

werknemers beter naar hun kracht inzetten. De kwaliteit en effectiviteit van het werk zou 

dus kunnen toenemen. Het implementeren van een dergelijk systeem heeft echter ook een 

aantal andere (negatieve) implicaties voor de organisatie en het werk van de douaniers. 

Vragen en aandachtspunten die momenteel opspelen zijn bijvoorbeeld: 

• Als het systeem bepaalt wat je wanneer moet doen, houd je dan als werknemer nog 

wel controle over wanneer je pauze wilt nemen? 

• Moet je in een dergelijk systeem als werknemer kunnen aangeven wanneer je 

wel/niet beschikbaar bent voor het aannemen van een nieuwe opdracht? 

• Als vaststaat wat je wanneer moet doen, kun je dan nog af en toe ‘mentaal verzui-

men’?  

• In welke mate moet het systeem prescriptief zijn, of moet het slimme suggesties 

doen die men zelf kan aannemen? En indien het enkel suggesties doet, voldoet het 

dan nog wel aan de belofte van een systeem dat de mogelijkheden voor beïnvloeding 

van buitenaf verkleint? 

• Momenteel worden ook koppels van werknemers gevormd, zodanig dat één mede-

werker bijvoorbeeld handig is met het gebruik van de tablet en de andere 

medewerker meer ervaring heeft in het controleren van goederen. Kunnen deze 

overwegingen in het nieuwe systeem wel meegenomen worden, of worden mensen 

aan hun lot overgelaten? 

• Indien mensen zelf geen invloed meer hebben op de collega’s met wie ze samen-

werken, doet dit dan afbreuk aan het werkplezier? Het wordt mogelijk moeilijker om 

relaties op te bouwen met collega’s, omdat je meer mensen minder intensief gaat 

zien.  

• Is het überhaupt mogelijk dat alle relevante afwegingen die mensen nu in de praktijk 

maken bij het verdelen van werk in een systeem gevat kunnen worden?  
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• Kan een systeem altijd een optimale uitkomst geven? Zijn er (vooralsnog) onvoor-

ziene nadelige neveneffecten van een dergelijke allocatie? 

• Als het systeem medewerkers alloceert op basis van hun expertisegebieden, creëert 

het systeem dan per definitie een lock-in in bepaalde opdrachten, of biedt het sys-

teem ook ruimte om je breder te ontwikkelen? En zo ja, hoe worden die 

mechanismen ten opzichte van elkaar ‘gewogen’? 

• Als er in de toekomst nieuwe wensen of criteria komen waar het systeem gehoor aan 

moet geven, kan dit dan flexibel geïmplementeerd worden?  

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van vragen waar men momenteel mee bezig is. En zoals 

al snel duidelijk wordt uit deze vragen, is een dergelijke vorm van innovatie voor een groot 

deel sociaal en organisatorisch van aard (sociale innovatie238). Het vraagstuk is maar deels 

technologisch van aard. Het is belangrijk om de wensen van de uiteindelijke gebruikers van 

de technologie (de medewerkers fysiek toezicht) mee te nemen en de impact van technologie 

te onderzoeken. Als de technologie niet sociaal geaccepteerd wordt door de medewerkers 

levert dit problemen op in de implementatie en het optimaal benutten van technologie. 

Momenteel loopt er een pilot om te leren over (de implicaties van) het gebruik van een 

dergelijk systeem. Gezien de sterke sociale/organisatorische aard van een dergelijke inno-

vatie, worden er ook een verandercoach en psycholoog betrokken bij het traject. Vooralsnog 

is de verwachting dat er een systeem gaat komen de komende jaren. Hoe het systeem er 

exact uit gaat zien en hoe het exact gaat werken staat echter nog niet vast. 

Impact op invulling van taken  

Inzet van technologische hulpmiddelen voor controlewerkzaamheden 

Technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat er ook steeds meer mogelijkheden ont-

staan voor de controlewerkzaamheden. Twee ontwikkelingen die in dit onderzoek naar voren 

zijn gekomen zijn de toenemende kracht van mobile devices en de toenemende mogelijkhe-

den van scan-apparaten. 

Doordat er steeds meer functionaliteit in (eenvoudige) mobiele apparaten zit, kan de mede-

werker Fysiek Toezicht hier steeds makkelijker gebruik van maken. Het is vandaag de dag 

eenvoudig om zaken op het internet op te zoeken. Daarnaast biedt de huidige ontwikkeling 

op het gebied van objectherkenning ook mogelijkheden. Zo is het in theorie al mogelijk om 

op basis van een foto vast te stellen wat voor object er op de foto staat. Indien het de Douane 

lukt om goede trainingssets te construeren, is het mogelijk om met behulp van AI accuraat 

goederen te identificeren. Het is, gegeven goede trainingssets, zelfs mogelijk om goederen 

te identificeren waar momenteel specialistische vraagbaken voor worden ingezet. Denk bij-

voorbeeld aan namaakproducten, waar een AI ook de kenmerkende zaken van een echt/nep 

product kan identificeren.  

De ontwikkeling rondom beeldherkenning speelt ook bij de (geavanceerde) scanners die ge-

bruikt worden. Momenteel worden bijvoorbeeld de (3D-)beelden van goederen waar 

verdovende middelen in verborgen zitten aan het systeem ‘gevoed’, waardoor het systeem 

kan leren om afwijkingen te identificeren (deep learning). Dit betekent dat de scanwerk-

zaamheden in de toekomst niet meer (volledig) afhankelijk zijn van het menselijk oog. Dit 

                                                

238 Zie o.a. Volberda (2013). Sociale innovatie als aanjager van productiviteit en concurrentiekracht. 

[http://managementartikelen.nl/wp-content/uploads/MO2013-05-01-Sociale-innovatie-als-aanjager-

van-productiviteit-en-concurrentiekracht1.pdf] 
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betekent ook dat er in theorie méér gescand kan gaan worden, en de toezicht en handhaving 

effectiever kunnen worden. 

Impact van overige relevante ontwikkelingen  

De Brexit is een ontwikkeling die grote impact heeft voor de douane. De douane komt onge-

veer 900 mensen239 te kort die nu al moeten worden geworven en opgeleid. Er zijn zo’n 

35.000 bedrijven die nu totaal onbekend zijn met douaneprocedures die handelen met het 

Verenigd Koninkrijk. Het aantal aangiftes zal met ongeveer 20-30% omhoog gaan. 

7.2.7 Toekomstige overschotten/tekorten 

De totale wervingsopgave bij de Douane in de voorbereiding op de Brexit telt circa 900 fte 

tot eind 2019, waarvan er ongeveer 600 in het fysieke toezicht komen te werken. De Douane 

slaagt er vooralsnog goed in nieuwe douaniers aan te trekken.240 

Bovendien blijft bij de Douane de fysieke aanwezigheid en fysieke controles op goederen en 

bagage van belang en zullen de functies op mbo-3 en mbo-4 werk blijven bestaan. Ook het 

gunstige economische klimaat heeft impact op de Douane. De Douane kan grotere handels-

volumes verwachten, vaak ook in kleinere zendingen (digitale economie, mkb’ers, e-

commerce).241 Dit betekent een toename van het aantal controlemomenten en het aantal 

volumes dat onder toezicht komt. 

7.3  ‘Developer’ IV-accent 

7.3.1 Algemene informatie 

Organisatieonderdeel Belastingdienst – IV-accent 

Functienaam  Developer 

Functiegroep  Medewerker informatievoorziening 

Opleidingsniveau HBO 

Opleiding ICT 

Schaal 9, 10, 11 

Aantal (binnen IV) Ruim 1500, waarvan 200 bij IV-accent.  

Algemene beschrijving Een developer bij IV-accent is verantwoor-

delijk voor de ontwikkeling, acceptatie, 

test, productie en beheer en exploitatie van 

IV-voorzieningen. IV-accent is een tijdelijk 

organisatieonderdeel met vooralsnog een 

horizon van 4 tot 5 jaar. 

                                                

239 Katz (2018). Impact Brexit op de Nederlandse douane. [https://www.mkb.nl/forum/impact-brexit-

op-de-nederlandse-douane-dit-een-mega-operatie] 

240 Kamerbrief voortgang werving Belastingdienst 2018.  

241 Bron: Belastingdienst (2017). MPP Belastingdienst 2017-2021. 
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7.3.2 Huidige taken 

Van de ruim 1500 medewerkers informatievoorziening (schaal 9, 10, 11) zijn er circa 200 

werkzaam bij IV-accent. IV-accent is een apart opgericht organisatieonderdeel, dat zich pri-

mair richt op vernieuwing. De missie van IV-accent is het vanuit de Investeringsagenda (pro-

)actief ondersteunen van de continue verbetering en vernieuwing van het primair proces van 

de Belastingdienst door middel van het leveren van IV-voorzieningen. De medewerkers van 

IV-accent bieden door de aard van hun werkzaamheden derhalve geen perfecte representa-

tie voor alle medewerkers binnen IV. Daarnaast wordt binnen IV-accent op (nieuwe) 

manieren gewerkt, die (nog) niet IV-breed zijn ingevoerd. Ook dit aspect zorgt ervoor dat 

IV-accent niet volledig representatief is voor de gehele IV. Echter, omdat IV-accent op een 

nieuwe manier is ingericht, en de medewerkers op een andere veelbelovende manier samen-

werken, is het aannemelijk dat het werken binnen IV-accent een voorbode is voor het werken 

IV-breed. Dat maakt het dat het in deze fase voor een inkijk in de toekomst relevant is om 

de functie ‘developer’ binnen IV-accent onder de loep te nemen. 

De term ‘developer’ wordt gebruikt voor personen die zich bezighouden met het ontwikkelen 

van ICT-applicaties. Hiervoor vertalen zij een functioneel ontwerp, dat vaak door een ICT-

architect gemaakt wordt, naar een technisch ontwerp. Op basis van dit technisch ontwerp 

ontwikkelen (veelal d.m.v. programmeren) zij de ICT-applicatie. Naast de developers be-

staan er (traditioneel) de ‘testers’, die testen of de ontwikkelde applicaties naar behoren 

werken. Daarnaast zijn er personen die zich bezighouden met ‘beheer’ of ‘operations’, waar-

bij zij werken aan het functionerend houden van de ICT-applicatie in de praktijk (‘in 

productie’).  

De veelgebruikte functienaam ‘developer’ wordt binnen IV-accent zelf niet meer gebruikt. 

Dit komt doordat de grenzen van ontwerpen, ontwikkelen, testen, en operations/beheer bin-

nen IV-accent vervaagd zijn. Door te werken met teams (in de Centers of Excellence), 

waarbij de volledige teams verantwoordelijk zijn voor het gehele proces van ontwikkelen tot 

en met het in productie brengen van de ICT-applicatie, is het takenpakket van een ‘develo-

per’ bij IV-accent breder. Aan de voorkant zijn de teams verantwoordelijk om goed af te 

stemmen met de klant. De klant kan de business en de ICT-architect zijn. Vervolgens zijn 

de medewerkers als team verantwoordelijk om de applicatie te ontwikkelen, door de accep-

tatiefase heen te krijgen en succesvol in productie te krijgen. Binnen de ICT-wereld wordt 

ook wel gesproken over de OTAP-straat: Ontwikkeling, Test, Acceptatie en Productie. 

De developers bij IV-accent zijn ook verantwoordelijk voor het testen, het release manage-

ment en het afstemmen met het beheer. Deze manier van werken wordt ook wel ‘DevOps’ 

genoemd, een samentrekking van ‘development’ en ‘operations’. Deze DevOps-teams wer-

ken doorgaans met kortere ontwikkelcycli, waarbij zij een verhoogde frequentie van 

oplevering kennen, en zij door de gedeelde verantwoordelijkheden vaak tot kwalitatief betere 

applicaties komen. 

In het onderstaande schema is het takenpakket van de ‘developer’ bij IV-accent weergege-

ven. 
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Figuur 39 Takenpakket 'developer' bij IV-accent 

De primaire taken van de functie zijn het ontwikkelen, testen en in productie brengen van 

de code. Binnen het ontwikkelen zijn er verschillende subtaken te benoemen. Zo moet de 

medewerker een technisch ontwerp (kunnen) maken en moet er nieuwe code geprogram-

meerd kunnen worden. De developer moet ook de code van zichzelf of anderen kunnen 

reviewen, om te bepalen of er zaken beter of anders moeten. Naast het ontwikkelen van 

nieuwe code, moeten er ook wijzigingen en verbeteringen doorgevoerd kunnen worden in 

bestaande code (nazorg/onderhoud). Wanneer er fouten ontdekt worden moet de medewer-

ker het probleem kunnen opsporen en oplossen (debugging). Om de leesbaarheid en 

onderhoudbaarheid van de code te verbeteren passen de developers ook zogenaamde ‘re-

factoring’ toe. Het refactoren van broncode verandert de werking van de software niet, maar 

versimpelt de geschreven code zo goed als mogelijk.  

Binnen het testen wordt onderscheid gemaakt tussen het zogenaamde unit-testen en het 

testen in een acceptatie-omgeving. Binnen het unit-testen worden deeltesten uitgevoerd op 

de direct ontwikkelde code. Indien dit goed werkt wordt de programmacode vervolgens in 

een omgeving getest die zoveel mogelijk op de daadwerkelijke productieomgeving lijkt. In 

deze acceptatie-omgeving is de hardware en software zo gelijk mogelijk aan de productie-

omgeving. Indien ook deze testen positief resultaat opleveren kan de programmacode in 

productie gebracht worden, waar vervolgens ook medewerkers op het gebied van beheer 

ervoor zorgen dat alles naar behoren functioneert.  

Naast deze primaire taken is het belangrijk dat de developer zich voldoende blijft ontwikke-

len. De ontwikkelingen binnen de ICT gaan erg snel. Softwarepakketten, programmeertalen, 

en tools veranderen snel; de mogelijkheden die ICT biedt groeien snel. Op de hoogte blijven 

van de mogelijkheden en het bekwaam blijven/worden binnen het vakgebied is dan ook zeer 

relevant.  
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7.3.3 Huidige ontwikkelingen binnen de functie 

Er zijn een aantal relevante ontwikkelingen geïdentificeerd binnen de functie developer in 

het relatief nieuwe organisatieonderdeel IV-accent (opgericht in 2016). Een deel van deze 

ontwikkelingen zijn technologisch van aard, andere ontwikkelingen hebben betrekking op de 

organisatie en de organisatiecultuur. 

Organisatorische ontwikkelingen 

Het werken in teams binnen de Centers of Excellence betekent ook dat er veel verantwoor-

delijkheden én bevoegdheden bij deze teams belegd zijn. Er is relatief weinig centrale 

processturing. Hoewel dit duidelijke voordelen heeft, is men binnen de organisatie voortdu-

rend bezig om de balans tussen centrale sturing enerzijds en autonome teams anderzijds te 

optimaliseren. In de regel lijkt te veel sturing te leiden tot een minder goede aansluiting van 

vraag (de business) en aanbod (IV-accent), minder flexibiliteit en minder efficiënte werkpro-

cessen. Daarentegen lijkt te weinig sturing te leiden tot te weinig mate van coördinatie 

waardoor de synergie tussen organisatieonderdelen en teams onvoldoende benut wordt. 

IV-accent is bezig met het anders opereren om de gewenste snelheid in het voortbrengings-

proces te realiseren. Deze nieuwe wijze van opereren is sterk gericht op modulair, flexibel 

en wendbaar werken, waarbij je als team gezamenlijk de verantwoordelijkheid draagt. Dit 

betekent ook dat huidige medewerkers een andere mindset moeten hebben of krijgen. Dit 

gaat enerzijds om het loskomen van bekende patronen in het werkproces, maar ook in ter-

men van houding en gedrag. Het is organisatorisch een uitdaging om alle werknemers mee 

te krijgen in deze veranderslag. Binnen IV-accent maakt men hier goede vorderingen mee, 

en merkt men tegelijkertijd op dat het een flinke uitdaging is. Daarbij is IV-accent een nieuw 

organisatieonderdeel; de verwachting is dat het nog uitdagender is om een dergelijke tran-

sitie te maken bij een organisatieonderdeel dat al een langere traditie van bepaalde 

werkprocessen kent. 

Binnen de functie is een verdere ‘versmelting’ van losse vakgebieden waar te nemen (in lijn 

met DevOps). Er is sprake van een verdere doorvoering van multidisciplinair samenwerken.  

Technologische ontwikkelingen 

De hierboven genoemde versmelting van losse vakgebieden is zowel organisatorisch als 

technologisch gedreven. Ook op technologisch vlak biedt dit meerwaarde, doordat de ver-

schillende onderdelen in het proces beter op elkaar aansluiten. De applicaties worden 

technisch ook anders benaderd dan voorheen. Waar de applicaties voorheen ‘middelgericht’ 

werden ontwikkeld, wordt er nu ‘dossiergericht’ ontwikkeld. Deze benadering draagt er onder 

meer aan bij dat de transitie naar een integrale back-end én front-end (bijv. één klantpor-

taal) gerealiseerd kan worden. 

Op het gebied van technologie zijn ontwikkelingen op het gebied van wat developers maken 

en waarmee ze het maken. Doordat IV-accent zich richt op vernieuwing zijn ontwikkelingen 

rondom wat er gemaakt wordt vrij specifiek voor dit organisatieonderdeel. Denk bijvoorbeeld 

aan nieuwe technologische mogelijkheden op het gebied van software robots, kunstmatige 

intelligentie en ‘natural language processing’. Kun je bijvoorbeeld wetswijzigingen (met be-

perkte menselijke inspanningen) vertalen naar wijzigingen binnen ICT-applicaties? De 

nieuwe technologische mogelijkheden moeten ondersteund worden met een ICT-infrastruc-

tuur, waar vaak ook nieuwe kennis, software en tooling voor benodigd zijn. IV-accent koopt 

nieuwe kennis vaak in eerste instantie in op de markt, waarna ze de kennis intern absorbeert 

en geleidelijk aan zelfstandig met de nieuwe technologie aan de slag gaat. Deze ontwikke-

lingen rondom nieuwe technologische gebieden zijn vrij kenmerkend voor IV-accent, en zijn 

derhalve niet representatief voor de IV in brede zin.  
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Ontwikkelingen die betrekking hebben op datgeen waarmee men werkt aan de applicaties 

zijn doorgaans breder van toepassing. Zo is er een bredere (technologische) ontwikkeling 

waarbij men de bredere architectuur inricht op basis van zogenaamde ‘microservices’. Het 

idee hierbij is dat een applicatie opgebouwd is uit een verzameling kleinere (losstaande) 

services. Een groot voordeel van een dergelijke benadering is dat het makkelijker is om een 

applicatie te begrijpen, te ontwikkelen en te testen. Daarbij staat deze benadering het goed 

toe om parallel te ontwikkelen met autonome teams, die hun eigen microservices onafhan-

kelijk van elkaar kunnen ontwikkelen en testen. Een ander voordeel is dat deze modulariteit 

de applicaties nu én in de toekomst flexibeler maakt. Het kan namelijk zo zijn dat ‘de’ opti-

male architectuur op dit moment niet de optimale architectuur blijft in de toekomst. Door te 

werken met mircoservices kan er flexibeler ingespeeld worden op behoeften in de toekomst. 

Deze manier van werken leidt ook tot een meer continue vorm van oplevering en uitrol. 

Binnen het ontwikkelen en testen liggen er ook nog steeds mogelijkheden om delen van het 

werk te automatiseren. Door slim te automatiseren kunnen developers productiever worden, 

en stijgt de kwaliteit van het ontwikkelproces. Mogelijkheden variëren van het verder auto-

matiseren van testen, tot het slim kunnen doorzoeken van code op basis van AI.  

De rol van open source software binnen de Belastingdienst is ook (nog steeds) in beweging. 

Er zijn zowel voor- en nadelen aan open source. De Belastingdienst probeert waar mogelijk 

de voordelen ervan te benutten, zonder last te hebben van mogelijke nadelen. 

7.3.4 Benodigde competenties voor de taken 

Om het takenpakket van de developer goed uit te kunnen voeren zijn verschillende compe-

tenties nodig. In onderstaande tabel zijn de belangrijkste competenties per hoofdtaak 

weergegeven. 

Taak Competentie 

Afstemmen met 

ontwerper / klant 

Begrijpen van behoeften van klant 

 Begrijpen van de grotere architectuur waar applicaties onderdeel van 

uitmaken 

 Communicatieve vaardigheden 

 Verband kunnen leggen tussen functioneel en technisch ontwerp 

Ontwikkelen Beheersen van relevante programmeertalen (in ieder geval een goede 

basis in Java/JavaScript) 

 Problemen structureren 

 Herkennen van onnodige complexiteit 

 Kunnen documenteren op begrijpelijke wijze 

 Goed omgaan met verandering 

 Samenwerken 

 Communicatieve vaardigheden 

Testen Beheersen van relevante programmeertalen 

 Problemen structureren 

 Begrijpen hoe (onderdelen van) applicaties zich tot elkaar verhouden 

 Kunnen documenteren op begrijpelijke wijze 

 Samenwerken 

 Communicatieve vaardigheden 

Code in productie 

brengen 

Plannen 

 Samenwerken 

 Communicatieve vaardigheden 



 

Dialogic innovatie ● interactie 189 

Bovenstaande tabel geeft aan welke (primaire) competenties nodig zijn voor het uitvoeren 

voor de taken. Zoals in hoofdstuk 6 uitgelegd, is de kans het grootste dat technologie de 

functie gaat beïnvloeden op aspecten waar technologie relatief goed in is ten opzichte van 

de mens. Om te beoordelen waar technologie relatief goed in is hebben wij gebruik gemaakt 

van het raamwerk van McKinsey. McKinsey heeft in dit raamwerk van de competenties het 

niveau van huidige technologieën ten opzichte van menselijke prestaties geanalyseerd. 

Daarbij zijn drie categorieën mogelijk: 

• Niveau 1: onder de mediaan van menselijk presenteren. 

• Niveau 2: gelijk aan de mediaan van menselijk presteren. 

• Niveau 3: in het eerste kwartiel van de menselijk presteren. 

 

Figuur 40 Taken versus competenties voor een developer. 

De taken waarvoor de benodigde competenties relatief goed gedekt worden door technologie 

hebben zoals betoogd in hoofdstuk 6 de meeste kans om beïnvloed te worden door techno-

logie. Technologie kan hier immers in termen van tijd en/of kwaliteit waarde creëren. Zo 

geldt dit ook voor de taken van de developer.  

Op basis van de benodigde competenties voor de verschillende taken lijkt er voor technologie 

een rol weggelegd te zijn om onderdelen van het ontwikkel- en testproces verder te auto-

matiseren. Het gaat dan met name om taken waarbij het herkennen van patronen belangrijk 

is (bijv. automatisch testen of bepaalde stukken code gebruikt worden) of waarbij optimali-

satievraagstukken spelen (bijv. hoe kun je met minder code dezelfde output genereren). 

Ook op het gebied van taken waarbij information retrieval belangrijk is kan technologie uit-

komst bieden. Denk bijvoorbeeld aan een tool waarmee je door grote stukken code kunt 

zoeken op basis van ‘menselijk jargon’, waarbij de tool middels AI de comments bij de code 

leert relateren aan de code zelf. Hiermee kan de developer sneller bij de code komen die 

relevant is voor zijn/haar vraagstuk.  
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7.3.5 Huidige overschotten/tekorten van de functie 

IV-accent slaagt er over het algemeen vooralsnog goed in om mensen aan te trekken en 

kampt vooralsnog nog beperkt met tekorten of overschotten. Het is met name goed gelukt 

om junioren aan te trekken. Experts met zeer specialistische kennis zijn en blijven lastig aan 

te trekken. IV-breed is het aantrekken van de juiste mensen een (nog) grotere uitdaging. 

Desalniettemin merkt ook IV-accent dat de arbeidsmarkt krapper wordt en dat het moeilijker 

wordt om mensen aan te trekken.  

In termen van arbeidsvoorwaarden is het relatief eenvoudiger om starters aan te trekken. 

Starters krijgen een relatief goed salaris (in vergelijking met de markt) maar bij ervaren 

developers is dat lastiger. De voornaamste argumenten voor ervaren krachten om bij IV-

accent te werken is, zoals ook Rijksbreed geldt, een goede werk-privé-balans en het werken 

voor een maatschappelijk doel. Naast de reguliere werving, richt de werving zich ook op 

omscholers (primair hbo’ers en wo’ers). Dit zijn zowel IT-specialisten als medewerkers die 

niet direct uit IT komen.  

Naast het beschikken over genoeg werknemers in kwantitatieve zin, moeten zij (idealiter) 

ook in kwalitatieve zin voldoen aan de wensen en eisen die IV-accent aan haar werknemers 

stelt. Zo moet men met de nieuwe manier van werken flexibeler, klantgerichter en meer 

sociaal vaardig zijn. 

7.3.6 Toekomstige ontwikkelingen binnen de functie 

In deze paragraaf wordt gekeken naar zowel de technologische ontwikkelingen als de overige 

ontwikkelingen binnen de functie. Het inventariseren van relevante technologische en ove-

rige ontwikkelingen is gedaan op basis van literatuuronderzoek, interviews, een 

meeloopsessie met een uitvoerder van de functie, en een analyse van de taken en compe-

tenties en de mate waarin technologie competent is om bepaalde taken (beter) uit te voeren.  

Op hoofdlijnen verwachten wij de komende jaren (verdere) impact op twee gebieden van de 

functie: [1] de scope van het takenpakket en [2] de wijze waarop invulling gegeven wordt 

aan het ontwikkelen en testen. 

In de figuur hieronder is visueel aangegeven waar de voornaamste impact verwacht wordt. 
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Figuur 41 Verwachte ontwikkeling binnen functie 

Op basis van de gevoerde gesprekken en de inhoudelijke vraagstukken waar de Belasting-

dienst voor staat verwachten wij dat de eerder beschreven ontwikkelingen zich verder voort 

gaan zetten. In termen van welke taken uitgevoerd moeten worden, verwachten wij dus een 

verdere versmelting van de verschillende ‘silo’s’. De developer zal in teamverband integraal 

moeten werken aan diverse microservices/applicaties. Dit betekent ook dat de gewenste 

competenties die hiermee gepaard gaan zich verder moeten en zullen ontwikkelen. Compe-

tenties zoals het samenwerken in teams en het begrijpen van de behoeften van de klant 

worden belangrijker. Zowel bij de werving en selectie als bij het intern opleiden zullen de 

competenties die horen bij de nieuwe manier van werken een punt van aandacht zijn. Het is 

goed denkbaar dat het werken in de vorm van DevOps ook IV-breed geïmplementeerd gaat 

worden. De termijn waarop dit zou gebeuren is daarbij onbekend. Wij verwachten dat dit 

wel de nodige tijd nodig heeft, omdat het lastig is om gevestigde werkwijzen en cultuur te 

veranderen. Desalniettemin verwachten wij dat deze ontwikkeling IV-breed de grootste im-

pact zal hebben. 

In termen van hoe de taken uitgevoerd worden verwachten we dat de trends rondom mo-

dulair en flexibel werken (microservices) en dossiergericht i.p.v. middelgericht werken zich 

verder gaan doorzetten. Deze ontwikkelingen geven dus een andere richting aan het gehele 

ontwerp- en ontwikkelproces. Binnen het ontwikkelen en testen verwachten we dat bepaalde 

taken, waar nu het nodige ‘handmatig’ gebeurt, verder geautomatiseerd zullen worden. Het 

gaat dan om onderdelen van het ontwikkelen en testen. Doordat er ook weerstand kan be-

staan voor het veranderen van de werkwijzen (en het veranderen van je ‘eigen’ werk), zal 

dit proces naar verwachting langzamer verlopen dan wat er technologisch mogelijk is.  

Voor de developers bij IV-accent geldt verder dat de personen die aan de slag gaan met 

‘nieuwe’ domeinen zoals AI, zij ook op dit vlak nieuwe kennis en vaardigheden moeten op-

doen. Het gaat dan zowel om het opdoen van nieuwe domeinkennis als het beheersen van 
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nieuwe tooling. Deze ontwikkelingen binnen de functie developer zijn echter kenmerkend 

voor (een deel van) de developers binnen IV-accent, zie ook de sectie ‘Huidige taken’. 

7.3.7 Toekomstige overschotten/tekorten 

Vooralsnog kampt IV-accent beperkt met problematiek rondom overschotten en tekorten. 

Met name junioren zijn goed aangetrokken, maar personen met (zeer) specialistische kennis 

zijn moeilijker te krijgen. Het wordt verwacht dat het naar de toekomst toe mogelijk ‘uitda-

gender’ wordt om het juiste personeel in huis te houden en krijgen. Eén van de knelpunten 

waar men in deze ICT-wereld soms tegenaan loopt, is dat een kandidaat al jaren waardevolle 

ervaring heeft bij bijvoorbeeld een toonaangevende marktpartij, maar dat deze kandidaat 

niet aan de gestelde opleidingseis voldoet voor een bepaalde functie in een bepaalde schaal. 

Soms kunnen hierdoor geschikte kandidaten niet aangetrokken worden. Er loopt momenteel 

een pilot om te bekijken of het mogelijk is om in bepaalde gevallen de opleidingseis te kun-

nen laten vallen, en puur te kijken naar de competenties van de kandidaat. 

Ook naar de toekomst toe blijft/wordt het belangrijk om mensen intern op te leiden. Mensen 

die van buitenaf aangetrokken worden beschikken vaak nog niet over de specifieke kennis 

en expertise die binnen de context van de Belastingdienst benodigd is.  

Binnen IV-accent houdt men er rekening mee dat de arbeidsmarkt voor ICT’ers de komende 

jaren krapper wordt, en dat het derhalve lastiger wordt om kwalitatief geschikt personeel te 

werven. Er wordt aangegeven dat directe betrokkenheid van de werkvloer bij de wervings-

inspanningen van de Belastingdienst een positief effect heeft op het aantrekken van nieuw 

talent. 

7.4 Conclusies impact technologie op functies binnen de Belasting-

dienst 

In deze paragraaf vatten wij de belangrijkste conclusies van de impact van technologie op 

drie functies binnen de Belastingdienst samen en benoemen wij de belangrijkste overeen-

komsten en verschillen tussen de functies. De conclusies en bevindingen over deze drie 

onderzochte functies op microniveau zijn niet in algemene zin te extrapoleren naar dat ge-

hele dienstonderdeel of naar de Belastingdienst als geheel, noch naar departementaal 

niveau, of Rijksdienst breed. Het algemeen beeld over impact van technologie op taken en 

functies wordt hier echter wel beter door onderbouwd.  

7.4.1 Terugblik (2013-2017) 

Fiscalist MKB 

De afgelopen periode is er sterk in gezet op de transitie naar informatiegestuurd werken. Zo 

wordt de risico-inschatting van dossiers gemaakt op basis van een algoritme. Een tweede 

ontwikkeling is het bevorderen van de compliance aan de voorkant. De Belastingdienst in-

vesteert onder meer in het contact met adviseurs (‘horizontaal toezicht’) aan de voorkant 

met als doel dat het aantal ‘fouten’ in aangiften te verminderen. De communicatie met be-

lastingplichtigen (of hun adviseur) wordt hierdoor steeds belangrijker en is juist een taak die 

technologie niet goed uit kan voeren (interactieve taak). Een tweede manier om fouten aan 

de voorkant te voorkomen is de technologische oplossing om systemen zo in te richten dat 

foutieve aangiften niet mogelijk zijn. Een derde grote ontwikkeling is het verbeteren en ver-

eenvoudigen van het IT-landschap wat zou moeten leiden tot een reductie in administratieve 

taken. In recente jaren zijn al de nodige slagen gemaakt om informatie vanuit verschillende 

systemen bijeen te brengen maar gezien de enorme complexiteit van de IT-infrastructuur 

van de Belastingdienst, is er nog meer tijd nodig om deze transitie helemaal te maken.  
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Enerzijds wordt door het slim inzetten van data (controles) het werk efficiënter gemaakt 

anderzijds moeten werknemers aan de voorkant al het gesprek aan gaan met belastingkan-

toren (maken van afspraken over aanlevering etc.). Hierdoor worden de sociale competenties 

in het toepassen van kennis belangrijker. Ook (technologische) ontwikkelingen in de externe 

omgeving hebben impact gehad op het werk van de fiscalist. Zo zorgt de digitalisering van 

de economie zorgt nieuwe businessmodellen (o.a. internationale handel). Hierdoor neemt de 

complexiteit van belastingheffing toe.  

Medewerker Fysiek Toezicht 

Binnen het werk van de medewerker fysiek toezicht speelt technologie een belangrijke rol. 

Een van de belangrijkste ontwikkelingen de afgelopen periode is het gebruik van de applicatie 

PLATO (Planning en Toezicht) dat de werkprocessen efficiënter heeft gemaakt. Naast het feit 

dat opdrachten niet meer fysiek opgehaald hoeven worden, is de administratieve last ook 

lager. Daarnaast wordt er in toenemende mate gebruik gemaakt van technologische hulp-

middelen tijdens de fysieke controle (o.a. mobiele apparaten om informatie te raadplegen 

en scanners). Ten slotte wordt er gebruik gemaakt van risicoanalyse voor de prioritering van 

de controle van goederen.  

Op basis van de benodigde competenties voor de verschillende taken lijkt er voor technologie 

een rol weggelegd te zijn voor het verdelen van het werk onder medewerkers, het onder-

steunen van de controle en het vereenvoudigen van de administratie. Het laatste punt is 

reeds substantieel aangepakt door de invoering van PLATO in combinatie met het mobiel 

werken met tablets. 

Developer 

De term ‘developer’ wordt gebruikt voor personen die zich bezighouden met het ontwikkelen 

van ICT-applicaties. De developers bij IV-accent zijn ook verantwoordelijk voor het testen, 

het release management en het afstemmen met het beheer.  

Er zijn een aantal relevante ontwikkelingen geïdentificeerd binnen de functie developer in 

het relatief nieuwe organisatieonderdeel IV-accent (opgericht in 2016). Een deel van deze 

ontwikkelingen zijn technologisch van aard, andere ontwikkelingen hebben betrekking op de 

organisatie en de organisatiecultuur (o.a. multidisciplinair samenwerken, modulair, flexibel 

en wendbaar werken. Op het gebied van technologie zijn ontwikkelingen op het gebied van 

wat developers maken en waarmee ze het maken. Doordat IV-accent zich richt op vernieu-

wing zijn ontwikkelingen rondom wat er gemaakt wordt vrij specifiek voor dit 

organisatieonderdeel. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe technologische mogelijkheden op het 

gebied van software robots, kunstmatige intelligentie en ‘natural language processing’. Ont-

wikkelingen die betrekking hebben op datgeen waarmee men werkt aan de applicaties zijn 

doorgaans breder van toepassing. Zo is er een bredere (technologische) ontwikkeling waarbij 

men de bredere architectuur inricht op basis van zogenaamde ‘microservices’. 

Integrale conclusie 

Bij alle drie de functies geldt dat technologie al een belangrijke rol heeft gespeeld in de 

afgelopen jaren. In bijna alle gevallen maakt technologie het werk efficiënter en het heeft 

zich ook vertaald in minder fte’s als deel van de toenmalige taakstellingen. Met name is toen 

bespaard door het sluiten van twintig kantoren en het concentreren van semi massale pro-

cessen en bezwaar behandeling van particuliere belastingplichtigen op enkele locaties en de 

steeds verbeterde vooringevulde aangiftes voor de inkomensheffing en het steeds meer data 

gestuurde toezicht. Dit heeft geleid tot een reductie van administratieve taken. Daarnaast is 

technologie ingezet op taken waarbij het herkennen van patronen belangrijk is (bijv. auto-

matisch testen of bepaalde stukken code gebruikt worden), dit verbetert de kwaliteit van 
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controle en toezicht. Dit betekent echter niet dat deze taken volledig verdwijnen; het men-

selijk toezicht blijft een belangrijke component in de drie functies. Een goede samenwerking 

tussen mens en technologie is dus gewenst; een samenwerking waarbij zij elkaar aanvullen.  

7.4.2 Vooruitblik en verkennen (tot 2025) 

Fiscalist MKB 

De komende jaren zal het behouden en bevorderen van compliance van het MKB een taak 

blijven voor Belastingdienst. Er is derhalve geen aanleiding om een drastisch ander taken-

pakket van de fiscalist te verwachten. Er zullen naar verwachting geen nieuwe taken 

bijkomen en er zullen geen bestaande taken (volledig) verdwijnen. Desalniettemin zijn er 

wel een aantal veranderingen binnen het bestaande takenpakket te verwachten.  

Enerzijds zijn dit ‘externe’ technologische ontwikkelingen binnen de Belastingdienst, die het 

takenpakket en de omvang van individuele taken raken. Het gaat bijvoorbeeld om de risico-

inschatting op basis van een algoritme dat er voor zorgt dat de hoeveelheid te controleren 

aangiften afneemt maar tegelijkertijd het werk complexer maakt. Anderzijds zijn er techno-

logische ontwikkelingen die de invulling van bestaande taken beïnvloeden zoals de 

efficiëntere administratieve verwerking. Juist omdat de processen nog niet volledig geato-

miseerd zijn blijft er de komende jaren nog een substantiële behoefte aan mensen op mbo- 

en hbo-niveau. Uiteindelijk zal door de modernste manieren van toezicht en interactie met 

bedrijven de administratieve taken afnemen maar het resterende werk neemt toe en wordt 

complexer (zolang wetgeving niet verandert). Daarnaast zijn er niet-technologische ontwik-

kelingen die het werk beïnvloeden, zoals politieke beslissingen en veranderingen in wet- en 

regelgeving.  

Op de lange termijn zal de totale werkomvang afnemen door aan de voorkant bedrijven meer 

compliant gedrag te laten vertonen, door vragen van belastingplichtigen zo goed mogelijk 

geautomatiseerd af te handelen, en door efficiënter de incorrecte aangiften te kunnen iden-

tificeren. Vanwege de hoge verwachte uitstroom zal er echter geen sprake zijn van 

overschotten. 

Medewerker Fysiek Toezicht 

Er is een aantal (technologische) ontwikkelingen die impact hebben op de taken die uitge-

voerd moeten worden. Dit gaat enerzijds om de selectie van opdrachten die Fysiek Toezicht 

moet uitvoeren, en anderzijds om de verdeling van deze opdrachten.  

Technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat er steeds meer mogelijkheden ontstaan 

voor de controlewerkzaamheden. Twee ontwikkelingen die in dit onderzoek naar voren zijn 

gekomen zijn de toenemende kracht van mobile devices en de toenemende mogelijkheden 

van scan-apparaten. Een andere belangrijke ontwikkeling is dat de externe omgeving die 

gecontroleerd moet worden continue verandert. Zowel goederen als bijvoorbeeld tactieken 

van criminelen (denk aan nieuwe manieren om goederen te verstoppen) veranderen door de 

tijd. Daarnaast wordt het werk van de Douane in grote mate beïnvloed door internationale 

verdragen, waarin afspraken gemaakt worden ten aanzien van de controles. Ook nationaal 

kan de politiek bepaalde eisen stellen aan de Douane. Medewerkers dienen derhalve hun 

kennis voortdurend up-to-date te houden.  

De Brexit is een van de belangrijke ontwikkelingen met impact op de vraag naar medewer-

kers Fysiek Toezicht. Door de Brexit kan de Douane grotere handelsvolumes verwachten, dit 

betekent een toename van het aantal controlemomenten en het aantal volumes dat onder 

toezicht komt. De totale wervingsopgave bij de Douane in de voorbereiding op de Brexit telt 
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circa 900 fte tot eind 2019, waarvan er ongeveer 600 in het fysieke toezicht komen te wer-

ken. De Douane slaagt er vooralsnog goed in nieuwe douaniers aan te trekken 

Op de lange termijn kan de verdergaande ontwikkeling op het gebied van bijvoorbeeld scan-

ners ertoe leiden dat er meer specialistische kennis nodig is om goed met de apparatuur om 

te gaan. Dergelijke ontwikkelingen zorgen ervoor dat de Douane continu een goede balans 

moet blijven vinden tussen het opleiden van generalisten en specialisten.  

Developer 

Op hoofdlijnen verwachten wij de komende jaren (verdere) impact op twee gebieden van de 

functie: [1] de scope van het takenpakket en [2] de wijze waarop invulling gegeven wordt 

aan het ontwikkelen en testen. Met betrekking tot de scope van het takenpakket liggen er 

op middellange termijn binnen het ontwikkelen en testen nog steeds mogelijkheden om de-

len van het werk te automatiseren. Door slim te automatiseren kunnen developers 

productiever worden, en stijgt de kwaliteit van het ontwikkelproces. Mogelijkheden variëren 

van het verder automatiseren van testen, tot het slim kunnen doorzoeken van code op basis 

van AI. In termen van hoe de taken uitgevoerd worden verwachten we dat de trends rondom 

modulair en flexibel werken (microservices) en dossiergericht i.p.v. middelgericht werken 

zich verder gaan doorzetten.  

Een uitdaging voor de aftelling IV-accent is het aantrekken van experts met zeer specialisti-

sche kennis. IV-breed is het aantrekken van de juiste mensen een (nog) grotere uitdaging. 

Desalniettemin merkt ook IV-accent dat de arbeidsmarkt krapper wordt en dat het moeilijker 

wordt om mensen aan te trekken. In termen van arbeidsvoorwaarden is het relatief eenvou-

diger om starters aan te trekken. Starters krijgen een relatief goed salaris (in vergelijking 

met de markt) maar bij ervaren developers is dat lastiger. Naast het beschikken over genoeg 

werknemers in kwantitatieve zin, moeten zij (idealiter) ook in kwalitatieve zin voldoen aan 

de wensen en eisen die IV-accent aan haar werknemers stelt. Zo moet men met de nieuwe 

manier van werken flexibeler, klantgerichter en meer sociaal vaardig zijn. 

Ook naar de toekomst toe blijft/wordt het belangrijk om mensen intern op te leiden. Mensen 

die van buitenaf aangetrokken worden beschikken vaak nog niet over de specifieke kennis 

en expertise die binnen de context van de Belastingdienst benodigd is. 

Integrale conclusie 

De drie onderzochte functies lijken in de toekomst vooral te kunnen profiteren van de kansen 

van technologische ontwikkelingen. Er is dan ook vooralsnog op geen van de functies sprake 

van overschotsituaties als gevolg van technologie, technologie heeft met name impact op 

(delen van) taken. Een van de taken die technologie namelijk goed kan uitvoeren is contro-

leren of aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan bijvoorbeeld in controle en toezicht bij de 

fiscalist MKB en medewerker Douane. Door de steeds verregaande risicoanalyses wordt het 

aantal laagcomplexe cases dat behandeld dient te worden gereduceerd. 

Diverse omgevingsontwikkelingen (Brexit, internationalisering, digitale economie) zorgen er 

veelal voor dat het werk in de drie functies toeneemt in omvang en complexer wordt. Tech-

nologie wordt ingezet om interne processen efficiënter te maken wat in theorie zou kunnen 

leiden tot een reductie in fte. In welke mate en welke manier deze vrijgevallen tijd vervolgens 

wordt ingezet is een organisatorische keuze. We zien dat technologie vooralsnog wordt in-

gezet om de kwaliteit te verbeteren maar ook om de toenemende complexiteit en omvang 

van het werk op te kunnen vangen. De directie MKB zet technologie bijvoorbeeld in voor 

modern en informatiegericht toezicht wat het werk van fiscalisten uitdagender maakt. AI 

wordt ingezet om aangiften te controleren waardoor complexere dossiers over blijven (uit-

dagender werk) en tegelijkertijd wordt er ingezet preventief toezicht (meer interactief werk). 
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Ook kennisontwikkeling en -deling blijft belangrijk; juist om het algoritme te voorzien van 

informatie en te corrigeren. De Belastingdienst is op dit moment fiscalisten aan het werven 

die met deze nieuwe manier van werken uit de voeten kunnen. Tevens wordt naar eigen 

zeggen fors ingezet op wendbaarheid, leren en ontwikkelen en beroepsvaardigheden. Bij de 

Douane blijft fysieke controle nodig. Door de door de Belastingdienst breed ingezette tran-

sitie naar informatiegestuurd werken blijft ook de vraag naar developers toenemen. We zien 

hier juist tekorten ontstaan doordat de arbeidsmarkt steeds krapper wordt. De vraag naar 

ICT capaciteit vraagt dan ook voortdurende aandacht in de besturing van het ICT portfolio. 

Er is een programma gestart om uitvoering te geven aan verbetering van stuur- en manage-

mentinformatie om hierop te kunnen anticiperen.  
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8 Impact van technologie op drie func-

ties binnen de DJI 

In dit hoofdstuk beschrijven wij de impact van technologie op drie geselecteerde functies 

binnen de DJI. De functies die onderzocht worden zijn casemanager, penitentiair inrichtings-

werker en verpleegkundige. De paragrafen zijn als volgt opgebouwd: 

• Algemene informatie: een korte introductie van de functie. 

• Huidige taken: een overzicht van de huidige taken die bij de functie horen.  

• Huidige ontwikkelingen binnen de functie: een overzicht van de huidige tech-

nologische en niet-technologische ontwikkelingen binnen een functie. 

• Benodigde competenties voor de taken: voor elk van de taken is bepaald welke 

competenties nodig zijn. Vervolgens is per competentie ook aangegeven de mate 

waarin technologie deze competentie kan uitvoeren. Deze analyse biedt een inzicht 

in de mate waarin taken door technologie kunnen worden uitgevoerd.  

• Huidige overschotten/tekorten van de functie: een analyse van of en in welke 

mate er op dit moment sprake is van een overschot of tekort bij een functie.  

• Toekomstige ontwikkelingen binnen de functie: een overzicht van de toekom-

stige technologische en niet-technologische ontwikkelingen binnen een functie.  

• Toekomstige overschotten/tekorten: een analyse of en in welke mate er in de 

toekomst sprake is van een overschot of tekort bij een functie. Hierbij wordt ook 

rekening gehouden met de mate waarin technologie bepaalde taken kan uitvoeren. 

8.1 Casemanager 

8.1.1 Algemene informatie 

Organisatieonderdeel DJI (GW, Afdeling Detentie en Re-integratie) 

Functienaam  (Senior) Casemanager 

Functiegroep  Sociaal-Maatschappelijk Werker 

Opleidingsniveau hbo 

Opleiding mbo+/hbo werk- en denk niveau 

Schaal 8 (9 voor senior) 

Aantal (functiegroep) 364 (2017) – constant vanaf 2015. 

Algemene beschrijving De casemanager is integraal verantwoordelijk voor het de-

tentie en re-integratie proces voor ofwel de intramurale 

ofwel de intra- en extramurale detentie van de toegewezen 

gedetineerde en houdt de regie hierop.  

De (senior) casemanager is het operationele gezicht naar 

binnen en naar buiten.242 De casemanager is het aanspreek-

punt voor de gedetineerde in het kader van de activiteiten 

                                                

242 De functie van casemanager kent de functievariant senior. In tegenstelling tot de case-

manager (hoofdzakelijk intramuraal gericht) is de senior casemanager ook gericht op de 

begeleiding van gedetineerden in zowel de intra- als de extramurale fase (ISD en penitenti-

aire programma’s).  
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en interventies die worden ingezet en gevolgd in het kader 

van het detentie en re-integratieproces. De (sr.) casemana-

ger is daarmee integraal procesverantwoordelijk voor de 

detentie en re-integratie van de gedetineerde binnen zijn ca-

seload. Naar buiten toe is de (sr.) casemanager het 

operationele gezicht en eerste aanspreekpunt voor keten-

partners en veiligheidshuizen. De functie van (sr.) 

casemanager is ontstaan als gevolg van de uitzuivering van 

administratieve taken uit de functies van trajectbegeleider, 

MMD’er en BSD.  

In de uitvoering van de werkzaamheden wordt de casema-

nager ondersteund door de administratief medewerker back 

office. Er is geen sprake van een functionele aansturing tus-

sen de casemanager en de administratief medewerker back 

office. Wel is er sprake van een nauwe functionele samen-

werking. Escalatie ten aanzien van de werkinhoud verloopt 

via het (plaatsvervangend) hoofd D&R.  

8.1.2 Huidige taken  

De casemanager heeft drie kerntaken.  

Kerntaak 1 (K1) Opstellen, evalueren en bijstellen Detentie & Re-integratie (D&R)-plan  

• K1-W1: Regie op D&R-plan 

o Kennis van de sociale kaart:  

▪ Kennis van modellen en methoden van gedragsbeïnvloeding 

▪ Kennis van de doelgroep en de daaraan gerelateerde detentiefase-

ring binnen de verschillende regimes /domeinen  

o Inzicht in de penitentiaire kaart;  

o Kennis van rechten en plichten van gedetineerden in samenhang met het 

detentie- en reintegratietraject;  

o Inzicht in de toepassing van de Penitentiaire Beginselenwet, 

o Penitentiaire Maatregel, Penitentiaire Programma’s en Gedragsinterventies;  

• K1-W2: Adviseren  

Kerntaak 2 (K2) Voeren van gesprekken met gedetineerde over de invulling, de voortgang 

en de bijstelling van het D&R-plan  

o K2-W1: Begeleiding gedetineerde 

o Praktische kennis van het herkennen van en omgaan met gedragsstoornis-

sen, psychiatrische stoornissen, en inconsistent- of afwijkend gedrag (zoals 

verslavingsgedrag);  

o Vaardigheid in het omgaan met mensen van verschillende culturele achter-

gronden 

o Vaardigheid in het motiveren en stimuleren van mensen in een detentiesitu-

atie. 

Kerntaak 3 (K3) Voeren van gesprekken met in- en externe (keten)partners over de invul-

ling, voortgang en bijstelling van het D&R-plan  

• K3-W1: Overleggen  

• K3-W2: Uitwisselen gegevens  

• K3-W3: Regie op uitvoeren D&R-plan 



   

 

Dialogic innovatie ● interactie 199 

o Kennis van sociale dienstverlening (waaronder die door sociale- en gemeen-

telijke instanties)  

o Inzicht in de mogelijkheden voor materiële hulpverlening en detentiebege-

leiding; 

o Inzicht in het operationele netwerk (intern en extern) en vaardigheid in het 

opzetten en onderhouden daarvan. 

Kerntaak 4 (K4) Deskundigheidsbevordering  

• K4-W1: Bevorderen deskundigheid 

8.1.3 Huidige ontwikkelingen binnen de functie 

Technologische ontwikkelingen 

Communicatie met gedetineerden 

Sinds kort is in bepaalde instellingen de casemanager nu aan een bepaalde afdeling verbon-

den (in plaats van instellingsbreed te werken). Hij heeft daar een eigen kantoortje om te 

werken en gedetineerden kunnen daar ondertussen binnenlopen. Het voordeel is dat gede-

tineerden Casemanager zelf kunnen herinneren aan lopende zaken. Een ander voordeel is 

dat er mogelijkheden ontstaan tot driehoeksgesprek tussen gedetineerden, mentor PIW’er 

en Casemanager.  

Soms is er sprake van een hoge werkdruk. Deze lijkt grotendeels te worden veroorzaakt 

door inefficiënte werkprocessen en slecht gekoppelde informatiesystemen (zie hierna, In-

terne communicatie). Het is echter niet alleen de hoge werkdruk die lijkt te spelen. Wanneer 

ze op de afdeling zijn worden ze voortdurend benaderd door gedetineerden, soms met 

PIW’ers erbij die moeilijke vragen blijven stellen. De casemanager wordt dan geacht ter 

plaatse het antwoord geven maar kan dat niet altijd omdat hij daar de informatie niet voor 

heeft. Dit zorgt dan voor veel wederzijdse frustratie.243 

Contact met gedetineerden is op dit moment daarom alleen nog maar op afspraak. Gedeti-

neerden worden 1:1 opgeroepen maar de casemanager moet soms lang wachten tot ze 

komen en hij weet ook niet of ze wel echt komen opdagen. Nota bene: de gedetineerden 

zijn zelf verantwoordelijk om naar de afspraak te komen. 

Interne communicatie 

Pas in de latere fasen van detentie kunnen verlof, fasering (doorstroom naar een beperkt 

beveiligde inrichting), penitentiair programma (met enkelband werken, opleiding, behande-

ling volgen buiten instelling) worden ingezet.244 De meeste tijd van een casemanager gaat 

zitten in fasering.  

Als er een verzoek van een gedetineerde komt gaat de casemanager zelf alle informatie over 

de gedetineerde verzamelen. Deze informatie moet hij zelf uit meer dan tien aparte systemen 

                                                

243 Opmerkelijk genoeg komen verpleegkundigen, die een vergelijkbare werklast hebben, nog wel dage-

lijks op de afdeling. De verklaring ligt in het verschil in de wederzijdse relatie met de gedetineerde. 

Voor verpleegkundigen is direct menselijk contact een belangrijk onderdeel van de behandeling (al 

zou dat voor casemanagers ook zo moeten zijn; in de begeleiding van gedetineerden). Het stellen van 

diagnoses gebeurt ook – nog – altijd in persona. Bij casemanagers ligt de nadruk veel meer op de 

dossiers en die kunnen in principe ook op afstand, achter de PC worden bijgewerkt. 

244 Elke gedetineerde minstens 1/3e zitten voordat hij in aanmerking voor een D&R-plan komt. 

 



   

 

Dialogic innovatie ● interactie 200 

halen (o.a., CJIB, gemeente, reclassering). De informatie is soms niet consistent over sys-

temen heen. Vervolgens moet alle informatie met de hand in TULP GW worden gezet. Ook 

interne systemen zoals TULP Selectie zijn slechts deels gekoppeld aan TULP GW.245 Dus ook 

deze informatie moet voor het grootste deel opnieuw worden overgetikt. Daarna wordt in 

een gesprek met de gedetineerde alle informatie besproken, geverifieerd en bijgewerkt.  

• Verslaglegging is met pen en papier. De aantekeningen worden daarna door de back-

office van D&R ingevoerd in het interne systeem. 

• De bijgestelde informatie wordt – wederom handmatig – ingevoerd in het DPAN-

platform van gemeenten.246 

Voor zijn dossiervorming is de casemanager sterk afhankelijk van de informatie die hem 

door andere partijen wordt aangeleverd. Over het algemeen is er wel informatie aanwezig 

omdat deze intern is verzameld tijdens de eerste fase van de detentie247 of tijdens vorige 

detenties. In het laatste geval is er ook informatie beschikbaar van Reclassering.248  

De kwaliteit van de informatie die door PIW’ers via TULP of tijdens het tweewekelijkse mul-

tidisciplinair overleg (MDO)249 over een specifieke gedetineerde wordt aangeboden laat soms 

te wensen over. Terugkoppeling over het gedrag van de gedetineerden waar de PIW’ers 

verantwoordelijk voor zijn, is soms minimaal en geeft vaak te weinig informatie voor case-

manager.250 Zo wordt de aanwezigheid van gedetineerden bij activiteiten (werk, training, 

onderwijs) niet op een structurele wijze bijgehouden (paraaf op papier). Het is erg 

                                                

245 Er wordt sinds 2012 aan een opvolger van TULP gewerkt, BJV (Basis Voorziening Justitiabelen). Het 

project BasisVoorziening Justitiabelen (BVJ) zorgt voor een nieuw informatiesysteem dat leidt tot een 

gebruiksvriendelijke en toekomstvaste ondersteuning van het detentieproces voor het gevangeniswe-

zen en vreemdelingenbewaring. Dat is nodig, omdat de continuïteit en stabiliteit van Tulp GW en Tulp 

Selectie te wensen overlaten omdat deze systemen technisch zwaar verouderd zijn en daardoor niet 

toekomstbestendig. In het voorjaar 2017 is er een nieuwe planning met de externe leverancier opge-

steld wat zal leiden tot hogere meerjarige projectkosten. De eerste beelden van de financiële 

meerjarige consequenties van het plan zijn meegenomen in de eerste business case update in februari 

2018. (betreft actualisatie van de TCO). Deze business case zal verder worden uitgewerkt in kwalita-

tieve en kwantitatieve vorm in Q3 2018. Dan zijn ook de onderzoeksresultaten van de externe ICT 

specialist voor het platform bekend en kunnen deze worden meegenomen in de update. Dit onderzoek 

is in het voorjaar van 2017 gestart en wordt afgerond in Q2 / Q3 2018 (bron: https://www.rijksict-

dashboard.nl/projecten/255331)  

246 Digitale Platform Aansluiting Nazorg. 

247 In de eerste twee weken, tijdens de observatieperiode, wordt er volgens een standaardprocedure 

(ISS) al zoveel mogelijk informatie over de gedetineerde verzameld : wat voor persoon is het, wat is 

zijn verleden, is hij eerder veroordeeld, zijn er hulpverleningsinstanties met hem bezig, wat is zijn 

thuissituatie, heeft hij werk, schulden? Heeft de gedetineerde al medische of psychische zorg die in de 

gevangenis moet worden voortgezet? Weten alle belangrijke instanties dat de persoon gedetineerd is? 

(bron: https://www.dji.nl/justitiabelen/volwassenen-in-detentie/persoonsgerichte-benadering/in-

dex.aspx).  

248 Reclassering heeft volgens de respondenten haar informatie meestal goed op orde. Informatie over 

opleidingen en trainingen (zoals CoVa) worden netjes bijgehouden en keurig gemeld aan de casema-

nager. 

249 Veel communicatie gebeurt nog verbaal, tijdens het multidisciplinair overleg (MDO). Iedere gedeti-

neerde wordt om de zes weken besproken. 

250 Andersom zou de informatie die casemanagers aan de screeningsambtenaar toeleveren soms ook 

onvolledig zijn. Volgens de respondenten is deze (geverifieerde) informatie meestal gewoon aanwezig 

in de informatiesystemen en had de selectieambtenaar deze informatie zelf kunnen opzoeken. Ook 

hier speelt de push en pull-kwestie te spelen. 

 

https://www.rijksictdashboard.nl/projecten/255331
https://www.rijksictdashboard.nl/projecten/255331
https://www.dji.nl/justitiabelen/volwassenen-in-detentie/persoonsgerichte-benadering/index.aspx
https://www.dji.nl/justitiabelen/volwassenen-in-detentie/persoonsgerichte-benadering/index.aspx
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afhankelijk van de medewerker in kwestie of de informatie uiteindelijk bij de casemanager 

terechtkomt. 

Communicatie met ketenpartners 

Als er geen sprake is van voorwaardelijke invrijheidsstelling heeft de casemanager nauwe-

lijks invloed op de woon/werk-voorwaarden van gedetineerde. Die moet het dan grotendeels 

zelf uitzoeken.251 De casemanager biedt daarbij de gedetineerde wel in beperkte mate on-

dersteuning. De casemanager zelf heeft slechts sporadisch contact met de buitenwereld; 

vooral met Reclassering. De meeste administratieve zaken worden door de backoffice van 

D&R afgehandeld. Om de afstemming tussen de verschillende partners te verbeteren is er, 

naar het model van het Veiligheidshuis, in een aantal instellingen recent een pilot opgestart 

waarbij een aantal betrokken partijen (Reclassering, gemeenten/DPAN, humanitas voor 

schulden) fysiek bij elkaar op één locatie in de instelling (meestal de RIC; het Rentegratie-

centrum) zitten.252 Deze partijen werken vanaf het begin van het reïntegratietraject met 

elkaar samen, dus al tijdens de detentie.  

Overige ontwikkelingen 

De functie van casemanager is van vrij recente datum. De meeste inrichtingen werken vanaf 

2014 met een afdeling Detentie en Reïntegratie (D&R). De afdeling is ontstaan uit een sa-

menvoeging van de ‘oude’ functies bevolkingsadministratie, bureau selectie en detentie 

begeleiding (BSD), medewerker maatschappelijke dienstverlening en trajectbegeleider. De 

functie van (sr.) casemanager is ontstaan als gevolg van de overheveling van administra-

tieve taken uit de functies van trajectbegeleider, medewerker maatschappelijke 

dienstverlener (MMD’er), en bureau selectie en detentie begeleiding (BSD).253 Door de wijze 

waarop de functie van casemanager nu soms wordt ingevuld krijgt deze een sterk admini-

stratief karakter. 

8.1.4 Benodigde competenties voor de taken 

In deze paragraaf is gekeken welke competenties nodig zijn voor het uitvoeren voor de ta-

ken. Het overzicht van competenties is gebaseerd op een raamwerk van McKinsey. McKinsey 

heeft in dit raamwerk van de competenties het niveau van huidige technologieën ten opzichte 

van menselijke prestaties geanalyseerd. Daarbij zijn drie categorieën mogelijk 

• Niveau 1: onder de mediaan van menselijk presenteren. 

• Niveau 2: gelijk aan de mediaan van menselijk presteren. 

• Niveau 3: in het eerste kwartiel van de menselijk presteren. 

                                                

251 Voor werk wordt gedacht aan het opzetten van een uitzendbureau voor ex-gedetineerden. 

252 In een veiligheidshuis komen vertegenwoordigers van DJI, Openbaar Ministerie, gemeenten, reclas-

sering, zorgorganisaties en woningbouwcorporaties op één fysieke locatie samen om intensief te 

werken aan het verminderen van de recidive onder veelplegers, jongeren, veroorzakers van huiselijk 

geweld en overlastveroorzakers. Elke veiligheidspartner heeft er een eigen werkplek, voorzien van een 

pc waarop hij of zij kan inloggen in het systeem van de eigen organisatie. Zo is de benodigde informatie 

altijd bij de hand en zijn zaken snel en praktisch af te stemmen met een andere partner (bron: 

https://www.dji.nl/ketenpartners-en-professionals/veiligheidshuizen.aspx). 

253 Bron: Inspectie Veiligheid en Justitie (2105). Risico’s implementatie Masterplan DJI 2013-2018. Ver-

anderingen in het gevangeniswezen nader beschouwd. (p.21). 

https://www.dji.nl/ketenpartners-en-professionals/veiligheidshuizen.aspx
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Het gros van de taken van de trajectleider en BSD’er bestond uit relatief simpele administra-

tieve taken. Taken zoals het opstellen en bijstellen van het D&R-plan en het uitwisselen van 

gegevens met ketenpartners zijn in principe grotendeels te automatiseren.  

Dat ligt anders voor de complexere taken zoals adviseren, overleggen met ketenpartners en 

regievoeren. Al deze taken stellen hoge eisen aan de communicatievaardigheden van de 

casemanager (‘natural language generation and understanding’). Bij adviseren komt daar de 

competentie van logisch redeneren bij (‘problem solving’). Dit vereist, zoals eerder gesteld, 

doorleefde dossierkennis. Bij het externe regievoeren op het D&R-plan zijn naast de com-

municatievaardigheden ook onderhandelingsvaardigheden een kerncompetenties. 

Een taak van een geheel andere aard is het begeleiden van gedetineerden. Dit was de kern-

taak van de vroegere MMD’er. Deze taak ligt dicht tegen die van de PIW’er aan, met dien 

verstande dat er nog meer wordt gevraagd van sociale en emotionele competenties, met 

name op het vlak van (positief) coachen en opvoeden. 

In de praktijk komt de begeleidingstaak soms in de verdrukking vanwege tijdgebrek (zie 

hiervoor). De focus komt dan te liggen op de administratieve werkzaamheden, en door de 

dan hogere hoge caseload per casemanager komen ook de complexere taken in de verdruk-

king. De ironie is dat juist de meer basale administratieve werkzaamheden goed zijn te 

automatiseren (zoals dat al bij de bevolkingsadministraties is gebeurd). In theorie zou de 

casemanager daardoor dan meer tijd over kunnen houden voor de complexere sociale taken 

zoals coachen, adviseren en overleggen/onderhandelen. 
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Figuur 42. Taken versus competenties voor een casemanager. 

 

8.1.5 Huidige overschotten/tekorten van de functie 

Er is op dit moment in de sommige instellingen sprake van een onderbezetting. De gemid-

delde case load per casemanager is in deze instellingen daardoor sterk toegenomen. Een 

gevolg van de hoge werkdruk is niet alleen dat de aard van de werkzaamheden verandert 

(zie vorige paragraaf) maar dat de uitval onder casemanagers kan toenemen.  

Er geldt geen externe vacaturestop meer voor casemanagers. Over het algemeen is er echter 

een voorkeur voor interne kandidaten omdat deze al gewend zijn om in de context van DJI 

te werken en de administratieve systemen ook al goed kennen. Een gebruikelijke route is 
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om een PIW’er aan te nemen (hebben ervaring met het begeleiden van gedetineerden) die 

eerst een tijdje op de backoffice van de afdeling D&R heeft gewerkt (om de vele interne 

informatiesystemen goed te leren kennen). Door de grote tekorten en het gebrek aan kan-

didaten worden er in sommige instellingen inmiddels ook onder functies met lagere schalen 

(BeWa’s; sportinstructeurs) geworven. De opleidingseis is “mbo+/hbo werk- en denkni-

veau”. Het streven blijft echter om casemanagers met een afgeronde hbo-opleiding aan te 

nemen. De trend is immers dat de complexiteit van de werkzaamheden toenemen. 

8.1.6 Toekomstige ontwikkelingen binnen de functie 

De trend naar informatiegestuurd werken zal zich binnen DJI voortzetten. Het informatie-

proces rondom de justitiabele zal steeds belangrijker worden. De functie van 

casemanager krijgt hierdoor een centrale plaats binnen de instelling omdat deze 

immers voor een belangrijk deel de regie voert over deze informatiestromen. Er zou een 

duidelijke arbeidsverdeling tussen casemanagers en PIW’ers kunnen ontstaan. Casemana-

gers gaan zich dan vooral richten op de informatieprocessen, PIW’ers op de begeleiding van 

gedetineerden (op basis van de informatie die door de casemanager wordt aangeleverd).  

De informatie dient niet alleen om de justitiabele tijdens detentie een gericht D&R-traject 

aan te bieden (en om hem in het algemeen gerichter te kunnen begeleiden) maar vooral om 

het traject na de detentie – dus de reïntegratie in de samenleving – te verbeteren zodat de 

kans op recidive wordt geminimaliseerd. De reikwijdte van de informatiestromen zich zal 

daardoor uitstrekken van de periode voor de detentie (achtergrondkenmerken, persoonlijke 

geschiedenis) tot na de detentie.  

Het gros van de administratieve taken van de casemanager kan grotendeels worden geau-

tomatiseerd. 

• Veel informatie over (het gedrag van) justitiabelen kan automatisch worden verza-

meld (statusinformatie, aanwezigheid bij activiteiten op basis van log files).254 

• Gegevens kunnen rechtstreeks uit andere systemen worden overgenomen door di-

recte koppeling. Daardoor vervalt het handmatig overhevelen van gegevens.255  

• Een groot deel van de standaardrapportages kunnen (semi)automatisch worden op-

gesteld op basis van de beschikbare gegevens. Een voorbeeld is een statusrapport 

van de implementatie van een D&R-plan. 

De positie van de casemanager zal daardoor veranderen. In plaats van zelf onderdeel uit te 

maken van de informatiestroom (gegevens handmatig verzamelen, invoeren, naar de vol-

gende stap in het proces te brengen, doorgeven aan derde partijen) zal hij als het ware 

boven het proces komen te staan. Dat wil zeggen, de casemanager houdt het overzicht over 

de gehele informatiestroom, en analyseert gegevens integraal, over het gehele proces heen 

(bijvoorbeeld verbanden tussen patronen voor, tijdens en na de detentie; knelpunten in in-

formatiestromen>process mining256). Dit maakt de werkzaamheden van de casemanager 

een stuk complexer en vereist analytische vaardigheden op hbo/wo-niveau (ontsluiten, ana-

lyseren en presenteren van complexe informatie). 

                                                

254 Nota bene, het hergebruik van data die is te herleiden tot een persoon voor een ander doel dan 

waarvoor het is verzameld, is op grond van privacywetgeving (AVG) aan strenge voorwaarden ver-

bonden. Deze restricties gelden net zo goed voor gedetineerden als voor personeelsleden. 

255 Er draait op dit moment (eind 2018) een pilot in PI Zwolle waarin de informatie voor een casemanager 

is samengebracht in een geïntegreerd dashboard. 

256 Aalst, W. van der (2016). Process Mining. Data Science in Action. Berlin: Springer (2nd edition). 
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8.1.7 Toekomstige overschotten/tekorten 

Het volgen en begeleiden van (ex)gedetineerden over de gehele keten heen als naar ver-

wachting nog verder in belang toenemen. Dat betekent dat de casemanager daarmee steeds 

meer een spilfunctie zal krijgen in het begeleidingsnetwerk rondom de (ex)gedetineerde. 

Daarnaast zullen de informatiestromen binnen de keten in complexiteit toenemen. Om op 

maat informatie uit deze stromen te halen zullen de casemanagers over goede analytische 

vaardigheden moeten beschikken. Beide trends zullen waarschijnlijk tot een verzwaring van 

de functie leiden. De opleidingseisen voor de functie van casemanagers (mbo+/hbo werk- 

en denk niveau) zullen strenger worden (hbo).  

Op dit moment worden de meeste casemanagers nog intern geworven. Het argument is dat 

DJI-personeel de interne systemen en D&R-procedures al goed kennen (zie hiervoor). Op 

termijn zal er waarschijnlijk echter meer extern worden gerekruteerd. Dat komt omdat er 

intern niet genoeg kandidaten zijn met het vereiste vooropleidingniveau en de vereiste vaar-

digheden (analytische vaardigheden, managementvaardigheden naast communicatieve 

vaardigheden). Tegelijkertijd zorgt de voortgaande integratie met de buitenwereld ervoor 

dat kennis van de externe informatiesystemen en procedures relatief van groter belang 

wordt. De crux is dat het veel moeilijker is om nieuwe vaardigheden aan te leren (zoals het 

omgaan met externe partners – netwerkvaardigheden) dan om nieuwe kennis op te doen 

(zoals van bestaande informatiesystemen en procedures). Daarmee komen werknemers van 

ketenpartners (gemeenten, reclassering) in beeld als potentiële kandidaten, evenals ervaren 

casemanagers uit de zorg (GGZ) of sociale zekerheid (UWV) die over de vereiste vaardighe-

den beschikken. De pool van mogelijke kandidaten neemt daardoor toe. Andersom is het 

echter ook denkbaar dat casemanagers vanuit DJI over zullen overstappen naar ketenpart-

ners.  

8.2 Penitentiair inrichtingswerker 

8.2.1 Algemene informatie 

Organisatieonderdeel DJI (GW/VB) 

Functienaam  (senior) Penitentiair inrichtingswerker (PIW’er) 

Functiegroep  Inrichtingswerker 

Opleidingsniveau Mbo 

Opleiding Mbo 4-diploma aangevuld met DJI-modulen257 

Schaal 6-8 

Aantal (functiegroep) 2.659 (2017). Omlaag van 3.598 (2013). Vacacurestop 

Algemene beschrijving258 De hoofdtaak van DJI is de beveiliging van de maatschappij 

tegen mensen die een bedreiging vormen voor de rechts-

orde of de veiligheid van anderen.259 In een justitiële 

inrichting wordt gewerkt aan een stimulerend 

                                                

257 De vroegere Basisberoepsopleiding voor PIW’ers (BBO), inclusief BHV. De functiescholing, waarvoor 

het kwalificatiedossier als basis dient, bestaat uit generieke opleiding PBSD of gelijkwaardig, gecom-

bineerd met DJI-specifieke onderdelen. 

258 Zie ook https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/functiegebouw-html/functiegroep/531  

259 DJI staat, bij de bewaring van justitiabelen in justitiële inrichtingen, voor:  

• De veiligheid van justitiabelen, personeel en bezoekers in de inrichtingen.  

 

https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/functiegebouw-html/functiegroep/531
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detentieklimaat, de medewerkers zorgen voor de juiste ba-

lans tussen orde en veiligheid (beheersen) en 

ondersteuning en hulpvaardigheid (leefbaarheid).  

 

De PIW’er is belast met de bewaring en beveiliging van per-

sonen geplaatst binnen de inrichting. Daarnaast is 

functionaris belast met de begeleiding van personen ge-

plaatst binnen de inrichting in de woon- en leefsituatie en 

bij activiteiten, met het bejegenen en verlenen van zorg 

aan personen geplaatst binnen de inrichting. Vanuit de visie 

van de Dienst Justitiële Inrichtingen draagt de penitentiair 

inrichtingswerker bij tot een humane uitvoering van de de-

tentie, tot een beperking van de detentieschade en 

voorkoming van recidive. 

 

De senior PIW’er is daarnaast belast met het als vakinhou-

delijk deskundige bevorderen van de beroepshouding, met 

het verhogen van de beroepsvaardigheden van de peniten-

tiair inrichtingswerkers op de afdeling en regelt binnen het 

team de dagelijkse gang van zaken om de continuïteit hier-

van te waarborgen. De senior penitentiair inrichtingswerker 

is verantwoording schuldig aan het hoofd van de afdeling. 

8.2.2 Huidige taken  

De penitentiair inrichtingswerker heeft de volgende vierkerntaken: 

Kerntaak 1 (K1) Begeleiden gedetineerden in woon- en leefsituatie 

• K1-W1: Intake en voorlichting 

• K1-W2: Individuele begeleiding 

Kerntaak 2 (K2) Beheersen: corrigerend, de-escalerend, repressief en preventief werken 

• K2-W1: Materiële beveiliging; hanteren van middelen  

• K2-W2: Relationele beveiliging; individuele en groepsdynamische interventies ple-

gen (Humane uitvoering van detentie; Beperking detentieschade; Voorkomen 

recidive) 

Kerntaak 3 (K3) Delen en ophalen van informatie 

• K3-W1: Signaleren, observeren en rapporteren 

Kerntaak 4 (K4) Samenwerken 

• K4-W1: Bevorderen van werkprocessen, bevorderen team- en individueel functione-

ren 

                                                

• Een menselijke uitvoering van detentie, waaronder het zoveel mogelijk beperken van de scha-

delijke effecten van detentie.  

• Het voorkomen van recidive. Door samen met externe partners en justitiabelen te werken aan 

re-integratie.  
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8.2.3 Huidige ontwikkelingen 

Technologische ontwikkelingen 

Technologie algemeen 

De technologische ontwikkeling in de buitenwereld loopt voor op die binnen DJI. Mobiele 

telefoons, die ook voor gedetineerden allang gemeengoed zijn, worden steeds kleiner en dus 

makkelijker binnen te smokkelen. Er zijn steeds geavanceerdere of radicale (GSM-paraplu) 

maatregelen nodig voor DJI om bij te blijven in deze voortdurende ‘wapenwedloop’. Invloed 

technologie op functie verloopt vooral indirect: via de organisatie. De gesteldheid van een 

gedetineerde wordt namelijk sterk beïnvloed door het leefklimaat in de instelling. Detentie 

leidt tot veel frustraties omdat men voor alles afhankelijk wordt van een anderen (of van 

‘het systeem’ – zie hierna). 

Communicatie met gedetineerden 

Relationale bejegening is de pijler onder kerntaak 1 – het begeleiden van gedetineerden. 

Elke PIW’er is mentor van vijf gedetineerden (en schaduwmentor van vijf andere gedetineer-

den). De aanname is PIW’ers zal door de inzet van technologie (ze hoeven daardoor 

bijvoorbeeld niet meer mee te lopen met gedetineerden) meer tijd overhouden voor relatio-

nele bejegening. In de praktijk is er vaak maar weinig ruimte voor persoonlijk contact – en 

de tijd die er is gaat vooral op aan de ‘lastige’ gedetineerden. Dit heeft slechts ten dele met 

technologie te maken. De huidige wijze waarop de werkprocessen zijn ingericht en/of worden 

ingevuld draagt ook niet altijd een efficiënte tijdsbesteding. 

De PIW’er is het eerste aanspreekpunt voor gedetineerden en krijgt dus veelvuldig te maken 

met frustraties van gedetineerden over systemen die niet werken. Tegelijkertijd lijkt de 

speelruimte voor de PIW’er om zaken te kunnen regelen kleiner geworden omdat veel sys-

temen/functionaliteiten gecentraliseerd zijn.260 Toen het (centrale) winkelsysteem niet 

werkt, leidde dat bijvoorbeeld tot veel onrust onder gedetineerden. 

Interne communicatie 

PIW’ers weten overdag vaak niet waar een gedetineerde zich bevindt. In een Huis van Be-

waring komen justitiabelen alleen buiten hun cel als ze een activiteit hebben. In het 

gevangenisregime zijn gedetineerden in principe overdag altijd buiten hun cel (bijvoorbeeld 

om aan de verplichte arbeid deel te nemen). Omdat gedetineerden niet elektronisch worden 

gevolgd weet een PIW’er niet waar een gedetineerde zich bevindt als deze buiten de eigen 

afdeling is. In een aantal instellingen zijn daarbij de loopbriefjes (die op papier moesten 

worden afgetekend) afgeschaft. In plaats daarvan krijgen de gedetineerden pasjes mee maar 

deze worden niet gescand. Ook BeWa’s weten dus niet waar een gedetineerden heen gaat. 

De vrije verplaatsing binnen het complex is in lijn met de gedachte om de zelfredzaamheid 

van gedetineerden te vergroten maar betekent wel dat de PIW’er veelvuldig aan het bellen 

is om te achterhalen waar een gedetineerde is. Gesprekken met gedetineerden zijn hierdoor 

                                                

260 Nota bene: een andere zienswijze is dat de speelruimte van PIW’ers weliswaar is afgenomen maar 

dat ze nog steeds de nodige ruimte hebben om bij ad hoc problemen ter plaatse passende maatregelen 

te nemen en/of met te oplossingen kunnen komen om werkprocessen efficiënter in te richten. Het 

punt is alleen dat medewerkers door de huidige inrichting van de organisatie en de werkprocessen 

passief zijn gemaakt doordat alles al voor ze is ingeregeld. Met andere woorden, de (vermeende) 

passiviteit van het personeel is niet zozeer een technologische kwestie (centralisatie van systemen 

etc) maar vooral een organisatorische kwestie.  
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(en ook door het vele regelwerk) overdag moeilijk in te plannen. Om deze reden vindt het 

cruciale intakegesprek vaak in het weekend plaats, als er meer tijd en ruimte is.  

Rapportage is een (steeds) belangrijke(r) taak voor PIW’ers. Het delen van informatie over 

(het gedrag van) gedetineerden is van essentieel belang. In de intake wordt veel informatie 

opgehaald. Alle relevante gegevens over gedetineerden zou in principe door PIW’ers in het 

centrale systeem (TULP GW) moeten worden gemeld. Dat stelt relatief hoge eisen aan de 

schriftelijke communicatievaardigheden van PIW’ers. In de praktijk laat de kwaliteit van de 

rapportage soms te wensen over. Dat komt onder andere omdat er in TULP veel tekstvelden 

moeten worden ingevuld. Daarbij komt dat de rapportage zo moet worden opgesteld dat ze 

ook voor de (over het algemeen laaggeletterde) gedetineerde zelf te begrijpen is. Terugkop-

peling over het gedrag van een justitiabele wordt daarom vaak minimaal of soms helemaal 

niet gerapporteerd (bijvoorbeeld omdat er dan een verplichte motivatie moet worden opge-

geven).  

Voor de overdracht van informatie blijft directe verbale communicatie daarom nog steeds 

van groot belang voor PIW’ers. Elke gedetineerde wordt om de zes weken in het reguliere 

groepsoverleg vanuit verschillende disciplines besproken. De verslagen van deze bijeenkom-

sten zijn bijvoorbeeld een belangrijke bron voor casemanagers, die vooral op dossiers 

moeten afgaan (zie vorige paragraaf). Er lijkt weinig ruimte meer voor directe verbale com-

municatie tussen PIW’ers. Heel veel overleg tussen PIW’ers en overig personeel gaat nu via 

email. Dat gebeurt via PC’s die op de afdelingen staan. Er zijn voldoende PC’s maar omdat 

de PIW’er niet beschikt over een mobiel apparaat moeten rapportages altijd achterop, van 

achter de PC op de afdeling, worden ingevoerd (vergelijk de case verpleegkundigen – zie 

vorige paragraaf). 

Communicatie met ketenpartners 

Wanneer een justitiabele niet eerder heeft vastgezeten – en er binnen DJI dus nog geen 

dossier van hem bestaat (in TULP) is er bij de intake slechts summiere informatie bekend 

via de rechtbank. Dit maakt het initiële intakegesprek door de PIW’er een zeer belangrijk 

element in de opbouw van het persoonlijke dossier. 

Overige ontwikkelingen 

Volgens sommige respondenten is de beroepsethos van PIW’ers – als een groep – door de 

jaren heen verzwakt. Het wordt niet meer als een zelfstandige professie gezien; het is on-

duidelijk wat het vak inhoudt en in welke richting het zich verder zou moeten ontwikkelen. 

Gevolg is dat men veelal op de bekende (traditionele) wijze blijft werken en dat er weinig 

vernieuwing is in de manier waarop werkprocessen worden ingericht of ingevuld. De groep 

van PIW’ers (en BeWa’s – de startfunctie van het gros van de PIW’ers) is over het algemeen 

vrij behoudend van aard. Dat komt voor een deel omdat ze oorspronkelijk zijn geselecteerd 

op basis van hun risicomijdend gedrag, en voor dat gedrag ook worden beloond. De inzet 

van technologie zal daar weinig verandering in brengen – het is volgens respondenten vooral 

een kwestie van cultuurverandering. 

8.2.4 Benodigde competenties voor de taken 

In deze paragraaf is gekeken welke competenties nodig zijn voor het uitvoeren voor de ta-

ken. Het overzicht van competenties is gebaseerd op een raamwerk van McKinsey. McKinsey 

heeft in dit raamwerk van de competenties het niveau van huidige technologieën ten opzichte 

van menselijke prestaties geanalyseerd. Daarbij zijn drie categorieën mogelijk 

• Niveau 1: onder de mediaan van menselijk presenteren. 

• Niveau 2: gelijk aan de mediaan van menselijk presteren. 
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• Niveau 3: in het eerste kwartiel van de menselijk presteren. 

De kerntaak van een PIW’er is het begeleiden van gedetineerden in hun woon- en leefsituatie 

maar dit gebeurt altijd binnen de context van controle en beheersing. Het primaat ligt dus 

bij materiële beveiliging: de veiligheid van personeel en gedetineerde moet te allen tijde 

gegarandeerd worden. 

Voor materiële beveiliging zijn vooral fysieke competenties van belang (fysiek begeleiden, 

insluiten/ontsluiten, hanteren van middelen). Deze competenties lenen zich in principe goed 

voor technologische substitutie, met uitzondering van het eerder genoemde generieke knel-

punt van mobiliteit (traplopen, het openen van deuren en sloten enzovoort.). Nota bene, het 

herkennen van gevaarlijke situaties is onderdeel van een andere taak van PIW’ers, namelijk 

signaleren en observeren. Ook voor deze activiteit is het onderscheid tussen simpele en 

complexe zaken (hier: signalen) van belang. Op basis van bekende patronen kunnen algo-

ritmes al uitstekend (potentieël) gevaarlijke patronen herkennen. In het herkennen van 

diffuse of emergente patronen is het menselijk waarnemingsvermogen nog steeds superieur. 

Proeven met big data zoals de datastraat Stratumseind laten echter wel zien dat het gemis 

van doorleefde menselijke ervaring in puntmetingen over veiligheid (bijvoorbeeld inschatten 

toekomstig gedrag van een individu) deels kan worden gecompenseerd door de analyse van 

grote hoeveelheden data over de situatie als geheel.261 

In het Nederlandse (Noord-Europese) model wordt de materiële beveiliging al jarenlang aan-

gevuld met relationele beveiliging. In dit concept staat (het ontwikkelen en onderhouden 

van) de persoonlijke relatie tussen de PIW’er en de justitiabele centraal. Hiervoor zijn sociale 

en emotionele vaardigheden en het vermogen om natuurlijke taal te verwerken kerncompe-

tenties. De individuele begeleiding van justitiabelen (mentorschap), het voeren van 

uitgebreide intakegesprekken en het bevorderen van het functioneren van het team op de 

afdeling vereisen dezelfde competenties. In het laatste geval komt daar het vermogen bij 

om in interactie met anderen de groepsactiviteiten op elkaar af te stemmen. Al deze com-

petenties lenen zich slecht voor technologische substitutie. 

Een andere belangrijke taak van PIW’ers is het schriftelijk rapporteren over individuele jus-

titiabelen. In de informele overdracht wordt hierbij gebruik gemaakt van email, in de formele 

overdracht van het centrale informatiesysteem (TULP). In theorie leent deze taak zich goed 

voor de inzet van technologie. (Status)informatie over (het gedrag van) justitiabelen kan 

grotendeels automatisch worden verzameld en worden verwerkt in standaardrapportages. 

De snelheid waarmee informatie handmatig wordt ingevoerd – en de kwaliteit van de inge-

voerde informatie – kan sterk worden verhoogd door gebruik te maken van 

voorgestructureerde velden en/of steekwoorden in plaats van vrije tekstvelden, zoals op dit 

moment het geval is. Ook spraakherkenning zou kunnen worden ingezet. Nota bene, dit 

veronderstelt nog steeds dat de rapporteur in staat is om complexe situaties op heldere wijze 

verbaal of schriftelijk te kunnen beschrijven. Open tekstvelden blijven bijvoorbeeld altijd 

nodig om rijkere informatie en nuances kwijt te kunnen. 

De interne communicatie kan worden verbeterd door mutaties in de informatiesystemen ac-

tief door te geven aan alle relevante partijen, dus door gebruik te maken van een push in 

plaats van een pull-strategie.  

                                                

261 https://hetccv.nl/onderwerpen/zintuigbeinvloeding/praktijkvoorbeelden/agressie-en-geweld/veilig-

uitgaan-door-big-data-in-eindhoven  

https://hetccv.nl/onderwerpen/zintuigbeinvloeding/praktijkvoorbeelden/agressie-en-geweld/veilig-uitgaan-door-big-data-in-eindhoven
https://hetccv.nl/onderwerpen/zintuigbeinvloeding/praktijkvoorbeelden/agressie-en-geweld/veilig-uitgaan-door-big-data-in-eindhoven
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Figuur 43. Taken versus competenties voor een PIW’er. 

 

8.2.5 Huidige overschotten/tekorten van de functie 

Het aantal PIW’ers is, via een vaste verhouding, direct gekoppeld aan het aantal gedetineer-

den. Omdat het aantal gedetineerden de afgelopen jaren is gedaald, is ook het aantal PIW’ers 

in de periode 2013-2017 constant gedaald, van 3.598 tot 2.859. Het aantal gedetineerden 

zal de komende jaren naar verwachting echter niet verder afnemen. 
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8.2.6 Toekomstige ontwikkelingen binnen de functie 

Door werkprocessen efficiënter in te richten (betere afstemming met andere afdelingen, be-

tere roostering van activiteiten gedetineerden) zouden PIW’ers meer tijd (over)hebben voor 

het individueel begeleiden van gedetineerden.262 Hierbij moet wel de belangrijke kantteke-

ning worden geplaatst dat dit soort tijdwinsten zich niet automatisch vertalen in een 

efficiëntere of effectievere uitvoering van taken. 

Er zullen waarschijnlijk steeds hogere eisen aan de begeleiding van gedetineerden worden 

gesteld.  

• De cases van de gedetineerden zelf wordt steeds zwaarder (multiproblematiek, psy-

chische problemen etc). 

• De omgeving wordt steeds veeleisender (advocaten, ketenpartners). 

• Naar verwachting zullen de PIW’ers een deel van de individuele begeleiding van ca-

semanagers overnemen (coaching in D&R-trajecten). 

Het gevolg is dat er hogere eisen aan de sociale en emotionele competenties van de PIW’ers 

zullen worden gesteld. 

Het informatieproces rondom de justitiabele zal steeds belangrijker worden. De PIW’er ver-

vult een belangrijke functie in deze informatiestromen: omdat hij het meeste directe contact 

met de gedetineerden heeft, fungeert hij als ‘sensor’ voor rijke informatie. Dat wil zeggen, 

hij is in veel gevallen de “oren en ogen” van de casemanager (en verpleegkundige). 

• Dit stelt hoge eisen aan het observatievermogen van de PIW’er, en aan zijn ver-

mogen om deze rijke informatie zo goed mogelijk weer te geven in rapportages. 

• Basale statusinformatie over (het gedrag van) de gedetineerde kan grotendeels au-

tomatisch worden verzameld (log files) en in standaardrapportages worden 

verwerkt.263 Deze werkzaamheden vervallen dus voor de PIW’er. In plaats daarvan 

kan hij zich richten op de rijkere informatie. 

Het belang van zelforganisatie zal toenemen, op alle niveaus. Dit stelt hoge(re) eisen aan de 

zelfstandigheid en creativiteit van de PIW’er. 

• Op instellingsniveau: de trend naar centralisatie zou op termijn weer kunnen om-

slaan naar meer decentralisatie (van beheer, ontwikkeling, inkoop etc). Dit betekent 

dat PIW’ers meer speelruimte krijgen om lokaal zaken te regelen. 

• Op afdelingsniveau: zelfroostering (zoals in ziekenhuizen) zal landelijk worden inge-

voerd.264  

• Op individueel niveau: het belang van het zelf (door)ontwikkeling van competenties 

zal verder toenemen. Idem voor het bijdragen aan de verbetering van de efficientie 

en effectiviteit van de werkprocessen op de afdeling en in de instelling. Er zijn daar 

nog aanzienlijke verbeteringen te behalen. 

                                                

262 De mogelijke impact van positieve bejegening moet genuanceerd. Driekwart van alle gedetineerden 

verblijft slechts korte tijd (minder dan drie maanden) in detentie. De periode om hun gedrag bij te 

kunnen sturen is vaak dus kort. Het deel van de gedetineerden waarop positieve bejegening duidelijk 

effect heeft (bijvoorbeeld in termen van minder of geen recidive) is volgens respondenten in de praktijk 

zeer beperkt. 

263 Dit type hergebruik van data is gebonden aan strikte voorwaarden (zie hiervoor, voetnoot 254). 

264 Er draait nu reeds in pilot met zelfroostering in PI Zwolle. 
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8.2.7 Toekomstige overschotten/tekorten 

Er is sprake van een selectieve vacaturestop waarbij gekeken wordt naar eventuele interne 

boventalligheid en het aantal vacatures. Vanaf 2016 wordt er echter volop geworven.265 

Daarnaast was er sprake van doorstroom uit andere functies. 

In het traditionele carrierepad binnen DJI stromen BeWa’s op termijn door naar de functie 

van PIW’er. Het overgrote deel van de huidige PIW’ers is als BeWa begonnen. Vanwege de 

taakstellingen zat de interne doorstroming echter jarenlang op slot. Er is nu weer ruimte 

voor interne dynamiek maar een aantal ervaren BeWa’s is inmiddels naar elders ver-

trokken.266 

Daarbij speelt de vraag of dit pad nog langer begaanbaar blijft gegeven de veranderende 

(meer bejegening) en zwaardere eisen (complexere gevallen, grotere rol in observatie) die 

aan PIW’ers worden gesteld. Wat betreft het laatste aspect zou de afstand in theorie niet 

verder zijn gegroeid omdat ook BeWa’s de laatste jaren meer zouden moeten rapporteren 

maar in de praktijk komt daar volgens respondenten (nog) niet zoveel van terecht. De over-

stap blijft dus groot. Dat zou ervoor pleiten om eerder extern (minimaal mbo-niveau 4) dan 

intern te recruteren, of in ieder geval om strikt aan de mbo-4 eis vast te houden 

8.3 Verpleegkundige 

8.3.1 Algemene informatie 

Organisatieonderdeel DJI (GW/VB, ForZo/JJI) 

Functienaam  Justitieel verpleegkundige 

Functiegroep  Zorgprofessional (uitvoering) 

Opleidingsniveau HBO 

Opleiding Kwalificatieniveau 4 en aanvullende opleidingen of HBO-

Verpleegkunde (kwalificatieniveau 5)  
Instroomeisen Actuele registratie in het BIG-register; inschrijving in het 

Kwaliteitsregister verpleegkundigen; post HBO-opleiding 

tot justitieel verpleegkundige. 

Schaal 8 

Aantal (functiegroep) 367 (2017) – constant vanaf 2015. Geen vacaturestop 

Algemene beschrijving267 De doelgroep van de justitieel verpleegkundigen zijn de 

ingeslotenen, mensen die een vrijheidsbenemende of -be-

perkende straf of maatregel ondergaan. Ingeslotenen 

behoren voor een groot deel tot de bevolkingsgroep met 

een onder gemiddelde sociaaleconomische status. Deze 

groep wordt gekenmerkt door risicovol gedrag, weinig 

aandacht voor de gezondheid en bovengemiddeld gebruik 

van alcohol, drugs of medicijnen. Een relatief grote groep 

lijdt daarbij aan psychische aandoeningen, verstandelijke 

                                                

265 Vanaf mei 2017 zijn er ruim 100 nieuwe PIW-ers aangenomen. 

266 Er is een aanzienlijke uitstroom bij BeWa’s. Een veel voorkomend patroon is dat BeWa’s binnen DJI 

aanvullende diploma’s halen (waardoor ze voor de externe arbeidsmarkt interessanter worden) en dan 

uitstromen wanneer de doorstroom naar PIW’er (te) lang op zich laat wachten. BeWa’s deden er ge-

middeld 10 jaar over om door te stromen maar inmiddels is deze termijn toegenomen tot 14 jaar.  

267 Zie ook https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/functiegebouw-html/functiegroep/548  

https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/functiegebouw-html/functiegroep/548
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beperkingen, gedragsstoornissen, verslaving en infectie-

ziekten, o.a. SOA’s. Er is vaak sprake van multipathologie. 

Een groot deel van de ingeslotenen is allochtoon en/of af-

komstig uit het buitenland.  

Deze factoren leiden tot een bovengemiddelde vraag naar 

gezondheidszorg bij deze doelgroep. Zorgvragen ontstaan 

vaak door een combinatie van bovenstaande factoren en 

gaan daarnaast ook regelmatig gepaard met depersonali-

satie, identiteitsbeschadigingen en hospitalisering ten 

gevolge van het ingesloten zijn. Daarnaast kent deze doel-

groep ook een categorie zorgmijders. De zorgmijder staat 

meer in de picture tijdens detentie en knapt vaak op door 

de structuur van rust, regelmaat en gezond dag/nacht-

ritme. De zorgvragen van ingeslotenen kunnen in alle 

categorieën van gezondheidsproblemen vallen met hierbij 

sterke nadruk op psychosociale problematiek. 

8.3.2 Huidige taken268 

Het werk van een verpleegkundfige bestaat op dit moment uit de volgende taken:  

Verrichten van verpleegkundige handelingen 

• Beoordeling: 

o bepalen welke patienten medische zorg nodig hebben, wat de urgentie is en 

door wie de patiënt (eventueel) behandeld moet worden (triage); 

o indicatiestelling 

▪ Justitieel verpleegkundigen hebben meer verantwoordelijkheden 

dan verpleegkundigen ‘buiten’ en zijn zelfstandiger. Zij doen de 

voorselectie voor de huisarts (ze zien eerst de verpleegkundigen). 

• (verpleegkundige) diagnose 

o Monitort, observeert en stelt diagnose van lichaamsfuncties  

• verpleegkundige zorg is verleend conform protocollen 

Onder eigen verantwoordelijkheid (wet BIG) verrichten van medische handelingen  

• adequaat opgetreden bij medische crisissituaties 

                                                

268 In de beschrijving van het vakgebied wordt de CanMEDS-systematiek gebruikt om de verschillende 

rollen (cq. competenties) te beschrijven van zorgprofessionals (zie bijvoorbeeld: https://www.ka-

vanah.nl/nieuws.asp?nieuwsid=163). De systematiek bestaat uit één centrale rol (de zorgverlener met 

vakinhoudelijke competenties) en zes rollen die daarmee samenhangen: 

4.1 Rol Zorgverlener (vakinhoudelijk handelen) 

4.2 Rol Communicator 

4.3 Rol Samenwerkingspartner 

4.4 Rol Reflectieve professional (kennis en wetenschap) 

4.5 Rol Gezondheidsbevorderaar (maatschappelijk handelen) 

4.6 Rol Organisator 

4.7 Rol Professional en kwaliteitsbevorderaar 

 

https://www.kavanah.nl/nieuws.asp?nieuwsid=163
https://www.kavanah.nl/nieuws.asp?nieuwsid=163
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o Een justitieel verpleegkundige verricht veel medische handelingen (en ge-

sprekken) dan een verpleegkundige in de buitenwereld, en minder 

verpleegkundige handelingen (verzorging etc)269.  

Coördineren van medische zorgverlening aan justitiabelen 

• toegeleiding en overdracht naar andere in- en externe zorgverleners gecoördineerd  

• bijdragen aan optimalisatie van werkprocessen en ontwikkeling van protocollen 

• verleende verpleegkundige zorg geëvalueerd en verbeteringen aangebracht 

• risicotaxatie 

Rapportage en dossiervoering  

• Rapporteert algemene toestand aan arts 

• verpleegplan opgesteld 

Communicatie  

• Positieve bejeging van gedetineerden – dit is volgens respondenten een belangrijk 

onderdeel van het werk van de justititeel verpleegkundige 

• gezondheidsvoorlichting (preventie) – en opvoeding gericht toegepast 

• deskundigheidsbevordering tbv collega’s en andere disciplines 

Overige kennis en vaardigheden:  

• psychiatrie, verslavingsproblematiek 

• infectieziekten  

• vaardigheid in omgaan met de doelgroep, culturele diversiteit, conflicthantering. 

• methodisch werken. 

8.3.3 Huidige ontwikkelingen binnen de functie 

In deze paragraaf wordt gekeken naar zowel de technologische ontwikkelingen als de overige 

ontwikkelingen binnen een functie. Het inventariseren van relevante technologische en ove-

rige ontwikkelingen is gedaan op basis van literatuuronderzoek, interviews en een 

meeloopsessie met een uitvoerder van de functie.  

Technologische ontwikkelingen 

De invloed van technologie op de functie is volgens de respondenten op dit moment (nog) 

beperkt. Van veel groter belang is het meso-niveau van de organisatie. De medische ge-

steldheid van een gedetineerde wordt namelijk sterk beïnvloed door het leefklimaat in de 

instelling. Detentie leidt tot veel frustraties omdat men voor alles afhankelijk wordt van een 

anderen. Het maakt mensen soms ook passief en lethargisch (veel op bed liggen, veel over-

gewicht).  

• ZBJ-concept: (weer) meer zelfstandigheid bij gedetineerde leggen.  

• Veel gedetineerden laag opgeleid, taalproblemen. Korte duidelijke fimpjes kunnen 

veel tijd voor uitleggen besparen (bv. voorlichting over voetschimmel en SOA’s) 

Communicatie met gedetineerden 

                                                

269 Nota bene; dit is een belangrijk onderscheid. Vroeger toen opleidingen nog gesplitst waren werd er 

specifiek geworven op verpleegkundigen met sociaal/psychiatrische opleiding. 
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Communicatie met gedetineerden gaat in de meeste instellingen nog via briefjes en brieven-

bussen. Onder het ZBJ-regime (justitiabelen hebben eigen ipad) zou de communicatie 

elektronisch kunnen zodat er bijvoorbeeld een ticket systeem kan worden gebruikt (zoals 

door helpdesks wordt gebruikt). 

Voor communicatie met anderstaligen wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de tolkentele-

foon. Tolkentelefoon werkt omslachtig, vooral met weekenddienst waarbij de arts eerst via 

de telefoon spreekt met de gedetineerde. Dan vertaalt een medegedetineerde vaak. Een 

automatische vertaaloptie op tablet zou dan een uitkomst zijn.270  

Interne communicatie 

Verpleegkundigen zijn verplicht om in vooraf aan het tweewekelijke multi-disciplinaire over-

leg (MDO) te rapporteren over de medische zorg die is gegeven aan de gedetineerden die in 

het overleg worden besproken. Dit is volgens de respondenten een verspilling van tijd omdat 

deze rapportages niet of nauwelijks worden gelezen. Deels debet daarin is het feit dat de 

verpleegkundigen zich, vanwege de strenge privacy op medische gegevens, slechts in zeer 

algemene termen kunnen uitlaten.271 

Het back-end systeem is verouderd en laat geen koppeling met mobiele devices toe. Er was 

een pilot om lokaal informatie op te kunnen vragen maar die is niet van de grond gekomen. 

In de meeste instellingen mag personeel geen eigen mobiele devices meenemen in verband 

met het beveiligingsbeleid.272 In dat geval moet informatie dus altijd op de werkplek worden 

opgevraagd en ingevoerd. Dit kan niet direct tijdens de ronde op de afdeling worden beant-

woord (waar men veel vragen krijgt).273 

De eventuele invoering van de zogenaamde GSM-paraplu zou de bruikbaarheid van de 

draadloze DECT-telefoons (die er na jaren eindelijk zijn gekomen) te niet doen. 

De PC’s die lokaal in de instellingen staan zijn zonder geluidskaart uitgerust. Dat is waar-

schnijlijk gedaan om het luisteren naar streaming audio te ontmoedigen (om het 

dataverbruik in de hand te kunnen houden). Dit heeft het praktische nadeel dat instructievi-

deos (voor interne opleidingen etc) alleen zonder geluid kunnen worden afgespeeld. 

Communicatie met ketenpartners 

Berichten (dus niet: medische gegevens) gaan via het landelijk ZorgMail-systeem. Dat loopt 

volgens de respondenten prima. DJI is een voorloper in het gebruik van elektronische pati-

entendossiers. Al in 2016 zijn alle inrichtingen aangesloten op het MicroHIS-platform. Dat 

kan worden gebruikt om medische gegevens uit te wisselen met onder andere huisartsen. 

Niet elke dienstdoende arts heeft op dit moment echter al toegang tot dat systeem. Die kan 

tijdens de weekenddienst de medische gegevens van de gedetineerde in dit geval niet inzien. 

                                                

270 In de vreemdelingendetentie wordt vaak al gebruik gemaakt van een vertaalcomputer. 

271 Volgens de casemanagers is dit geen probleem omdat zij voor het opstellen van hun adviezen deze 

medische gegevens helemaal niet in hoeven te zijn: een vlag of een gedetineerde psychische proble-

men heeft of niet zou volstaan. Bovendien heeft de selectie-ambtenaar waar ze onder andere aan 

adviseren zelf toegang tot het interne medische systeem (IFSO). 

272 De mate waarin het gebruik van mobiele telefoons in de inrichting wordt toegestaan varieert per 

inrichting. 

273 Dezelfde problematiek speelt bij casemanagers. 
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• Het gebruik van een Virtual Reality-bril om de arts op afstand te laten meekijken 

heeft volgens respondenten weinig toegevoegde waarde. Dit zo net zo goed via een 

bestaande minder geavanceerde applicatie kunnen (zoals Facetime of Whatsapp).274 

• Het is een verplichting van Inspectie om te controleren of medicatie daadwerkelijk 

bij de juiste gedetineerde is afgeleverd. Dat gebeurt door middel van een elektro-

nisch briefje van de verpleegkundige – via de arts die autoriseert – naar de apotheek. 

Vervolgens gaan er vanuit de apotheek mappen met medicijnen naar de afdelingen. 

De PIW’er controleert de naam en celnummer en deelt uit de medicijnen. In inciden-

tele gevallen gaat het mis, bijvoorbeeld na mutaties van cellen.  

• Elke dag moeten de uitdeellijsten (met paraafjes van de PIW’er) worden ingescand 

door de verpleegkundige. Dit kost veel tijd. Het is niet haalbaar de gedetineerde zelf 

te laten tekenen, want hij is niet altijd aanwezig.275 Er wordt slecht afgetekend. Het 

uitgifteproces zou aanzienlijk efficiënter kunnen door het te automatiseren.276  

Overige ontwikkelingen 

Steeds meer (medische) informatie wordt digitaal geregistreerd en gedeeld. De structuur 

van de registratie van gegevens dwingt om gestructureerd en op basis van bewijs (‘evidence-

based’) te werken.277  

Door de steeds complexere zorgvraag is het van belang dat een verpleegkundige nadenkt 

over het combineren en ontwikkelen van behandeltechnieken. Dit geldt voor verpleegkundi-

gen in het algemeen maar in het bijzonder voor justitieel verpleegkundigen omdat ze relatief 

zelfstandig opereren, en bijvoorbeeld de voorselectie voor de huisarts doen.278 

Evaluatie en reflectie op basis waarvan verbeterpunten worden geformuleerd worden steeds 

belangrijker. Het toepassen van protocollen en standaarden blijft van belang. Via digitale 

registratie wordt gestructureerd en methodisch werken afgedwongen, Tegelijkertijd moeten 

verpleegkundigen altijd zelf blijven nadenken en de protocollen niet zonder nadenken toe-

passen. Dat wil zeggen, ze moeten eventueel overrulen wat het expertsysteem zegt. 

Er komen steeds meer evidence-based practices. Dat is een belangrijke drijfveer voor ver-

andering. Dat vergroot de noodzaak van leven lang leren.  

• Een lerende houding is dan ook één van de belangrijkste competenties bij het aan-

nemen van nieuwe verpleegkundigen. Ook nieuwe technologie (zoals apps en 

apparatuur) vraagt om continue ontwikkeling.  

• ICT-skills zijn daarbij van groot belang. In het ontwikkelen van ICT-skills zal de ko-

mende 5 jaar nog een stap moeten worden gemaakt. De nieuwe generaties groeien 

echter op met digitale skills.  

                                                

274 Dit veronderstelt dan wel dat het gebruik van smartphones door medewerkers in de instelling wordt 

toegestaan. Dat varieert nogmaals van instelling tot instelling. 

275 Zie hiervoor, case PIW’er. 

276 In PI Zaanstad is de uitgifte van medicatie reeds strikt persoonsgebonden. Deze technologische op-

lossing is in andere inrichtingen nog niet toepasbaar omdat daar (nog) geen gebruik van 

persoonsgebonden passen wordt gemaakt. Overigens is het scannen van barcodes op de medicatie 

buiten de pilot in Zaanstad gehouden omdat dit aanzienlijke extra investeringen in de informatiesys-

temen van de apothekers zou vergen. 

277TNO (2017). Nieuwe technologie en werk. Verkennend onderzoek voor UWV. 

278 Nota bene: de diagnose zelf wordt nog wel steeds door de arts gedaan. 
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• Technologieën ondersteunen de professionele ontwikkeling ook. Ziekenhuizen wer-

ken bijvoorbeeld al relatief veel met e-learning modules en apps. 

Door de digitalisering zijn er steeds meer data beschikbaar. De analyse van grote hoeveel-

heden data maakt het mogelijk om meer in detail te weten te komen wat voor wie werkt. 

Verpleegkundigen moeten de informatie tot zich nemen om het behandelproces meer op 

maat te maken en te verbeteren. Verschillende systemen zouden aan elkaar gekoppeld kun-

nen worden en vervolgens kunnen analyses het werken in de zorg ondersteunen  

Daarnaast worden apps ontwikkeld om de patiënten beter te informeren en te begeleiden. 

Het monitoren van patiënten kan voor een deel uit handen van verpleegkundige worden 

genomen. Hartslag en bloeddruk zouden bijvoorbeeld met sensoren gemonitord kunnen wor-

den. Zorg op afstand zal komende 5 jaar impact hebben. Contact op afstand gaat via de 

telefoon, maar een beeldverbinding kan voordelen hebben, omdat de toestand van de patiënt 

gezien kan worden. 

In de context van de verpleegkundige wordt komende 5 jaar niet heel veel impact van 

robotisering en automatisering verwacht. De druk op efficiency is toegenomen en naar ver-

wachting zal deze trend zich doorzetten. Zorgverzekeraars sturen erg op kosten en vaak 

worden jaarlijkse efficiencykortingen afgesproken (elk jaar 1% efficiënter). Dat noodzaakt 

tot efficiënt werken en innovatie. De druk om efficiënter te werken zorgt er ook voor dat het 

personeel flexibel moet kunnen worden ingezet om zo vraag en aanbod optimaal op elkaar 

af te stemmen. 

Door het complexer worden van het werk zal men in de toekomst relatief meer hbo’ers nodig 

hebben. 

8.3.4 Benodigde competenties voor de taken 

In deze paragraaf is gekeken welke competenties nodig zijn voor het uitvoeren voor de ta-

ken. Het overzicht van competenties is gebaseerd op een raamwerk van McKinsey. McKinsey 

heeft in dit raamwerk van de competenties het niveau van huidige technologieën ten opzichte 

van menselijke prestaties geanalyseerd. Daarbij zijn drie categorieën mogelijk 

• Niveau 1: onder de mediaan van menselijk presenteren. 

• Niveau 2: gelijk aan de mediaan van menselijk presteren. 

• Niveau 3: in het eerste kwartiel van de menselijk presteren. 

Voor justitieel verpleegkundigen is het directe menselijke contact met hun patiënten nog 

belangrijker dan voor reguliere verpleegkundigen – en het effect van technologie op deze 

functie is minimaal (vanwege de lage emotional capabilities van technologie). In de speci-

fieke justitiële context (detentie) speelt bejegening een cruciale rol omdat de medische 

gesteldheid van gedetineerden immers sterk wordt beïnvloed door het leefklimaat in de in-

stelling. De omgang met gedetineerden vergt uitstekende sociale vaardigheden. 

De grootste impact van technologie op de functie van justitieel verpleegkundige valt ver-

wachten op de taken waar het vooral sec om overdracht van informatie gaat (rapporteren 

algemene toestand aan arts; evalueren zorg) of om patroonherkenning en logisch redeneren 

(indicatiestelling). Bij het stellen van een indicatie is het van belang om een onderscheid te 

maken tussen simpele en complexe gevallen. In het eerste geval gaat het om het herkennen 

van bekende patronen. Hier zijn expertsystemen steeds beter in. In het tweede geval moet 

het expertsysteem echter wel in het bezit zijn van een rijke set aan heterogene en diffuse 

domeinkennis (problem solving), en hier is een menselijk expert, met haar of zijn door-

leefde kennis, nog steeds in het voordeel. Dit geldt ook voor de toeleiding en overdracht 

naar externe zorgverleners. Daar is bovendien de competentie van het kunnen verwerken 
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en genereren van spreektaal (natural language processing) een vereiste, en ook dat (met 

name het instantaan begrijpen van spreektaal) is bij de huidige stand van technologie nog 

een grote uitdaging. Voor zover de toeleiding het plannen van processen betreft zou dit wel 

al grotendeels kunnen worden geautomatiseerd, of in ieder geval in hoge mate kunnen wor-

den ondersteund door informatiesystemen. 

Het verpleegplan komt aan het eind van een proces waarin de nodige rijke kennis en afstem-

ming is vereist maar het opstellen van het plan zelf is daarna, zeker in omgevingen zoals de 

zorg die in hoge mate zijn geprotocolleerd, welbeschouwd een relatief rechttoe-rechtaan 

proces. Op basis van het aanleveren van gestructureerde informatie zou het plan grotendeels 

geautomatiseerd kunnen worden opgesteld. 

De optimalisatie van werkprocessen leent zich, net als het optimaliseren en plannen van 

processen in het algemeen, inhoudelijk goed voor de inzet van technologie. De implementa-

tie van de wijzingen (bijvoorbeeld gecodificeerd in nieuwe protocollen) vereist procesmatig 

de interactie met andere mensen om de groepsactiviteiten (opnieuw) op elkaar af te stem-

men. Dit is een typisch menselijke activiteit en hier zal de impact van technologie beperkt 

zijn.  

De invloed van technologie op het verrichten van eenvoudige medische handelingen (inzet 

hulpmiddelen, robotica) is op dit moment al duidelijk merkbaar in de externe omgeving maar 

nog niet of nauwelijks binnen DJI. Een generiek knelpunt bij de inzet van technologie (in 

casu robots) bij het bieden van hulp ter plaatse is het gebrek aan mobiliteit. Navigeren is 

niet het probleem maar de moeilijkheid zit in ogenschijnlijk basale handelingen zoals traplo-

pen, het openen van deuren en sloten enzovoort. De manier waarop processen logistiek zijn 

ingericht (het apparaat gaat naar de patiënt of de patiënt gaat naar het apparaat) bepalen 

dus in welke mate technologie kan worden ingezet. 

Dit geldt ceteris paribus voor de wijze waarop de evaluatie van de zorg is ingericht. Als de 

nadruk ligt op het naleven van een protocol (‘controleren van statussen en zetten van vink-

jes’) kan de evaluatie geheel worden geautomatiseerd. Als de nadruk ligt op het menselijke 

aspect (patiëntervaring) worden sociale en emotionele competenties gevraagd. Technologie 

kan hier niet nog nauwelijks voor worden ingezet. 
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Figuur 44. Taken versus competenties voor een verpleegkundige. 
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8.3.5 Huidige overschotten/tekorten 

De aanwezige capaciteit van de zorg ligt in de meeste instellingen op dit moment op het 

minimum. Er is in sommige gevallen bijvoorbeeld geen reservecapaciteit om eventuele inci-

denten op te vangen. 

Ook op de externe arbeidsmarkt bestaan al jaren chronische tekorten aan zorgprofessionals. 

Deze tekorten zijn deels structureel (dus niet conjunctureel) van aard en worden veroorzaakt 

door de ‘dubbele vergrijzing’: er stromen relatief veel professionals uit (in verhouding tot de 

[zij]instroom) en tegelijkertijd wordt de bevolking als geheel ouder en neemt de vraag naar 

zorg toe. 

Voor verpleegkundigen (idem voor sociaal pedagogische hulpverleners) verschilt de situatie 

op de externe arbeidsmarkt aanzienlijk tussen de verschillende opleidingsniveaus. Op de 

laagste niveau (lbo) is er een overschot aan maatschappelijk en pedagogisch werkers en een 

gering tekort aan verzorgers. Op het middenniveau (mbo) bestaat er een fors overschot aan 

pedagogisch werkers en gering tekort aan maatschappelijke werkers. Aan mbo-verpleeg-

kundigen is er noch een overschat noch een tekort (vraag en aanbod zijn in evenwicht). Op 

het hoogste niveau (hbo) bestaan er tekorten voor alle relevante functies (verpleegkundigen, 

sociaal pedagogisch werkers, en maatschappelijk werkers), en deze tekorten nemen al jaren 

constant toe.279 Deze situatie is ongunstig voor DJI omdat daar, door de toenemende zwaarte 

van de problematiek van de populatie gedetineerden en de toenemende roep om professio-

nalisering, al louter wordt gewerkt met hbo verpleegkundigen en (in de Jeugdinrichtingen) 

met hbo pedagogisch medewerkers.280 

Tekorten in de zorg werken ook indirect door op DJI. Zo leidt het chronisch tekort aan GZ-

psychologen ertoe dat de doorstroom van (ex)gedetineerden naar begeleid wonen zeer traag 

verloopt omdat alleen deze psychologen bevoegd zijn om formeel toestemming te geven. De 

potentiële uitstromers blijven dus langer hangen. Dit heeft repercussies op zowel het werk-

last van de verpleegkundige (meer stress bij de cliënten) als die van PIW’ers en 

casemanagers (begeleiding loopt langer door). 

8.3.6 Toekomstige ontwikkelingen binnen de functie 

Impact van technologie op taken en competenties  

De komende vijf jaar zal de invloed van technologie op de functie van justitieel verpleegkun-

dige naar verwachting beperkt zijn. 

Waar de komende jaren veranderingen vallen te verwachten (laag hangend fruit) is in het 

stroomlijnen van de medicatievoorziening (barcodes apothekers, scannen bij uitgifte voor 

PIW’ers), het lokaal opvragen en invoeren van informatie (mobiele devices) en in de berich-

tenuitwisseling met justitiabelen (als onderdeel van het ZBJ-concept) en met ketenpartners 

(universele toegang tot medische dossiers door bevoegde medische professionals). Dit ver-

onderstelt wel dat het gebruik van mobiele devices door personeel en door gedetineerden 

(tablets) wordt gefaciliteerd. De automatische intake van klachten kan ook worden gekop-

peld aan een (zelf)roostersysteem om de planning van de visites van/aan de justitiabelen te 

optimaliseren.  

                                                

279 De verhouding tussen mbo-4 verpleegkundigen en hbo-verpleegkundigen is nu ongeveer 70:30. 

Waarschijnlijk wordt de verdeling 50:50. Maar juist hbo-verpleegkundigen zijn schaars (CAOP (2017). 

Arbeid in Zorg en Welzijn 2016. Eindrapport.) 

280 De Opleiding Justitieel Verpleegkundige is zelfs post-HBO. 
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Tenslotte zullen een aantal technologische hulpmiddelen die al veel worden gebruikt in de 

buitenwereld (zelfdiagnose-instrumenten, bloedprikkers, vertaalcomputers/apps) de ko-

mende jaren ook in de instellingen worden gebruikt. 

De – groeiende – technologische kloof tussen DJI en de buitenwereld zal de positie van DJI 

vis-à-vis de externe arbeidsmarkt verzwakken. Dit geldt voor alle functies maar in het bij-

zonder voor die van verpleegkundige omdat dit een functie is die sterk via de beroepsgroep 

is georganiseerd. Men is in de eerste plaats verpleegkundige en pas in de tweede plaats een 

werknemer van een bepaalde organisatie. Er ontstaat dus een serieus probleem voor justi-

tieel verpleegkundigen als ze de aansluiting gaan verliezen met hun beroepsgroep. Daar valt 

dan wel weer tegenin te brengen dat justitieel verpleegkundigen een specifiek profiel hebben 

waarin de nadruk meer ligt op de sociaalpsychologische aspecten van de zorg. 

Op de langere termijn zal de beweging van het zelfmeten (‘quantified self’), dat wil zeggen 

de trend dat mensen in toenemende mate technologie integreert in zijn leven om informatie 

over zichzelf te verzamelen en om hiervan te leren, mogelijkerwijs ook toepassing krijgen 

binnen de justitiële context.281 In concreto gaat het om de inzet van allerhande kleine mo-

biele meetinstrumenten (‘wearables’) die kunnen worden gebruikt om medische gegevens 

te verzamelen.282 Deze gegevens kunnen vervolgens op afstand door experts (of automa-

tisch) worden geanalyseerd. Voor verpleegkundigen is deze trend van groot belang omdat 

het tot een majeure verschuiving van taken zou leiden. Ten eerste verandert het de inhoud 

van de huidige taak van het diagnosticeren. Metingen worden nu continue (dus niet alleen 

incidenteel, na klachten) maar op afstand (dus niet in persona) gedaan. Dat betekent dat 

voor het stellen van de diagnose de sensorische en sociale en emotionele competenties min-

der relevant zullen worden en de cognitieve competenties belangrijker. De verpleegkundige 

krijgt een nieuwe taak, namelijk het analyseren van grote hoeveelheden data die voortdu-

rend over elk van de gedetineerden binnenkomen. 

Overige relevante ontwikkelingen 

Trends zoals de toenemende zorgzwaarte door multipathologie, psychische problematiek en 

complexe omgevingsfactoren van gedetineerden, zetten in de komende jaren door. Deze 

trends worden versterkt door de hoge eisen aan zelfredzaamheid en participatie die buiten 

de penitentiaire inrichting aan de gedetineerden worden gesteld, terwijl deze groep door-

gaans verminderde maatschappelijke draagkracht heeft283. Dit legt nog meer nadruk op 

bejegening – en dat omvat vooral menselijke competenties die moeilijk te automatiseren 

zijn. Eventuele substitutie door technologie zal waarschijnlijk dus beperkt blijven, en de 

vraag naar verpleegkundigen zal onverkort hoog blijven. 

                                                

281 WODC (2017). De 'zelfmetende' justitiabele: Een verkennend onderzoek naar technologische zelf-

meetmethoden binnen justitiële context 

282 In de specifieke context van DJI geldt daarbij wel de vuistregel dat men voor de uitvoering van 

procedures beter zo min mogelijk afhankelijk kan zijn van de gedetineerden. Dat betekent in dit geval 

dat de sensoren beter in de cel kunnen worden ingebouwd (‘intelligente cellen’) dan als draagbare 

apparatuur op de gedetineerde (‘wearables’) worden toegepast. 

283 Kolk, N., Oort, B. van. (2015) Expertisegebied justitieel verpleegkundige. Utrecht: V&VN (p.18). 
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8.3.7 Toekomstige overschotten/tekorten 

De vergrijzing van de bevolking is structureel van aard. De voornaamste oorzaak is dat de 

gemiddelde levensverwachting zal blijven stijgen.284 De vraag naar verpleegkundige zorg zal 

ook de komende jaren blijven stijgen. Binnen de totale vraag is er verder een verschuiving 

van mbo naar hbo(+). Zo leiden veranderende richtlijnen in de GGZ al op de korte termijn 

tot een grotere vraag naar hbo- en wo-gediplomeerden. Het is juist in dit hogere opleidings-

segment dat DJI verpleegkundigen werft. Ook hier valt weer tegenin te brengen dat justitieel 

verpleegkundigen een specifiek profiel hebben waarin de nadruk meer ligt op de sociale 

psychologische aspecten van de zorg. DJI concurreert dus niet met de ‘uitvoerende’ ver-

pleegkundigen (maar wel met GGZ en soortgelijke instellingen). De bestaande tekorten 

zullen eerder toenemen dan afnemen. 

8.4 Conclusies impact technologie op drie functies binnen DJI 

In deze paragraaf vatten wij de belangrijkste conclusies van de impact van technologie op 

drie functies binnen de DJI samen en benoemen wij de belangrijkste overeenkomsten en 

verschillen tussen de functies.  

8.4.1 Terugblik (2013-2017) 

Casemanager 

De functie van casemanager wordt in de praktijk regelmatig ingevuld als vooral een admini-

stratieve functie. De hoofdmoot van het werk bestaat in het verzamelen, bijhouden en 

doorzetten van informatie over gedetineerden. Daartoe maakt hij gebruik van meer dan tien 

verschillende informatiesystemen. De huidige systemen zijn echter niet gekoppeld en de 

informatie in de systemen is ook niet altijd eenduidig. De casemanager is daardoor veel tijd 

kwijt aan het opzoeken, interpreteren en opnieuw invoeren van informatie terwijl deze taken 

in principe goed te automatiseren zijn. Dat ligt anders voor de complexere taken zoals advi-

seren, overleggen met ketenpartners en regievoeren. Al deze taken stellen hoge eisen aan 

de communicatie- en onderhandelingsvaardigheden van de casemanager. Ook het begelei-

den van gedetineerden vraagt om sociale en emotionele competenties, met name op het 

vlak van (positief) coachen en opvoeden. In de praktijk komt de begeleidingstaak soms in 

de verdrukking vanwege tijdgebrek. De focus komt dan te liggen op de administratieve werk-

zaamheden terwijl deze meer basale administratieve werkzaamheden juist goed zijn te 

automatiseren. In theorie zou de casemanager daardoor dan meer tijd over kunnen houden 

voor de complexere sociale taken zoals coachen, adviseren en overleggen/onderhandelen. 

Vooralsnog is de impact van technologie op de taken van de casemanager dus beperkt.  

Penitentiair inrichtingswerker 

De afgelopen periode is ingezet op de herinrichting van werkprocessen (o.a. introductie ZBJ-

concept; vrij bewegen gedetineerden binnen inrichting) die deels is gebaseerd op de intro-

ductie van nieuwe technologie (o.a. gebruik iPads, persoonsgebonden pasjes). Door het 

verhogen van de zelfredzaamheid van gedetineerden zou het accent in het werk van de 

PIW’er komen te liggen op relationele in plaats van materiële beveiliging. Voor materiële 

                                                

284 Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gaat in zijn meest recente bevolkingsprognose uit van 

een levensverwachting in 2060 van bijna 87 jaar voor mannen en 90 jaar voor vrouwen. Deze cijfers 

zouden nog hoger liggen indien ongezonde leefgewoonten zoals roken en ongezonde voeding (obesi-

tas) teruggedrongen worden. 
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beveiliging zijn vooral fysieke competenties van belang (fysiek begeleiden, insluiten/ontslui-

ten, hanteren van middelen). Deze competenties lenen zich in principe goed voor 

technologische substitutie. De rol van relationele beveiliging zou de rol van de PIW’er meer 

verschuiven van bewaken en controleren naar begeleiden en observeren. Hiervoor zijn soci-

ale en emotionele vaardigheden en het vermogen om natuurlijke taal te verwerken 

kerncompetenties. In de praktijk is de impact van de veranderingen nog beperkt. Eventuele 

tijdwinsten vertalen zich bijvoorbeeld niet automatisch in meer tijd en/of aandacht voor ge-

detineerden (en in betere rapportages over het gedrag van die gedetineerden).  

Verpleegkundige 

De invloed van technologie op de functie van justitieel verpleegkundige is op dit moment 

nog beperkt. Voor justitieel verpleegkundigen is het directe menselijke contact met hun pa-

tiënten nog belangrijker dan voor reguliere verpleegkundigen – en het effect van technologie 

op deze functie is minimaal (vanwege de lage emotional capabilities van technologie). Van 

veel groter belang is het mesoniveau van de organisatie. De medische gesteldheid van een 

gedetineerde wordt namelijk sterk beïnvloed door het leefklimaat in de instelling. Sociaal-

psychologische zorg is daarom een belangrijk onderdeel van het werk van de justitieel 

verpleegkundige, en de impact van technologie op dit specifieke type taken is beperkt. De 

impact is tot nu toe vooral merkbaar in de ondersteunende processen, met name in de com-

municatie met de buitenwereld. DJI is een van de voorlopers in de elektronische uitwisseling 

van medische gegevens. 

Integrale conclusie 

Voor alle drie de functies geldt dat technologie in principe nog een beperkte impact heeft op 

taken. Wel zien we dat technologie is gebuikt voor de herinrichting van werkprocessen, be-

doeld om de zelfredzaamheid van gedetineerden te verhogen. Door het verhogen van de 

zelfredzaamheid van gedetineerden, ontstaat er meer tijd voor interpersoonlijke aspecten. 

In de praktijk wordt echter in alle drie de functies nog relatief veel tijd besteed aan het 

invoeren van basale informatie die in principe automatisch uit andere bestaande informatie-

stromen zou kunnen worden gehaald. In theorie zou er efficiëntiewinst behaald kunnen 

worden door ondersteunende processen anders in te richten (inplannen afspraken en com-

municatie met gedetineerden). Hiervoor is de inzet van technologie een vereiste. Het gaat 

dan bijvoorbeeld om de inzet van planningsystemen (zowel voor capaciteit als voor afspraken 

met gedetineerden) en mobiele apparaten die gekoppeld zijn aan de back-end systemen 

(zodat er ter plaatse, op de afdeling, gerichte informatie kan worden opgezocht).  

8.4.2 Vooruitblik en verkennen (tot 2025) 

Casemanager 

De afstemming tussen de verschillende informatiesystemen waar de casemanager gebruik 

van maakt zullen op de korte termijn waarschijnlijk reeds verbeteren. Op de middellange 

termijn zal bovendien het gros van de basale administratieve taken van de casemanager zijn 

geautomatiseerd. De verwachting is dat de nadruk op het managen van informatiestromen 

en het onderhouden van contacten met de diverse mensen in de keten zal komen te liggen. 

De positie van de casemanager zal veranderen. Het volgen en begeleiden van (ex)gedeti-

neerden over de gehele keten heen als naar verwachting nog verder in belang toenemen. 

Dat betekent dat de casemanager daarmee steeds meer een spilfunctie zal krijgen in het 

begeleidingsnetwerk rondom de (ex)gedetineerde. Daarnaast zullen de informatiestromen 

binnen de keten in complexiteit toenemen. Om op maat informatie uit deze stromen te halen 

zullen de casemanagers over goede analytische vaardigheden moeten beschikken. In dit 
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geval wordt door technologie het werk van de casemanager uitdagender en wordt de kwali-

teit van het detentie- en reïntegratieproces verder verbeterd. 

Beide trends zullen waarschijnlijk tot een verzwaring van de functie leiden. De opleidingsei-

sen voor de functie van casemanagers (mbo+/hbo werk- en denk niveau) zullen strenger 

worden (hbo). Op dit moment worden de meeste casemanagers nog intern geworven (van-

wege domeinkennis). Op termijn zal er waarschijnlijk echter meer extern worden 

gerekruteerd. Dat komt omdat er intern niet genoeg kandidaten zijn met het vereiste voor-

opleidingniveau en de vereiste vaardigheden (analytische vaardigheden, 

managementvaardigheden naast communicatieve vaardigheden). Tegelijkertijd zorgt de 

voortgaande integratie met de buitenwereld ervoor dat kennis van de externe informatie-

systemen en procedures relatief van groter belang wordt. 

Penitentiair inrichtingswerker 

Er zal nog meer nadruk op de zelfredzaamheid van gedetineerden worden gelegd. Het ZBJ-

concept zal op korte termijn landelijk worden uitgerold. In theorie komt er dus meer tijd voor 

PIW’ers vrij voor observatie en begeleiding – ook om eventueel een deel van de taken van 

de casemanagers over te nemen. Observatie en rapportage kunnen deels door technologie 

worden ondersteund. De inhoud van het werk van de PIW’er zal in complexiteit toenemen. 

Daarbij speelt de vraag of de huidige manier van werven (interne doorstroom van bewakers) 

nog langer begaanbaar blijft gegeven de veranderende (meer bejegening) en zwaardere 

eisen (complexere gevallen, grotere rol in observatie) die aan PIW’ers worden gesteld. Op 

termijn zullen er daarom waarschijnlijk meer en hoger opgeleide (jonge) mensen van buiten 

worden aangenomen. Het gebruik van (nieuwe) technologie zal dan waarschijnlijk toenemen 

en werkprocessen zullen anders worden ingericht. 

Verpleegkundige 

De komende vijf jaar zal de invloed van technologie op de functie van justitieel verpleegkun-

dige naar verwachting beperkt zijn. Waar de komende jaren veranderingen vallen te 

verwachten is in het stroomlijnen van de medicatievoorziening, het lokaal opvragen en in-

voeren van informatie en in de berichtenuitwisseling met justitiabelen en met ketenpartners. 

Tenslotte zullen een aantal technologische hulpmiddelen die al veel worden gebruikt in de 

buitenwereld de komende jaren ook in de instellingen worden gebruikt.  

Voor de medische beroepen in het algemeen geldt dat steeds meer medische informatie 

digitaal wordt geregistreerd en gedeeld. De – groeiende – technologische kloof tussen DJI 

en de buitenwereld zal de positie van DJI vis-à-vis de externe arbeidsmarkt verzwakken. Dit 

geldt voor alle functies maar in het bijzonder voor die van verpleegkundige omdat dit een 

functie is die sterk via de beroepsgroep is georganiseerd. Er ontstaat dus een serieus pro-

bleem voor justitieel verpleegkundigen als ze de aansluiting gaan verliezen met hun 

beroepsgroep, bijvoorbeeld op het vlak van digitale vaardigheden. Dat gaat dan onder an-

dere om het omgaan met het grote hoeveelheden data die op basis van continue metingen 

over patiënten (in casu: justitiabelen) worden gegenereerd. Daar valt dan wel weer tegenin 

te brengen dat justitieel verpleegkundigen een specifiek profiel hebben waarin de nadruk 

meer ligt op de sociaal-psychologische aspecten van de zorg. 

Op de langere termijn zal de beweging van het zelfmeten, d.w.z. de inzet van allerhande 

kleine mobiele meetinstrumenten (‘wearables’) die kunnen worden gebruikt om medische 

gegevens te verzamelen, mogelijkerwijs ook toepassing krijgen binnen de justitiële context. 

Deze gegevens kunnen vervolgens op afstand door experts (of automatisch) worden geana-

lyseerd. Voor verpleegkundigen is deze trend van groot belang omdat het tot een majeure 

verschuiving van taken zou leiden. Ten eerste verandert het de inhoud van de huidige taak 
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van het diagnosticeren. Metingen worden nu continue (dus niet alleen incidenteel, na klach-

ten) maar op afstand (dus niet in persona) gedaan. Dat betekent dat voor het stellen van de 

diagnose de sensorische en sociale en emotionele competenties minder relevant zullen wor-

den en de cognitieve competenties belangrijker. De verpleegkundige krijgt een nieuwe taak, 

namelijk het analyseren van grote hoeveelheden data die voortdurend over elk van de ge-

detineerden binnenkomen. 

Integrale conclusie 

We zien een aantal overkoepelende ontwikkelingen in de drie geselecteerde functies optre-

den. Voor alle drie de functies zien we een toename in de inhoudelijke zwaarte van de functie 

en van de respectievelijke (voor)opleidingseisen.  

De trend naar informatiegestuurd werken zal zich binnen DJI voortzetten. De verwachting is 

dat er op basis van continue metingen die worden gegenereerd door allerhande sensoren, 

hoewel er strenge voorwaarden worden gesteld aan het hergebruik van deze data voor an-

dere doeleinden dan waarvoor deze data oorspronkelijk is verzameld, steeds grotere 

hoeveelheden data beschikbaar komen over (de status van) justitiabelen. Deze data kan het 

werk van het werk van zowel casemanagers als PIW’ers als verpleegkundigen in hoge mate 

ondersteunen. Het verandert ook de aard van de werkzaamheden. De basale administratieve 

taken (zoals het opstellen van standaardrapportages) zullen worden geautomatiseerd; de 

resterende taken zullen relatief complex van aard zijn en stellen hogere eisen aan de analy-

tische vaardigheden. Eveneens zien we voor alle drie de functies een toename van het belang 

van het uitwisselen van informatie met derde partijen. Voor de casemanager richt zich dit 

vooral op ketenpartners, voor de PIW’er op interne partners, en voor de justitieel verpleeg-

kundigen voor zowel interne als externe partners. 

Welke vaardigheden er in de toekomst worden gevraagd van de functies hangt grotendeels 

af van de manier waarop DJI de taken over functies zal herverdelen. Dit speelt met name 

voor de taakverdeling tussen casemanagers en PIW’ers. Op de langere termijn zou de case-

manager zich steeds meer kunnen gaan richten op de regie van de informatiestromen (wat 

om goede analytische vaardigheden en onderhandelingsvaardigheden vraagt) en de PIW’er 

op de bejegening van gedetineerden (wat om goede emotionele en sociale vaardigheden 

vraagt). Voor de verpleegkundige geldt dat vrijwel alle taken van belang zullen blijven, en 

dat de complexiteit van taken zal toenemen. 
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9 Impact van technologie op drie func-

ties binnen Rijkswaterstaat 

In dit hoofdstuk beschrijven wij in overeenstemming met de methodiek die is beschreven in 

hoofdstuk 6 de impact van technologie op drie functies binnen Rijkswaterstaat. De functies 

die onderzocht worden zijn de wegverkeersleider, vergunningverlener en de medewerker 

databeheer. De paragrafen zijn als volgt opgebouwd: 

• Algemene informatie: een korte introductie van de functie. 

• Huidige taken: een overzicht van de huidige taken die bij de functie horen.  

• Huidige ontwikkelingen binnen de functie: een overzicht van de huidige tech-

nologische en niet-technologische ontwikkelingen binnen een functie. 

• Benodigde competenties voor de taken: voor elk van de taken is bepaald welke 

competenties nodig zijn. Vervolgens is per competentie ook aangegeven de mate 

waarin technologie deze competentie kan uitvoeren. Deze analyse biedt een inzicht 

in de mate waarin taken door technologie kunnen worden uitgevoerd.  

• Huidige overschotten/tekorten van de functie: een analyse van of en in welke 

mate er op dit moment sprake is van een overschot of tekort bij een functie.  

• Toekomstige ontwikkelingen binnen de functie: een overzicht van de toekom-

stige technologische en niet-technologische ontwikkelingen binnen een functie.  

• Toekomstige overschotten/tekorten: een analyse of en in welke mate er in de 

toekomst sprake is van een overschot of tekort bij een functie. Hierbij wordt ook 

rekening gehouden met de mate waarin technologie bepaalde taken kan uitvoeren. 

9.1 Wegverkeersleider 

9.1.1 Algemene informatie 

Organisatieonderdeel Rijkswaterstaat 

Functienaam  Wegverkeersleider 

Functiegroep  Medewerker Operationeel Verkeersmanagement 

Opleidingsniveau MBO 

Opleiding - 

Schaal 7 

Aantal (binnen Rijkswaterstaat) 197 

Algemene beschrijving Een wegverkeersleider is verantwoordelijk voor 

een vlotte, veilige, publieksgerichte en milieube-

wuste doorstroming van het wegverkeer in een 

beheersgebied (bepaalde regio). Daarnaast zorgt 

hij voor een adequate informatieverstrekking over 

de verkeersafwikkeling, incidenten en calamiteiten 

binnen het beheersgebied. De wegverkeersleider 

bedient binnen het beheersgebied de weggebrui-

kers en objecten zodanig dat een adequate 

verkeersafwikkeling mogelijk wordt gemaakt. Een 

wegverkeersleider bepaalt welke acties moeten 

worden getroffen op het gebied van verkeersmaat-

regelen op basis van de monitoring van de 
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verkeersafwikkeling en uit analyses die gemaakt 

zijn met behulp van aanvullende informatie zoals 

meldingen. Daarnaast verstrekt een wegverkeers-

leider ook verkeersinformatie aan mobiel 

verkeersleiders, verkeersgebruikers, beheerders 

en hulpdiensten. Incidenten worden op een effici-

ente wijze afgehandeld. Tot slot verzamelt een 

wegverkeersleider informatie over verkeersafwik-

keling, analyseert deze en bewerkt ze tot te 

gebruiken data. 

9.1.2 Huidige taken 

Een van de eerste taken binnen het werk van een wegverkeersleider is het waarnemen van 

(mogelijke) incidenten/files. Voor het waarnemen zijn verschillende mogelijkheden. Zo 

krijgen de wegverkeersleiders telefonische meldingen van hulpdiensten, weginspecteurs 

en/of andere partijen. Het kan dan bijvoorbeeld een melding zijn dat er een object op de 

weg ligt. Bij binnenkomst van een telefonische melding inventariseert de wegverkeersleider 

eerst wat het incident is, vervolgens waar het incident zich voordoet en vervolgens welke 

vervolgstappen ondernomen moeten worden. Naast de telefonische meldingen kan een weg-

verkeersleider ook (mogelijke) incidenten waarnemen via de videoschermen of de 

meetlussen in de weg.  

Een tweede taak is het afhandelen van incidenten/files op de snelweg. Daarbij worden 

verschillende stappen ondernomen. Als eerste moet een wegverkeersleider de weg veilig-

stellen met behulp van rode kruizen op matrixborden op de weg. Een wegverkeersleider mag 

alleen rode kruizen zetten als hij zelf de situatie kan beoordelen (bijvoorbeeld met camera-

beelden) of een melding heeft gekregen van de hulpdiensten of een weginspecteur. 

Vervolgens wordt een weginspecteur gebeld om naar het incident toe te gaan. Daar aange-

komen kan de weginspecteur aangeven of er nog additionele handelingen moeten worden 

verricht (bijv. het oproepen van de hulpdiensten of een berger). Op het moment dat situatie 

weer veilig is kan de weg weer worden vrijgegeven en kunnen de rode kruizen van de weg 

worden gehaald. Dit wordt gedaan op basis van een eigen observatie of melding van de 

weginspecteur/hulpdiensten. Daarnaast heeft een wegverkeerleider ook een meer anticipe-

rende taak om de doorstroming van het wegverkeer te bevorderen. Het gaat dan onder 

meer om het instellen van omleidingen voor het wegverkeer op de Dynamische Route Infor-

matiepanelen (DRIPs). Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden in geval van files, 

werkzaamheden of ongelukken. Een wegverkeersleider kan ook adviessnelheden aangeven 

om de doorstroming van het wegverkeer te bevorderen.  

Een vergelijkbare taak als het afhandelen van incidenten is het beheren van objecten en 

dan specifiek tunnels. Een tunnel is wel complexer omdat er hogere veiligheidsstandaard-

aarden aan worden gesteld. Het verkeer mag bijvoorbeeld niet stilstaan in de Leidsche 

Rijntunnel omdat de tunnel bereikbaar moet blijven voor de hulpdiensten. Daarom wordt het 

verkeer dat de Leidsche Rijntunnel ingaat gedoseerd. Verder kennen tunnels ook nog een 

hogere mate van technologisering dan een gewone snelweg, naast de camerabeelden zijn er 

ook hoogtemelders, brandmelders en andere veiligheidssystemen in de tunnel. 

Een andere taak van de wegverkeersleider is het openen en sluiten van de spitsstroken. 

Hiervoor moet worden vastgesteld of er per uur meer dan 1.350 voertuigen per rijstrook 
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passeren.285 Daarnaast moet ook worden vastgesteld of de spitsstrook vrij is. De wegver-

keersleider kan voor deze taken gebruik maken van de meetlussen in de weg en de beelden 

van de camera’s langs de snelweg. De laatste taak van de wegverkeersleider is het regi-

streren van incidenten. In het registratiesysteem wordt bijgehouden welke 

wegverkeersleider bezig is met het incident, wat de status is en welke weginspecteur bezig 

is met het incident. Daarnaast kunnen ook nog extra opmerkingen worden ingevoerd, bij-

voorbeeld hoe een situatie in de toekomst voorkomen kan worden. 

9.1.3 Huidige ontwikkelingen binnen de functie 

In deze paragraaf wordt gekeken naar zowel de technologische ontwikkelingen als de overige 

ontwikkelingen binnen een functie. Het inventariseren van relevante technologische en ove-

rige ontwikkelingen is gedaan op basis van literatuuronderzoek, interviews en een 

meeloopsessie met een uitvoerder van de functie.  

Technologische ontwikkelingen 

Binnen het werk van de wegverkeersleider speelt technologie al een belangrijke rol ondanks 

dat er de afgelopen jaren niet veel nieuwe ontwikkelingen zijn geweest. De reden hiervoor 

is dat Rijkswaterstaat in 2015 gestart is met CHARM.286 CHARM is het programma dat Rijks-

waterstaat gaat helpen om in de toekomst verkeersmanagement op een goede manier vorm 

te blijven geven. Het doel is om de huidige (verouderde) verkeersmanagementsystemen te 

vervangen door een bestaand (en bewezen) systeem. Daarbij wordt alle losse applicaties 

vervangen door één applicatie en krijgen alle verkeerscentrales van Rijkswaterstaat ook het-

zelfde systeem: 

• Wegverkeersleiders efficiënter kunnen werken (er hoeven minder handelingen te 

worden verricht);  

• Beheer- en onderhoudskosten aanzienlijk verminderen;  

• Centrales uitbreiding van het wegennet aankunnen;  

• RWS een goede basis heeft voor innovatieve verkeersmanagement technologie. 

In de huidige scope van CHARM vallen alle regionale wegverkeerscentrales en verkeerscen-

trum Nederland en de circa 300 toekomstige gebruikers. De weginspecteurs krijgen toegang 

tot een mobiele applicatie. Het nieuwe platform zal aansluiten op de huidige, bestaande 

wegkant-systemen. Binnen de scope van CHARM vallen het Incidentmanagement (IM) en 

het Verkeersmanagement (VM). De aansturing van tunnels en spitsstroken zit (nog) niet in 

de scope van CHARM. 

Vanwege de start met het CHARM-programma heeft Rijkswaterstaat ook besloten om de 

doorontwikkeling van bestaande applicaties ook tijdelijk stop te zetten. Na de introductie van 

CHARM (in uiterlijk 2020) kan het systeem weer worden doorontwikkeld. Desalniettemin 

wordt er al volop gebruik gemaakt van technologie. In de komende paragrafen worden de 

verschillende technologieën nader besproken.  

Waarnemen van incidenten 

Voor het waarnemen van incidenten kunnen de wegverkeersleiders gebruik maken van ca-

merabeelden. Bij de verkeerscentrale Midden-Nederland kunnen ze ca. 90% van het 

wegennet observeren met camera’s, maar dit percentage verschilt per regio. Inmiddels zijn 

er al camera’s op de markt waarmee Automatische Incident Detectie (AID) kan worden 

                                                

285 Rijkswaterstaat (2018) Spitsstroken. [rijkswaterstaat.nl/spitsstroken] 

286 Rijkswaterstaat (2018) CHARM. [rijkswaterstaat.nl/charm] 

https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/wegbeheer/spitsstroken/index.aspx
https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/verkeersmanagement/wegverkeer/charm
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gedaan. Deze camera’s registeren autonoom of een incident heeft plaatsgevonden en geven 

dat door aan de wegverkeersleider.  

Een tweede mogelijkheid is het Motorway Management (MTM) systeem waarmee ze data uit 

de lussen in de wegkrijgen. In de geoviewer kunnen de wegverkeersleider daarmee zien 

hoeveel auto’s er op een bepaalde rijstrook passeren. Daarbij wordt met een kleur aangeven 

hoe druk het op de weg is (oranje/rood geven drukte aan). Er kan daarbij ook gebruik worden 

gemaakt van data van TomTom en Flitsmeister, die ook data hebben over de verkeersdrukte 

op de Nederlandse snelwegen. 

In sommige regio’s spelen hoogtemelders ook nog belangrijke rol (bijv. in de regio Rotter-

dam). Deze geven een melding als er een te hoog voertuig door een tunnel rijdt en kunnen 

ertoe leiden dat een tunnel dicht moet (op basis van een handeling van de wegverkeerslei-

der). In tunnels zitten daarnaast ook nog andere veiligheidssystemen die meldingen kunnen 

geven. De wegverkeersleiders moet dan vervolgens bepalen of dit legitieme meldingen zijn 

of een vals alarm. 

Aansturen van de matrixborden en DRIPs 

Via het MTM-systeem kunnen de wegverkeersleiders ook de matrixborden aansturen (bijv. 

het aanzetten van de rode kruizen). Het aansturen van de matrixborden gebeurt ook deels 

automatisch, namelijk als onderdeel van de filestaartbeveiliging. Als op een bepaalde rij-

strook de gemiddelde snelheid beneden een vastgesteld minimum daalt dan wordt de 

snelheid op de matrixborden aangepast.  

De wegverkeersleiders kunnen naast de matrixborden ook nog de DRIPs aansturen. Op deze 

DRIPs kunnen wegverkeersleiders onder meer omleidingsroutes aangeven. Voor het instellen 

van omleidingsroutes maken wegverkeersleiders gebruik van regelscenario’s. Op dit moment 

zijn dat papieren boekjes waarin de wegverkeersleider kan zien welke handelingen het moet 

doen om een bepaalde omleidingsroute in te stellen.  

Weginspecteurs volgen 

De wegverkeersleider kunnen in de verkeerscentrale ook de positie van de weginspecteurs 

op hun computer zien. Op het moment dat er een incident is kunnen ze met hun rechter-

muisknop op de locatie van het incident klikken en het systeem laten berekenen welke 

beschikbare weginspecteur het snelste bij een incident kan zijn.  

Logsysteem  

Daarnaast is er ook een systeem waarin alle incidenten worden gelogd. Voor een deel ge-

beurt dit automatisch, maar er zijn ook nog velden die een wegverkeersleider zelf moet 

invullen. 

Overige ontwikkelingen 

Voor het werk van een wegverkeersleider (afhandelen van incidenten en zorgen voor een 

goede doorstroming op de weg) zijn twee factoren van belang (1) de drukte op de weg (voor 

het regelen van de doorstroming) en (2) het aantal incidenten. Beiden factoren worden be-

invloed door een aantal verschillende ontwikkelingen. 

De afgelopen jaren is de hoeveelheid verkeer op de snelwegen toegenomen. De reden hier-

voor is dat het economisch beter gaat. Rond de crisisjaren was er veel minder verkeer op de 
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weg en daardoor ook minder files. Ook andere ontwikkelingen spelen daarbij een rol zoals 

het feit dat mensen steeds meer pakketjes online kopen (meer bestelbusjes).287 

Daarnaast lijkt de smartphone een belangrijke rol te spelen. Het aantal ongevallen daalde 

jarenlang, tot ruim 20.000 per jaar in 2013. Sinds 2013 is het aantal ongevallen echter weer 

toegenomen (tot ruim 26.000 in 2017). Stichting Incident Management Nederland denkt dat 

de stijging wordt veroorzaakt door het gebruik van smartphones achter het stuur.288 

9.1.4 Benodigde competenties voor de taken 

Om het takenpakket van de wegverkeersleider goed uit te kunnen voeren zijn verschillende 

competenties nodig. In onderstaande tabel zijn de belangrijkste competenties per hoofdtaak 

weergegeven. 

Taak Competentie 

Waarnemen van incidenten 

(incl. telefonische meldingen) 

Communicatieve vaardigheden 

 Vaststellen van situatie op basis van videobeelden en 

verkeersmanagementssystemen 

Afhandelen van incidenten Bepalen van benodigde verkeersmaatregelen 

 Uitvoeren regelscenario’s/verkeersmaatregelen 

 Communiceren en afstemmen met weginspecteur, ber-

ger en hulpdiensten 

 Monitoren van situatie op basis van videobeelden, tele-

fonische meldingen en verkeerssystemen 

Openen/sluiten van spitsstro-

ken 

Vaststellen van situatie op basis van videobeelden en 

verkeersmanagementssystemen 

 Controleren of aan de voorwaarden wordt voldaan voor 

het openen/sluiten van een spitsstrook 

 Openen/sluiten van spitsstrook 

Beheren van objecten (tunnel) Vaststellen/monitoren van situatie op basis van video-

beelden, telefonische meldingen en overige meldingen 

(bijv. hoogtemelders) 

 Bepalen van benodigde verkeersmaatregelen 

 Communicatieve vaardigheden 

Loggen van incidenten Verzamelen van informatie over het incident 

 Vastleggen informatie over (de afhandeling van) het in-

cident 

 

Bovenstaande tabel geeft aan welke (primaire) competenties nodig zijn voor het uitvoeren 

voor de taken. Zoals in hoofdstuk 6 uitgelegd, is de kans het grootste dat technologie de 

functie gaat beïnvloeden op aspecten waar technologie relatief goed in is ten opzichte van 

de mens. Om te beoordelen waar technologie relatief goed in is hebben wij gebruik gemaakt 

van het raamwerk van McKinsey. McKinsey heeft in dit raamwerk van de competenties het 

niveau van huidige technologieën ten opzichte van menselijke prestaties geanalyseerd. 

                                                

287 Nu.nl (2018) Vijf redenen waarom het aantal files toeneemt. [nu.nl]  

288 NOS (2017) Meer verkeersongelukken, waarschijnlijk door smartphone [nos.nl] 

https://www.nu.nl/weekend/5497790/vijf-redenen-waarom-aantal-files-toeneemt.html
https://nos.nl/artikel/2197563-meer-verkeersongelukken-waarschijnlijk-door-smartphone.html
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Daarbij zijn drie categorieën mogelijk: 

• Niveau 1: onder de mediaan van menselijk presenteren. 

• Niveau 2: gelijk aan de mediaan van menselijk presteren. 

• Niveau 3: in het eerste kwartiel van de menselijk presteren. 

 Figuur 45 Taken versus competenties voor een wegverkeersleider 

 

De taken waarvoor de benodigde competenties relatief goed gedekt worden door technologie 

hebben zoals betoogd in hoofdstuk 6 de meeste kans om beïnvloed te worden door techno-

logie. Technologie kan hier immers in termen van tijd en/of kwaliteit waarde creëren. Zo 

geldt dit ook voor de taken van de wegverkeersleider. 

Voor de taken van een wegverkeersleider geldt dat technologie op bepaalde vaardigheden 

potentie heeft. Het gaat bijvoorbeeld om het automatisch detecteren van een (type) incident 

op basis van camerabeelden en verkeerssystemen (recognizing known patterns). Binnen 

sommige verkeerscentrales wordt dit al toegepast. Echter, technologie is nog niet in staat 

om in alle gevallen de juiste beslissing te geven. Een weginspecteur fungeert daardoor ook 

als kwaliteitsbewaker. Het openen/sluiten van spitsstroken is makkelijker automatisch vast 

te stellen. Hiervoor moet worden vastgesteld of er per uur meer dan 1.350 voertuigen per 

rijstrook passeren. Daarnaast moet ook worden vastgesteld of de spitsstrook vrij is.  

De toegevoegde waarde van een wegverkeersleider zit ook bij het (telefonisch) communice-

ren (natural language generation en natural language understanding) en afstemmen 

(coordination with multiple agents) met de verschillende partijen op de Nederlandse snelwe-

gen (o.a. melders van incidenten, weginspecteurs, bergers en hulpdiensten). Het is voor 
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technologie (nog) niet goed mogelijk om gesproken berichten af te handelen. Het gaat daar-

bij niet alleen om het begrijpen wat er gezegd wordt, maar ook het doorvragen en het 

controleren of wat er gezegd wordt logisch is.  

9.1.5 Huidige overschotten/tekorten van de functie 

Voor wegverkeersleiders geldt dat ze geen specifieke opleiding hoeven te hebben afgerond 

om aan de slag te gaan als wegverkeersleider. Op het moment dat ze een baan krijgen als 

wegverkeersleider worden ze altijd eerst intern opgeleid. De consequentie hiervan is dat ze 

worden opgeleid voor een specifieke functie binnen Rijkswaterstaat waardoor het niet een-

voudig is om een vergelijkbare baan buiten Rijkswaterstaat te vinden. Zeker niet een baan 

met een vergelijkbaar salaris289 en een vergelijkbaar opleidingsniveau. Daardoor ontstaat er 

een situatie waarin werknemers zowel niet weg willen als niet weg kunnen. Bij de verkeers-

centrale Midden-Nederland zijn ze nu een traject gestart om (hoger opgeleide) mensen voor 

een aantal jaar wegverkeersleider te laten zijn om ze daarna te laten doorstromen naar een 

andere functie. Op die manier wordt voorkomen dat mensen vast komen te zitten in een 

bepaalde functie.  

Daarnaast speelt ook nog mee dat wegverkeersleiders die ouder zijn dan 55 er voor mogen 

kiezen om geen nachtdiensten meer te doen. Bij de wegverkeersleiders is het aandeel 55-

jarigen op dit moment 16%. Dit geldt wel voor alle wegverkeersleiders binnen Rijkswater-

staat; het kan zijn dat er binnen specifieke centrales een andere verdeling geldt.  

Het werven van nieuwe wegverkeersleiders is pas recentelijk lastiger geworden. Waarschijn-

lijk heeft dit te maken met het aantrekkende economische klimaat. Overigens is het werven 

van nieuwe wegverkeersleiders niet eenvoudig omdat er geen specifieke vooropleiding voor 

nodig is. Het is dus niet op voorhand via diploma’s te toetsen of iemand goed kan functione-

ren als wegverkeersleider.  

9.1.6 Toekomstige ontwikkelingen binnen de functie 

In deze paragraaf wordt gekeken naar zowel de technologische ontwikkelingen als de overige 

ontwikkelingen binnen een functie. Het inventariseren van relevante technologische en ove-

rige ontwikkelingen is gedaan op basis van literatuuronderzoek, interviews en een 

meeloopsessie met een uitvoerder van de functie.  

Impact van technologie op taken en competenties 

Voor de middellange termijn is de implementatie van het CHARM-programma de belangrijk-

ste technologische ontwikkeling. Het is de bedoeling dat het gehele CHARM-programma in 

de komende twee jaar wordt uitgerold. CHARM zorgt er voor dat alle applicaties van de 

wegverkeersleiders in één applicatie worden gegoten. Hierdoor hoeven de wegverkeerslei-

ders minder handelingen uit te voeren om een actie uit te voeren (bijv. het aansturen van 

een weginspecteur). Daarnaast kunnen wegverkeersleiders straks ook het werk overnemen 

van andere verkeerscentrales. Daardoor hoeven ’s nachts niet alle wegverkeerscentrales 

open te zijn of kunnen andere wegverkeerscentrales bijspringen als een bepaalde wegver-

keerscentrale het druk heeft. Een deel van de taken van de wegverkeersleider (zoals het 

aansturen van tunnels en spitsstroken) zal (nog) niet binnen de scope van CHARM vallen. 

                                                

289 Wegverkeersleider krijgen betaald in schaal 7 tot en met 9, maar krijgen ook nog een onregelmatig-

heidstoeslag. Zij kennen daardoor een relatief hoog salaris. 
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Met de implementatie van CHARM worden de eerder genoemde regelscenario’s (in het geval 

van omleidingsroutes) ook geautomatiseerd. De wegverkeersleider krijgt daardoor voorstel-

len welke omleidingsroute het beste kan worden ingesteld en als hij dan kiest voor een 

bepaalde omleidingsroute dan wordt de daarvoor benodigde handelingen ook automatisch 

gedaan door CHARM. Tot en met 2020 zal de implementatie van CHARM de belangrijkste 

technologische ontwikkeling zijn. De consequentie van CHARM is dat het werk van een weg-

verkeersleider meer van een bedienaar naar proces operator zal gaan. De wegverkeersleider 

zal daarbij op basis van ondersteunende informatie uit het systeem besluiten gaan nemen 

en waar nodig de voorgestelde besluiten overrulen.  

Voor de lange termijn is gekeken naar de taken waar technologie een belangrijke rol kan 

spelen en taken waar technologie dat nu nog doet. Een van de vaardigheden van de weg-

verkeersleider is het afstemmen met verschillende partijen over meldingen. Het kan hierbij 

gaan om het afhandelen van telefonische meldingen, alsmede het contact met een wegin-

specteur ten tijde van een incident. De afgelopen jaren heeft spraakondersteuning een flinke 

ontwikkeling doorgemaakt. Een van de mogelijkheden voor de lange termijn is dat melders 

een bericht kunnen inspreken, waarna de computer of (1) de tekst automatisch omzet in 

een bericht voor de wegverkeerleider, of zelfs verder gedacht (2) automatisch doorgeeft wat 

er moet gebeuren (bijv. het afsluiten van een bepaalde rijstrook). Een van de vereisten 

hiervoor is wel dat de melder duidelijker doorgeeft wat er aan de hand is anders wordt per 

abuis de verkeerde rijstrook afgesloten.  

Een ander mogelijkheid is dat Rijkswaterstaat de taak op een andere manier gaat vormge-

ven. Een melder of een weginspecteur zou in plaats van een telefonische melding een bericht 

kunnen sturen. Deze berichten kunnen dan automatisch door een computer worden ver-

werkt. Een melder moet dan bijvoorbeeld doorgeven waar het incident plaats heeft gevonden 

en wat het incident is (via bijvoorbeeld een app). Vervolgens zou de dichtstbijzijnde wegin-

specteur een melding moeten ontvangen (bijv. via de telefoon) dat hij het incident moet 

afhandelen. De weginspecteur zou dan via een mobiele applicatie moeten aangeven wat er 

aan de hand is en welke maatregelen (bijv. rode kruizen) getroffen moet worden. Via de-

zelfde applicatie kan dan ook worden aangeven dat de maatregelen weer verwijderd kunnen 

worden.  

Bovenstaande aanpak kent ook nadelen. Via een telefonisch contact is bijvoorbeeld veel 

makkelijker en sneller af te stemmen wat er precies aan de hand is. Bovendien zijn melders 

en weginspecteurs dan ook niet gebonden aan de input die het computersysteem aankan. 

Een ander nadeel is dat er nu ook geen controle plaatsvindt op de meldingen. Als bijvoorbeeld 

blijkt dat iemand een foutieve melding heeft gedaan dan is de weginspecteur voor niets 

onderweg naar het incident. Het is daarnaast ook nog voor te stellen dat melders en wegin-

specteurs ook nog een menselijk aspect in hun werk willen en niet alleen maar met 

technologie te maken willen hebben.  

Een andere taak waar op de lange termijn waar technologie een rol kan spelen is bij het 

waarnemen van incidenten en daar vervolgens op handelen. Voor het waarnemen van de 

incidenten zijn al veel technologische systemen beschikbaar. Dit kan gedaan worden op basis 

van de telefonische meldingen. De telefonische meldingen, zeker van de weginspecteurs, 

bieden de meeste zekerheid over of op een bepaalde plek een incident heeft plaatsgevonden. 

De camerasystemen dekken namelijk niet het gehele wegennet af, bovendien kan op basis 

van de data van de lussen niet in alle gevallen worden vastgesteld wat er aan de hand is.  

Bij het waarnemen van incidenten speelt bovendien mee dat camera’s nu alleen signaleren 

als er (mogelijk) iets aan de hand is. Ze geven daarvoor een melding aan de wegverkeers-

leider maar ondernemen verder (nog) geen actie. Het aspect van handelen is een complex 
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onderdeel omdat vervolgens aangegeven moet worden of het ook daadwerkelijk een incident 

betreft en zo ja, wat er vervolgens gedaan moet worden. Een van de aspecten die daarbij 

meespeelt is betrouwbaarheid. De wegverkeersleider fungeert nu als kwaliteitsbewaker in 

het proces. Hij stemt daarbij af met verschillende partijen, onder wie een weginspecteur, 

hulpdiensten en mogelijk zelfs berger. In de komende jaren zullen camerabeelden steeds 

beter worden in het detecteren van incidenten en het werk van een wegverkeersleider ne-

men, maar zolang camerabeelden geen 100% betrouwbaarheid kunnen garanderen over het 

type incident zal de wegverkeersleider nodig blijven.  

Voorgaande discussie speelt ook bij het automatiseren van de regelscenario’s. Met CHARM 

krijgen wegverkeersleiders suggesties welke omleidingsroutes het beste kan worden inge-

steld. Het is echter de wegverkeersleider die de beslissing neemt. Voor de lange termijn is 

het daarbij wel de bedoeling dat de computer de uiteindelijke beslissing gaat nemen. Daar-

voor geldt wel dat Rijkswaterstaat eerst uitgebreid wil testen of het systeem wel werkt.  

Het is wel voor te stellen dat het openen en sluiten van een spitsstrook wel automatisch 

gaat. Daarvoor moet worden vastgesteld of de weg vrij is en of er meer dan een vooraf 

vastgesteld aantal voertuigen over de rijbaan rijdt. Dit zijn taken die op de middellange 

termijn eenvoudig te automatiseren zijn. 

Impact van overige ontwikkelingen op taken en competenties 

Een van de belangrijkste ontwikkelingen op verkeersgebied is de zelfrijdende auto. De zelf-

rijdende auto raakt niet direct aan het werk van een wegverkeersleider, maar mogelijk wel 

indirect. Het ideaalbeeld van een zelfrijdende auto is dat er geen (of in ieder geval minder) 

ongelukken gebeuren waardoor er minder files ontstaan. Tegelijkertijd zou het aantal files 

vanwege drukte ook moeten afnemen omdat auto’s dichter op elkaar rijden en met elkaar 

afstemmen wat de meest efficiënte route is. Uit de gesprekken die gevoerd zijn kwam naar 

voren dat er op het gebied van de zelfrijdende auto binnen de tijdshorizon van dit onderzoek 

weinig tot geen effecten te verwachten zijn. De belangrijkste reden hiervoor is dat er op dit 

moment nog geen volledig zelfrijdende auto’s beschikbaar zijn. En als de zelfrijdende auto 

dan eindelijk op de markt komt zal het ook nog lang duren voordat het gehele Nederlandse 

wagenpark uit zelfrijdende voertuigen bestaat.  

9.1.7 Toekomstige overschotten/tekorten 

Door technologische ontwikkelingen kunnen de taken van de wegverkeersleider efficiënter 

worden uitgevoerd. Echter, voor de wegverkeersleider geldt dat de technologie eerst geïm-

plementeerd dient te worden. Het CHARM programma is een ontwikkeling om alle applicaties 

van de verkeerscentrales te standaardiseren en is een traject wat al vijf jaar loopt en in de 

komende twee jaar zal worden uitgerold. Met CHARM zouden de taken van een wegverkeers-

leider efficiënter moeten kunnen worden uitgevoerd. Twee belangrijke onderdelen daarvan 

zijn (1) het feit dat het werk uit de andere verkeerscentrales overgenomen kan worden en 

(2) het efficiënter verrichten van de bestaande werkzaamheden. CHARM zou er voor moeten 

zorgen dat wegverkeersleiders minder handelingen hoeven te verrichten binnen hun taken. 

Een voorbeeld hiervan is dat de wegverkeersleiders niet meer alle handelingen van een re-

gelscenario zelf moeten doorvoeren, maar dat CHARM dit automatisch doet.  
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9.2 Vergunningverlener 

9.2.1 Algemene informatie 

Organisatieonderdeel Rijkswaterstaat 

Functienaam  Vergunningverlener 

Functiegroep   

Opleidingsniveau MBO/HBO 

Opleiding  

Schaal 8-10 

Aantal (binnen Rijkswaterstaat) 144 

Algemene beschrijving De afdeling Vergunningverlening borgt en verbeter 

de kwaliteit, de kwantiteit en het veilig gebruik van 

de Netwerken. De medewerker advisering (Ver-

gunningverlener) is verantwoordelijk voor het 

verlenen van vergunningen en ontheffingen en het 

opstellen van verkeers- en nautische besluiten. 

Daarnaast is de medewerker verantwoordelijk voor 

het beoordelen van projectplannen en meldingen. 

Daarbij is deze verantwoordelijk voor een goede 

communicatie met de klant, omgeving en interne 

organisatie.  

In de intakersrol van de medewerker advisering is 

deze verantwoordelijk voor het coördineren, voor-

bereiden en het aangaan van het vooroverleg. 

Daarnaast is deze verantwoordelijk voor het be-

trekken van mogelijk meerdere 

vergunningsaspecten en meerdere betrokken be-

heerders/bevoegde instanties. De medewerker is 

verantwoordelijk voor het helpen om de klant het 

overzicht te krijgen welke vergunningen en meldin-

gen nodig zijn. De verantwoordelijkheid van de 

medewerker advisering is het behandelen van ver-

gunningaanvragen en ontheffingen. Bovendien is 

deze het aanspreekpunt voor juridische vragen van 

de afdeling Vergunningverlening. 

 

9.2.2 Huidige taken 

In een profieldocument van Rijkswaterstaat zijn de kerntaken van een vergunningverlener 

omschreven. Het betreffen drie kerntaken: 

1. Uitvoeren wettelijke taken in de rol van bevoegd gezag: De afdeling werkt aan 

de regulering van de netwerken en voert in de rol van bevoegd gezag de wettelijke 

taken uit namens de regionale onderdelen van RWS: het verlenen van de vergun-

ningen, ontheffingen, vrijstellingen en een bijdrage aan het opstellen van 

projectplannen. 

2. Advisering andere bevoegde gezagen: De afdeling adviseert, coördineert en 

stemt af met andere waterbeheerders bij de vergunningverlening in 
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samenloopgevallen. De afdeling adviseert het Wabo bevoegd gezag (RUD’s, gemeen-

ten en provincies) bij samenhang en coördinatie. 

3. Advisering klant in voortraject: De afdeling Vergunningverlening is vroegtijdig en 

proactief betrokken bij omgevingsstrategie en ruimtelijke ordeningsplannen van ex-

terne partijen en bij aanleg -en onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat. De 

afdeling levert hiervoor capaciteit, kennis en expertise. 

Naast de kerntaken is er ook nog een reeks overige taken zoals het meedenken en meewer-

ken aan regionale netwerkontwikkeling, managen van verwachtingen in het voortraject en 

het tijdig informeren van initiatiefnemers. De overige taken kennen op hoofdlijnen dezelfde 

competenties als de kerntaken. In dit stuk zullen we de overige taken daarom niet meer 

expliciet aan bod laten komen, tenzij het wel relevant is.  

Vanuit het proces van het verstrekken van een vergunning is het logischer om met de derde 

kerntaak advisering klant in voortraject te starten. Het doel van deze taak is ervoor 

zorgen dat de aanvrager uiteindelijk een duidelijke aanvraag opstelt en ook alle benodigde 

informatie aanlevert zodat de aanvraag ook beoordeeld kan worden. Hiervoor is vaak (tele-

fonisch) contact tussen de aanvrager en Rijkswaterstaat.  

Het uitvoeren wettelijke taken in de rol van bevoegd gezag start bij het registeren van 

een aanvraag in het werksysteem van Rijkswaterstaat (PowerBrowser). Zodra de aanvraag 

geregistreerd in het werksysteem wordt beoordeeld of Rijkswaterstaat het bevoegde gezag 

is, welke procedure er is en of er samenloop is met andere bevoegd gezagen. Daarnaast 

wordt ook aangegeven welke vergunningverlener de aanvraag gaat oppakken. Onderdeel 

van het proces is ook controleren of de aanvraag voldoet aan de indieningvereisten en of 

duidelijk is wat de aanvrager precies wil en bedoelt met de aanvraag. In deze fase kan ook 

een (telefonisch) overleg worden gepland met de aanvrager.  

Op het moment dat de aanvraag geheel duidelijk is kan de vergunningverlener een inhou-

delijke beoordeling doen van de aanvraag. Daarin wordt gekeken of de voorgenomen 

activiteit is toegestaan op grond van de wet- en regelgeving. Afhankelijk van de complexiteit 

van de aanvraag kunnen er ook nog adviseurs van Rijkswaterstaat (bijv. op het gebied van 

rivierkunde) bij de aanvraag worden betrokken. Als de adviseurs nog extra informatie nodig 

hebben zal er weer contact worden opgenomen met de aanvrager om dit op te vragen. Indien 

er samenloop is met andere bevoegde gezagen zal er ook met hen contact worden opgeno-

men.  

Alle adviezen worden vervolgens gebundeld door de vergunningverlener die zo een oordeel 

kan vellen over de aanvraag. Als de uitkomsten strijdig zijn en/of een negatief oordeel ople-

veren dan wordt er contact opgenomen met de initiatiefnemer om een negatief besluit te 

voorkomen en te vragen of er aanpassingen gedaan kunnen worden. Als dat gebeurt zal het 

plan opnieuw worden beoordeeld. Door de implementatie van de Omgevingswet moet Rijks-

waterstaat ook proactiever meedenken met de initiatiefnemer.  

Na het vaststellen van de beoordeling zal er, afhankelijk van de aanvraag, een besluit of 

advies worden opgesteld. Een melding hoeft zelfs alleen administratief te worden afgerond, 

daarvoor is een reactie naar de initiatiefnemer niet vereist. Bij een uitgebreide procedure 

wordt er een ontwerpbesluit en publicatie opgesteld welke ook ter inzage wordt gelegd voor 

zienswijzen. Op basis van deze zienswijze wordt er, eventueel in samenspraak met de advi-

seurs, andere bevoegd gezagen en initiatiefnemers, nagegaan of er nog gevolgen zijn voor 

het voorgenomen besluit. Als het definitieve besluit is vastgesteld kan er ook nog een be-

zwaar- en beroepsprocedure volgen. De vergunningverlener dient in deze toe te lichten hoe 

het besluit is genomen en welk proces is doorlopen.  
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Bij de taak advisering andere bevoegde gezagen wordt een vergelijkbaar proces door-

lopen als bij uitvoeren wettelijke taken in de rol van bevoegd gezag. Het verschil is 

dat Rijkswaterstaat in het eerste geval niet het bevoegde gezag is en alleen advies geeft 

terwijl het in het tweede geval wel het wettelijke bevoegd gezag is.  

Naast de kerntaken is er nog een aantal relevante overige taken gedefinieerd in het profiel-

document van Rijkswaterstaat: 

• Het leveren van een bijdrage aan de instandhouding van het (laten) ontwikkelen van 

voor vergunningverlening relevante kennis en implementatie hiervan.  

• Het vertalen en toepassen van (inter)nationaal beleid en regelgeving op basis van 

kaders naar de regio. 

• Het zorg dragen voor uniforme uitvoering door RWS brede kennis uitwisseling, sig-

nalering en samenwerking (o.a. in landelijke kennis teams). 

9.2.3 Huidige ontwikkelingen binnen de functie 

In deze paragraaf wordt gekeken naar zowel de technologische ontwikkelingen als de overige 

ontwikkelingen binnen een functie. Het inventariseren van relevante technologische en ove-

rige ontwikkelingen is gedaan op basis van literatuuronderzoek, interviews en een 

meeloopsessie met een uitvoerder van de functie.  

Technologische ontwikkelingen 

Voor het uitoefenen van het werk kunnen de vergunningverleners gebruik maken van het 

werksysteem PowerBrowser. In dit systeem worden alle vergunningen geregistreerd en zit-

ten ook nog een aantal functionaliteiten die het werk van een vergunningverlener 

eenvoudiger maken. Verder maken ze ook nog gebruik van wetten.overheid.nl omdat hier 

de meest recente versie van alle wet- en regelgeving staat.  

PowerBrowser is een werksysteem en wordt niet door alle betrokken in het vergunningver-

leningsproces gebruikt. Een van de redenen hiervoor is dat PowerBrowser een complex 

systeem is. Als een vergunningverlener input nodig heeft van een adviseur downloadt hij 

eerst de relevante stukken uit PowerBrowser en stuurt hij deze stukken vervolgens naar de 

adviseur. Het mailcontact met een adviseur wordt wel geregistreerd in PowerBrowser.  

PowerBrowser bevat ook een geoviewer waarmee een vergunningverlener kan zien welke 

vergunningen er nog meer zijn verleend in het gebied. Echter, het is nog niet mogelijk om 

tegelijkertijd andere informatie te tonen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een kadastrale 

kaart of het ecologisch relevante areaal. Een vergunningverlener gebruikt daarom meerdere 

schermen, met op elk scherm een relevante kaart, om een oordeel te vellen over de aan-

vraag. In PowerBrowser kan daarnaast ook alle historie van een aanvraag/verleende 

vergunning tonen en heeft ook een zoeksysteem. 

Een andere belangrijke functionaliteit is dat PowerBrowser (semi)automatisch een brief kan 

opstellen met een advies, besluit of iets anders. Daarvoor kan in PowerBrowser een format 

worden gekozen dat in Word automatisch wordt aangevuld met de gegevens die in Power-

Browser staan.  

Overige relevante ontwikkelingen 

Een belangrijke factor voor de hoeveelheid werk is het aantal aanvragen dat wordt gedaan. 

Daarbij lijkt de tendens te zijn dat er gedurende een periode van economische tegenspoed 

er minder vergunningen worden aangevraagd en gedurende hoogconjunctuur juist meer. 

Over de afgelopen periode het aantal aanvragen daarom fors gestegen.  
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Daarnaast heeft op 1 juli 2015 een meerderheid van de Tweede Kamer ingestemd met de 

Omgevingswet.290 Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke pro-

jecten, waardoor het makkelijker wordt om ruimtelijke projecten te starten. Aangezien de 

Omgevingswet pas in 2021 van kracht wordt, wordt daar in deze paragraaf nog niet op 

ingegaan, maar wel bij de toekomstige ontwikkelingen binnen de functie. Een andere be-

langrijke ontwikkeling is dat bij de afdeling vergunningsverlening de processen ook zijn 

gestandaardiseerd, waardoor aanvragen sneller kunnen worden afgehandeld.  

9.2.4 Benodigde competenties voor de taken 

Om het takenpakket van de vergunningverlener goed uit te kunnen voeren zijn verschillende 

competenties nodig. In onderstaande tabel zijn de belangrijkste competenties per hoofdtaak 

weergegeven. 

Taak Competentie 

Uitvoeren wettelijke 

taken in rol van be-

voegd gezag 

Bepalen/vaststellen behoeften van de aanvrager aan 

de hand van de aangeleverde informatie 

 Communicatieve vaardigheden 

 Vaststellen huidige situatie vergunningsgebied 

 Afwegen verschillende belangen 

 Coördineren met aanvrager, adviseurs en belang-

hebbenden. 

 Formuleren van een besluit 

 Schriftelijk opstellen van een besluit 

Advisering andere be-

voegde gezagen 

Bepalen/vaststellen behoeften van de aanvrager aan 

de hand van de aangeleverde informatie 

 Vaststellen huidige situatie vergunningsgebied 

 Formuleren van een besluit 

 Schriftelijk opstellen van een besluit 

Advisering klant voor-

traject 

Bepalen/vaststellen behoeften van de aanvrager aan 

de hand van de aangeleverde informatie 

 Communicatieve vaardigheden 

 

Bovenstaande tabel geeft aan welke (primaire) competenties nodig zijn voor het uitvoeren 

voor de taken. Zoals in hoofdstuk 6 uitgelegd, is de kans het grootste dat technologie de 

functie gaat beïnvloeden op aspecten waar technologie relatief goed in is ten opzichte van 

de mens. Om te beoordelen waar technologie relatief goed in is hebben wij gebruik gemaakt 

van het raamwerk van McKinsey. McKinsey heeft in dit raamwerk van de competenties het 

niveau van huidige technologieën ten opzichte van menselijke prestaties geanalyseerd. 

Daarbij zijn drie categorieën mogelijk: 

• Niveau 1: onder de mediaan van menselijk presenteren. 

• Niveau 2: gelijk aan de mediaan van menselijk presteren. 

• Niveau 3: in het eerste kwartiel van de menselijk presteren. 

                                                

290 Rijksoverheid (2018) Nieuwe omgevingswet maakt omgevingsrecht eenvoudiger. 
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 Figuur 46 Taken versus competenties voor een vergunningverlener 

 

De taken waarvoor de benodigde competenties relatief goed gedekt worden door technologie 

hebben zoals betoogd in hoofdstuk 6 de meeste kans om beïnvloed te worden door techno-

logie. Technologie kan hier immers in termen van tijd en/of kwaliteit waarde creëren. Zo 

geldt dit ook voor de taken van de vergunningverlener.  

Voor de taken van een vergunningverlener geldt dat technologie op bepaalde vaardigheden 

veel potentie heeft. Het gaat dan bijvoorbeeld om het vaststellen van een besluit op basis 

van andere besluiten (recognizing known patterns) of het vaststellen van de huidige situatie 

van het gebied waarvoor een aanvraag is ingediend (information retrieval). Het feit dat tech-

nologie op die vaardigheden veel potentie heeft betekent niet dat technologie nu ook al direct 

kan worden ingezet. Bij het vaststellen van besluiten op basis van andere besluiten dient 

bijvoorbeeld eerst een vertaalslag te worden gemaakt van wet- en regelgeving naar compu-

tercode.  

Voor een vergunningverlener geldt dat de toegevoegde waarde vooral in het menselijke con-

tact zit. Een vergunningverlener dient bijvoorbeeld goed af te stemmen met de aanvrager 

wat hij/zij bedoelt met de aanvraag (natural language understanding). Dit is een vaardigheid 

waar technologie (nog) niet goed in is. Hetzelfde geldt voor het afwegen van de verschillende 

belangen (logical reasoning en in bepaalde mate ook social and emotional sensing) en het 

coördineren van alle stakeholders (coordination with multiple agents). Hierbij geldt wel dat 

het zwaartepunt van de gevraagde vaardigheden kan verschillen per type aanvraag. Voor de 

complexe aanvragen geldt bijvoorbeeld dat er veel meer afstemming met verschillende par-

tijen nodig is, terwijl dat bij eenvoudige aanvragen minder of niet nodig is. Bij de eenvoudige 

Capability level 

technologie (score 1-3) 1,8 2,0 2,2

Capabilities Technology capabilities

Uitvoeren wettelijke 

taken in de rol van 

bevoegd gezag

Advisering andere 

bevoegde gezagen

Advisering klant in 

voortraject

Sensory 

perception Sensory perception 2 1 1 1

Recognizing known 

patterns (supervised 

learning) 3 1 1 1

Generating novel patterns 1

Logical reasoning/problem 

solving 1 1 1

Optimization and planning 3

Creativity 1

Information retrieval 3 1 1 1

Coordination with multiple 

agents 1 1

Output 

articulation/presentation 2 1 1

Natural language 

generation 2 1 1 1

Natural language 

understanding 1 1 1 1

Social and emotional 

sensing 1 1

Social and emotional 

reasoning 1

Social and emotional 

output 1

Fine motor skills/dexterity 2

Gross motor skills 3

Navigation 3

Mobility 1

Physical 

capabilities

Cognitive 

capabilities

Natural 

language 

processing

Social and 

emotional 

capabilities
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aanvragen kan technologie daardoor ook een veel grote rol gaan spelen dan bij de complexe 

aanvragen.  

9.2.5 Huidige overschotten/tekorten van de functie 

De afgelopen jaren is het aantal fte bij de afdeling vergunningsverlening vrijwel stabiel ge-

bleven. In 2014 waren er 147 vergunningverleners, terwijl het er eind 2017 144 

vergunningverleners. Uit de interviews kwam naar voren dat in de jaren voor 2014 wel een 

daling heeft plaatsgevonden in het aantal vergunningverleners. Een van de belangrijkste 

redenen voor deze afname is dat de werkprocessen anders zijn ingericht en zijn gestandaar-

diseerd. Daarnaast kwam uit de gesprekken nog wel naar voren dat het aantal aanvragen 

de afgelopen jaren fors is toegenomen, mede door het eerder aangekaarte economische 

klimaat. Dit betekent dat mede doordat het aantal vergunningverleners gelijk is gebleven, 

de vergunningverleners wel efficiënter zijn gaan werken.  

Binnen de schaalverdeling van vergunningsverleners heeft de afgelopen jaren wel een ver-

schuiving plaats gevonden. In 2014 bedroeg het aandeel vergunningverleners met schaal 8 

of lager 32%. In 2017 was het aandeel vergunningverleners met schaal 8 of lager nog maar 

22%. Deze groep vergunningverleners houdt zich bezighouden met de eenvoudige aanvra-

gen. Voor de eenvoudige aanvragen geldt dat, zoals aangegeven in de vorige paragraaf, 

technologie de benodigde competenties al goed beheerst. De daling van de lagere schalen 

wordt gecompenseerd met een stijging van de hogere schalen. Bij de complexere aanvragen, 

waar meer afstemming tussen en overleg met actoren voor is vereist, kan technologie nog 

maar een beperkte rol spelen.  

Bij het werven van jonge vergunningsverlener worden in de interviews beperkte knelpunten 

genoemd. Het blijkt vooral lastig te zijn om de jonge vergunningverleners te behouden voor 

de organisatie. Soms zijn zij teleurgesteld dat zij zoveel moeten werken in protocollen en 

dat het werk meer procesmatig dan inhoudelijk is. Tegelijkertijd zijn er ook tekorten aan 

specifieke medewerkers. Het gaat dan bijvoorbeeld om vergunningsverleners met kennis van 

procestechnologie en chemie (dit speelt vooral in West-Nederland en Zuid-Nederland).  

9.2.6 Toekomstige ontwikkelingen binnen de functie 

In deze paragraaf wordt gekeken naar zowel de technologische ontwikkelingen als de overige 

ontwikkelingen binnen een functie. Het inventariseren van relevante technologische en ove-

rige ontwikkelingen is gedaan op basis van literatuuronderzoek, interviews en een 

meeloopsessie met een uitvoerder van de functie.  

Impact van technologie op taken en competenties 

Voor de middellange termijn is de implementatie van de een nieuwe geoviewer een belang-

rijke technologische ontwikkeling. De nieuwe geoviewer zou voor het einde van dit jaar 

moeten worden ingevoerd. Met de geoviewer in PowerBrowser is het nu mogelijk om te zien 

welke vergunningen verleend zijn binnen een bepaald gebied, maar het is niet mogelijk om 

er een kadastrale kaart op te leggen. Met de nieuwe geoviewer moeten verschillende kaart-

lagen worden gecombineerd. Het wordt op die manier eenvoudiger voor een 

vergunningverlener om te bepalen wat de situatie is op een bepaalde locatie.  

Voor de lange termijn spelen ook nog een aantal technologische ontwikkelingen. Een van de 

taken die technologie goed kan uitvoeren is controleren of aan bepaalde voorwaarden wordt 

voldaan. Het verstrekken van een vergunning is in theorie een zelfde soort proces. Er wordt 

namelijk gekeken of een aanvraag voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. De mate 

waarin dit proces geautomatiseerd is afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag. De 
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afgelopen jaren is zichtbaar geworden dat de eenvoudige aanvragen nu slechts nog een 

invuloefening zijn. Op lange termijn kunnen complexe aanvragen ook mogelijk worden af-

gehandeld door computers. De belangrijkste obstakels daarvoor zijn dat (1) er een 

vertaalslag gemaakt moet worden van wet- en regelgeving naar computercode en (2) de 

aanvragen volgens een format worden ingediend waar computercode mee om kan gaan. 

De functie van een vergunningverlener kan daarbij mogelijk veranderen naar richting de 

functie van een databeheerder. Er zal meer controle op het proces moeten plaatsvinden en 

er ligt een belangrijke rol aan de voorkant van het proces met betrekking tot het duidelijk 

krijgen van de aanvraag. Er moet namelijk wel gecontroleerd worden of datgene wat de 

aanvrager indient ook voldoet aan de indieningsvereisten. Verder dient altijd ook gecontro-

leerd te worden dat wat een initiatiefnemer aanvraag ook reëel is.  

Impact van overige ontwikkelingen op taken en competenties 

Voor de komende jaren is de Omgevingswet een belangrijke ontwikkeling.291 Naar verwach-

ting treedt de Omgevingswet in 2021 in werking. Het doel van de Omgevingswet is om het 

omgevingsrecht makkelijk te maken en de bestaande regelingen op het gebied van Omge-

vingsrecht samen te voegen. Zo worden (onderdelen van) 26 wetten samengevoegd in 1 

Omgevingswet. Een van de uitgangspunten van de wet is ook minder en daardoor overzich-

telijkere regels. Verder geldt ook dat een aanvrager niet meer een aparte vergunning hoeft 

op te vragen bij alle bevoegde gezagen, maar één omgevingsvergunning krijgt.  

Een ander uitgangspunt van de Omgevingswet is het ‘decentraal-tenzij-beginsel’. Dit houdt 

in dat de gemeente (of als de gemeente geen rol speelt, het dan laagst bevoegde gezag) het 

bevoegde gezag is. Dit laagste bevoegde gezag krijg een coördinerende functie. Hierdoor zal 

er meer afstemming zijn tussen de verschillende bevoegd gezagen (maar ieder bevoegd 

gezag blijft nog wel zijn eigen procedures houden). Of Rijkswaterstaat bevoegd gezag is, is 

afhankelijk van de situatie. Bij vergunningen die zich afspelen in de zone van dijk (waar 

overlap is met het Waterschap) zal het Waterschap de coördinerende functie krijgen.  

Het coördinerende bevoegde gezag vraagt bij de andere bevoegd gezagen (bindende) ad-

viezen op. Het verschil voor Rijkswaterstaat wordt qua procedures niet heel veel anders, 

maar ze zullen wel minder tijd hebben. Nu hebben ze nog acht weken de tijd voor een 

vergunning, straks minder. De exacte invulling hangt af van de afspraken met het coördine-

rende bevoegde gezag. Het feit dat alles in één vergunning komt maakt het wel makkelijker 

voor een aanvrager, maar om alle belangen in één vergunning te krijgen kan ook leiden tot 

een complexe procedure. Een andere ontwikkeling die daarmee samenhangt is ook dat de 

rol van Rijkswaterstaat verandert in het proces. Het is namelijk makkelijk om invloed uit te 

oefenen als je zelf degene bent die het uiteindelijk besluit neemt. Voor de vergunningverle-

ners betekent dit dat het samenwerken met andere overheden intensiever wordt, met het 

bijbehorende relatiebeheer.  

Verder gaat door de Omgevingswet ook het ‘ja mits’ principe gelden. Dat betekent dat over-

heden een andere houding naar burgers en bedrijven gaat hebben bij aanvragen. Dit 

betekent overigens niet dat er overal gelijk ja op gezegd moet worden; het vraagt de over-

heden om na te denken over de noodzakelijke kaders en waar mogelijkheden zijn voor het 

stellen van algemene regels of juist helemaal geen regels.  

Daarnaast is ook de verwachting dat huidige complexe gevallen (bijv. op het gebied van 

procestechnologie en chemie) nog steeds ingewikkelder worden zullen. Een integrale aanpak 

                                                

291 [aandeslagmetdeomgevingswet.nl/omgevingswet] 

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/omgevingswet/
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wordt namelijk steeds meer en meer vereist. Het betekent dat er nog een betere afweging 

tussen water, bodem, lucht en duurzaamheid moet worden gemaakt. Vaak zal dat plaats-

vinden in een multidisciplinair verband. Dat stelt op zijn beurt weer eisen aan de eerder 

genoemde relatiebeheer. 

9.2.7 Toekomstige overschotten/tekorten 

De impact van technologie en andere ontwikkelingen is meerledig en ook niet eenduidig vast 

te stellen. Een van de pijlers van de Omgevingswet is dat er meer wordt meegedacht met 

de aanvrager (het ‘ja mits’ principe). Dit is een taak die technologie niet eenvoudig kan 

overnemen omdat het afstemming vereist tussen meerdere partijen (de aanvrager en de 

vergunningverlener). Het vraagt bovendien ook dat vergunningverlener kan meedenken met 

de aanvrager en niet eendimensionaal werkt.  

Aan de andere kant zou het proces van vergunningverlening ook eenvoudiger kunnen worden 

doordat er minder regels komen en het daardoor overzichtelijker wordt. Als de kaders over-

zichtelijker worden kan het toetsen of een aanvraag voldoet aan de wet- en regelgeving ook 

sneller gaan. Aangevuld met bijvoorbeeld een nieuwe geoviewer kunnen de eenvoudigere 

vergunningen sneller worden beoordeeld en dus worden afgehandeld.  

De consequentie hiervan is dat er minder vergunningverleners in de lagere schaal nodig zijn, 

maar mogelijk wel meer in de hogere schaalniveaus. Het werk wordt namelijk complexer en 

vraagt ook een proactieve houding. Bovendien draait het ook minder om het toetsen aan de 

wet- en regelgeving maar meer om het meedenken met de aanvrager.  

Het ideale profiel van een vergunningverlener is dat hij vakinhoudelijke kennis heeft (over 

bijvoorbeeld chemie/procestechnologie) maar ook een integrale blik, zodat hij de verschil-

lende belangen tegen elkaar afwegen.  

9.3 Databeheerder 

9.3.1 Algemene informatie 

Organisatieonderdeel Rijkswaterstaat 

Functienaam  Databeheerder (medewerker databeheer) 

Functiegroep  Medewerker Verwerken en Behandelen en Mede-

werker Behandelen en Ontwikkelen 

Opleidingsniveau MBO/HBO 

Opleiding - 

Schaal 7-9 

Aantal (binnen Rijkswaterstaat) 88 

Algemene beschrijving De databeheerder werkt binnen de scope van het 

IV-proces Beheren van data. Het werk van de da-

tabeheerder heeft betrekking op de beschikbaar en 

kwaliteit van (a) datasets in systemen en/of (b) da-

tabases (LOL, LIMS, DTB, KernGIS) en/of (c) nader 

te bepalen dataclusters. De databeheerder past in-

structies toe op gebied van kwaliteitsbeheersing 

(actueel, betrouwbaar, compleet).  

9.3.2 Huidige taken 

De dataketen bij Rijkswaterstaat kent drie stappen.  
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1. Inwinnen van data; 

2. Beheren van data; 

3. Ontsluiten van data. 

Het werk van een databeheerder concentreert zich normaal gesproken rondom de tweede 

stap van het beheren van de data. Een van de belangrijkste taken van een databeheerder 

binnen deze stap is het toetsen of de data voldoet aan de voorwaarden die gesteld zijn. De 

mate waarin dat geautomatiseerd kan worden hangt af van de dataset.  

De databeheerder ontvangt krijgt de datasets van een andere afdeling van Rijkswaterstaat 

(bijv. vanuit het laboratorium) of een marktpartij. Uit de dataset zelf kan een databeheerder 

opzoeken waar het bestand moet worden opgeslagen in het opslagsysteem. De databeheer-

der zet het bestand op de goede plek in het opslagsysteem. Gedurende nacht wordt het 

bestand ingeladen in het opslagssysteem. De databeheerder krijgt vervolgens per mail be-

richt over hoe het inladen is gegaan. Als het niet goed is gegaan, krijgt de databeheerder 

ook te zien waar het fout is gegaan. De fout kan bijvoorbeeld zijn dat er een locatie fout is 

gespeld, een formatfout of iets anders. De databeheerder controleert waar de fout zich heeft 

voorgedaan en legt dit terug bij de leveranciers van de ingewonnen data (bijv. het laborato-

rium). De leverancier past het vervolgens aan en zet een nieuwe dataset klaar, die 

vervolgens wordt ingeladen.  

Naast de reguliere controle wordt er ook nog één keer per jaar een volledigheids- en plausi-

biliteitscontrole uitgevoerd. De volledigheidscontrole houdt in dat gekeken wordt of datgene 

wat gemeten zou worden ook daadwerkelijk gemeten is. Voor de plausibiliteitscontrole wordt 

de gemeten data in een plausibiliteitstool geladen. Deze plausibiliteitstool controleert op ba-

sis van, door Rijkswaterstaat zelf, vastgestelde rekenregels of de gemeten waarde ook 

plausibel zijn. Hierbij wordt onder meer rekening gehouden met de mediaan, gemiddelde en 

standaardafwijkingen. Op het moment dat er een niet plausibele waarde wordt geconstateerd 

dan voert de databeheerder samen met de datamanager een inhoudelijke controle uit. Als 

blijkt dat de waarde inderdaad verdacht is dan wordt het teruggelegd bij het laboratorium. 

Mocht blijken dat daar iets fout is gegaan dan passen ze de dataset aan. Als dat niet zo blijkt 

te zijn dan wordt het voorgelegd aan de opdrachtgever. Die bepaalt uiteindelijk of een 

waarde verdacht is en of het ook als zodanig wordt aangegeven in een publicatie.  

Daarnaast kan de databeheerder ook een rol spelen in de eerste twee processen. Bij het 

inwinnen van de data gaat het onder meer over het opzetten van nieuwe projecten. Als 

er een nieuw meetproject wordt opgestart is er ook al in het begin contact met de databe-

heerder. Het doel hiervan is duidelijk maken op welke manier de data wordt opgeslagen (een 

vast systeem) zodat in het meetproces daar ook rekening mee gehouden wordt. Het kan ook 

zijn dat ze al datasets binnen krijgen die niet helemaal voldaan aan de manier waarop de 

data wordt opgeslagen dan wordt aan de leveranciers van de data gevraagd om dit aan te 

passen of er wordt een methode ontwikkeld om de data wel in het systeem te kunnen inla-

den.  

Het ontsluiten van de data houdt in dat de opgeslagen data wordt opgeleverd op de manier 

zoals de opdrachtgever wil. Het ontsluiten van de data gebeurt nu via internet of via rappor-

tages. Bij deze rapportages heeft de opdrachtgever bepaalde wensen over de data die wordt 

ontsloten en het format waarin de data wordt ontsloten.  

9.3.3 Huidige ontwikkelingen binnen de functie 

In deze paragraaf wordt gekeken naar zowel de technologische ontwikkelingen als de overige 

ontwikkelingen binnen een functie. Het inventariseren van relevante technologische en 
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overige ontwikkelingen is gedaan op basis van literatuuronderzoek, interviews en een mee-

loopsessie met een uitvoerder van de functie.  

Technologische ontwikkelingen 

Binnen het werk van een databeheerder speelt technologie al een grote rol. Het gaat namelijk 

om het beheren en controleren van data. Voor het beheren van de data worden softwareap-

plicaties gebruikt. Zo wordt er voor het opslaan van de ‘natte’ meetgegevens van 

Rijkswaterstaat DONAR (Data Opslag Natte Rijkswaterstaat) gebruikt. In deze databases 

worden alle biologische en chemische opslaggegevens van Rijkswaterstaat opgeslagen. Bij 

het inladen van de data in DONAR wordt ook gelijk gecontroleerd of de data aan de gestelde 

randvoorwaarden voldoet. Mocht dat niet zo zijn dan wordt er een foutmelding gegeven en 

lost de databeheerder deze fout op. Voor meer informatie over dit proces kan ook de vorige 

paragraaf worden geraadpleegd. 

Voor het controleren van de plausibiliteit van de data in DONAR wordt er ook een software-

applicatie gebruikt. Deze applicatie controleer de plausibiliteit van de data met behulp van 

rekenregels die door Rijkswaterstaat zijn vastgesteld. Voor het ontsluiten van de data kan 

er ook gebruik worden gemaakt van softwareapplicaties. Zo is er bijvoorbeeld voor het aan-

leveren van specifieke rapportages over ‘natte’ meetgegevens een tool geschreven in SAS 

(Statistical Analysis Software). Met deze tool kan (handmatig) ingeladen data uit DONAR 

automatisch naar het juiste format worden omgezet. 

Overige ontwikkelingen 

Bij het werk van de databeheerder speelt ook een aantal andere relevante ontwikkelingen. 

De afgelopen jaren is het veel eenvoudiger geworden om data te verzamelen. De kosten van 

sensoren en connectiviteit zijn over de afgelopen jaren sterk gedaald. Hierdoor kan enerzijds 

data op een andere manier worden verzameld en anderzijds kan er ook meer data worden 

verzameld. Bovendien zijn er ook partijen die op een nieuwe manier data verzamelen (bijv. 

Google over de verkeersdrukte).  

Deze laatste ontwikkeling betekent dat Rijkswaterstaat niet meer de gehele dataketen in 

handen heeft. Voor de databeheerders betekent het dat ze meer moeten meedenken in het 

proces en ook bepaalde taken moeten loslaten. De mate waarin de dataverzameling veran-

dert is ook afhankelijk van de afdeling. Bij de databeheerders die zich richten op de 

waterkwaliteit worden in het laboratorium analyses uitgevoerd. Deze manier van dataverza-

meling is niet snel te automatiseren.  

Doordat er meer data worden verzameld verschuift ook de focus van het beheren van de 

data naar het analyseren van de data. Zo is Rijkswaterstaat in 2017 ook gestart met het 

Datalab. In het Datalab worden verschillende projecten uitgevoerd op het gebied van data-

analyse. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om het combineren van verkeersdata met weerge-

gevens om nauwkeuriger te voorspellen wanneer asfalt vervangen moet worden.292 Mede 

door het feit dat de focus meer op data-analyse komt te liggen leidt er ook toe dat de rele-

vantie van de data belangrijker wordt.  

                                                

292 Rijkswaterstaat (2018) ‘De overheid wordt steeds meer een datagedreven organisatie’  
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9.3.4 Benodigde competenties voor de taken 

Om het takenpakket van de databeheerder goed uit te kunnen voeren zijn verschillende 

competenties nodig. In onderstaande tabel zijn de belangrijkste competenties per hoofdtaak 

weergegeven. 

Taak Competentie 

Inwinnen van data Afstemmen met de opdrachtgever/dataleverancier 

over de opslag van de data 

 Verkrijgen data van de dataleverancier 

Inladen data Klaarzetten van data in het systeem 

 Controleren van de data op fouten 

 Opslaan van de data in het opslagsysteem 

Afhandelen van fouten Herkennen van de fout  

 Afstemmen met de leverancier van data  

Ontsluiten van de data Begrijpen van de behoeften van de klant 

 Verzamelen van de relevante data 

 Presenteren/visualiseren van data 

 

Bovenstaande tabel geeft aan welke (primaire) competenties nodig zijn voor het uitvoeren 

voor de taken. Zoals in hoofdstuk 6 uitgelegd, is de kans het grootste dat technologie de 

functie gaat beïnvloeden op aspecten waar technologie relatief goed in is ten opzichte van 

de mens. Om te beoordelen waar technologie relatief goed in is hebben wij gebruik gemaakt 

van het raamwerk van McKinsey. McKinsey heeft in dit raamwerk van de competenties het 

niveau van huidige technologieën ten opzichte van menselijke prestaties geanalyseerd. 

Daarbij zijn drie categorieën mogelijk: 

• Niveau 1: onder de mediaan van menselijk presenteren. 

• Niveau 2: gelijk aan de mediaan van menselijk presteren. 

• Niveau 3: in het eerste kwartiel van de menselijk presteren. 
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Figuur 47 Taken versus competenties voor een databeheerder 

 

De taken waarvoor de benodigde competenties relatief goed gedekt worden door technologie 

hebben zoals betoogd in hoofdstuk 6 de meeste kans om beïnvloed te worden door techno-

logie. Technologie kan hier immers in termen van tijd en/of kwaliteit waarde creëren. Zo 

geldt dit ook voor de taken van de databeheerder.  

Voor de databeheerder geldt dat de uitkomsten van de analyse ook in lijn zijn met de huidige 

situatie. Voor het inladen van de data geldt dat technologie in potentie een grote rol kan 

spelen en dat gebeurt nu ook al. De enige handeling die de databeheerder nu nog verricht 

bij het inladen van de data is het klaarzetten van de data voor het inladen. De data moet 

daarbij wel aan het vastgestelde formaat voldoen anders kan de data niet worden ingeladen. 

Als het inderdaad fout gaat moet de databeheerder deze fout afhandelen; voor een computer 

is dit nog niet te doen. Ze kunnen vaak wel herkennen wat er fout is gegaan (bijv. syntax 

fout), maar kunnen het nog niet oplossen.  

Daarnaast speelt een databeheerder ook een belangrijke rol aan de voor- en achterkant van 

het dataproces. Zo moet er met de dataleveranciers worden afgestemd (natural language 

generation en natural language understanding) op welke manier de data moet worden 
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opgeslagen. Vergelijkbare vaardigheden zijn vereist bij het ontsluiten van de data. Voor 

beide vaardigheden geldt dat de potentie van technologie (nog) laag is.  

9.3.5 Huidige overschotten/tekorten van de functie 

Uit de cijfers van Rijkswaterstaat komt naar voren dat het aantal databeheerders tussen 

2014 en 2017 met 26% is afgenomen; van 119 in 2014 tot 88 in 2017. Als specifiek naar 

schaalniveaus wordt gekeken dan komt naar voren dat het aantal medewerkers in schaal 7 

en schaal 8 bijna gehalveerd is; van 87 in 2014 tot 46 in 2017. Een van de redenen die 

hiervoor werd aangedragen in de gesprekken is dat de benodigde competenties van databe-

heerders ook is veranderd over de afgelopen jaren. Databeheerders hebben meer kennis van 

ICT nodig, moeten procesgerichter gaan werken en moeten ook nauwkeuriger gaan werken.  

Het aantal databeheerder in schaal 9 is daardoor de afgelopen jaren wel toegenomen. Van 

32 medewerkers in 2014 tot 37 medewerkers in 2017. Navenant is het aandeel van deze 

groep ook sterk toegenomen. In 2014 bedroeg het aandeel van schaal 9 in de groep data-

beheerders nog maar 27%, terwijl het in 2017 is toegenomen tot 42%. 

9.3.6 Toekomstige ontwikkelingen binnen de functie 

In deze paragraaf wordt gekeken naar zowel de technologische ontwikkelingen als de overige 

ontwikkelingen binnen een functie. Het inventariseren van relevante technologische en ove-

rige ontwikkelingen is gedaan op basis van literatuuronderzoek, interviews en een 

meeloopsessie met een uitvoerder van de functie.  

Impact van technologie op taken en competenties 

Het werk van een databeheerder kent al een hoge mate van technologisering. Het is de vraag 

of er op het gebied van technologie nog grote efficiëntieslagen kunnen worden doorgevoerd. 

Bij sommige afdelingen kan technologie nog een prominentere rol spelen bij het verwerken 

van de verzamelde data. De verzamelde data wordt nu klaar gezet in een apart bestand dat 

vervolgens wordt ingeladen in het opslagsysteem. Het proces zou ook versimpeld kunnen 

worden door het koppelen van de verschillende systemen met een API. De data kan dan 

automatisch ingeladen worden in het opslagsysteem en het is niet meer noodzakelijk dat er 

met losse bestanden wordt gewerkt.  

Voor wat betreft het controleren van fouten wordt er ook al in grote mate gebruik gemaakt 

van technologie. Zo wordt er met behulp van een plausibiliteitscontrole gekeken of de waarde 

juist is. Het probleem hierbij is dat een computer weliswaar uitstekend kan controleren of 

een gemeten waarde verdacht is, maar dat het niet kan bepalen of er daadwerkelijk iets fout 

is. Daarvoor is nog steeds een handmatige controle vereist.  

Impact van overige ontwikkelingen op taken en competenties 

Voor de vooruitblik van de overige ontwikkelingen geldt dat de eerder beschreven trends 

zich zullen doorzetten. Dit betekent dat het verzamelen van data nog steeds eenvoudiger 

wordt, andere partijen zich ook actief met de verzameling van data gaan bezighouden en 

dat de analyse van data ook steeds belangrijker zal worden. Dit vereist dat databeheerders 

nog nauwkeuriger moet gaan werken en zich steeds meer op bewaken van het proces moe-

ten richten.  

Efficiëntieslagen kunnen mogelijk nog wel worden doorgevoerd op andere plekken in de da-

taketen. Als bijvoorbeeld duidelijke afspraken worden gemaakt bij het inwinnen en ontsluiten 

van de data kan dat gedurende het proces van het beheren van data veel tijd worden 
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bespaard. Het kan dan gaan om het afstemmen van de formats waarin de data wordt opge-

slagen, de manier waarop de data wordt opgeslagen en hoe de data wordt ontsloten. 

9.3.7 Toekomstige overschotten/tekorten 

Uit de interviews en de analyse blijkt dat de verwachting is dat het aantal databeheerders in 

de toekomst nog verder zal afnemen. Als de processen steeds beter ingericht en gestandaar-

diseerd worden zal dit leiden tot minder vragen van dataleveranciers en opdrachtgevers en 

waarschijnlijk ook minder fouten. De consequentie hiervan is dat er ook minder werkzaam-

heden zijn voor de databeheerders. Het afnemen van de databeheerders kan deels 

gerealiseerd worden via natuurlijk verloop. Uit de data van Rijkswaterstaat blijkt dat in 2017 

circa 35% van de medewerkers in schaal 7 en 8, ouder was dan 60 jaar. Echter, als data een 

steeds belangrijker onderdeel wordt van de werkprocessen van Rijkswaterstaat kan omscho-

ling van de medewerkers databeheerder ook een optie zijn. (bijv. op het terrein van 

datakwaliteitsdienstverlening). 

9.4 Conclusies 

In deze paragraaf vatten wij de belangrijkste conclusies van de impact van technologie op 

drie functies binnen Rijkswaterstaat samen en benoemen wij de belangrijkste overeenkom-

sten en verschillen tussen de functies.  

9.4.1 Terugblik (2013-2017) 

Wegverkeersleider 

Binnen de taken van een wegverkeersleider speelt technologie al een belangrijke rol. Zo 

maken ze onder meer gebruik van camerasystemen, hoogtemelders, meetlussen in de weg 

en gps-trackers voor de weginspecteurs. Het aansturen van de matrixborden boven de weg 

kan vanuit de verkeerscentrale worden uitgevoerd. In de periode 2013-2017 zijn er niet veel 

nieuwe technologische ontwikkelingen geweest. De reden hiervoor is dat Rijkswaterstaat in 

2015 gestart is met CHARM, waarmee de huidige (verouderde) verkeersmanagementsys-

temen vervangen worden door een bestaand (en bewezen) systeem. Naast technologische 

ontwikkelingen spelen ook nog andere ontwikkelingen een rol, zoals de toenemende drukte 

op de weg (mede doordat het economisch beter gaat) en het toenemend aantal incidenten 

(mogelijk door het gebruik van de smartphone). 

Wegverkeersleiders hoeven geen specifieke opleiding te hebben afgerond om aan de slag te 

gaan als wegverkeerleider. Op het moment dat ze een baan krijgen als wegverkeersleider 

worden ze altijd eerst intern opgeleid. De consequentie hiervan is dat ze worden opgeleid 

voor een specifieke functie binnen Rijkswaterstaat waardoor het niet eenvoudig is om een 

vergelijkbare baan buiten Rijkswaterstaat te vinden. Zeker niet een baan met een vergelijk-

baar salaris293 en een vergelijkbaar vereist opleidingsniveau. Daardoor ontstaat er een 

situatie waarin werknemers zowel niet weg willen als niet weg kunnen. Het werven van 

nieuwe wegverkeersleiders is pas recentelijk lastiger geworden. Waarschijnlijk heeft dit te 

maken met het aantrekkende economische klimaat. Overigens is het werven van nieuwe 

wegverkeersleiders niet eenvoudig omdat er geen specifieke vooropleiding voor nodig is. Het 

is dus niet op voorhand via diploma’s te toetsen of iemand goed kan functioneren als weg-

verkeersleider.  

                                                

293 Wegverkeersleider krijgen betaald in schaal 7 tot en met 9, maar krijgen ook nog een onregelmatig-

heidstoeslag. Zij kennen daardoor een relatief hoog salaris. 
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Vergunningverlener 

Voor het uitoefenen van hun taken kunnen de vergunningverleners gebruik maken van het 

werksysteem PowerBrowser. In dit systeem worden alle vergunningen geregistreerd en zit 

ook nog een aantal functionaliteiten die de taken van een vergunningverlener eenvoudiger 

maken. Het bevat een geoviewer waarmee een vergunningverlener kan zien welke vergun-

ningen er nog meer zijn verleend in het gebied en ook een tool om (semi)automatisch 

brieven, met bijvoorbeeld een besluit, te genereren. 

Naast deze technologische ontwikkelingen spelen ook nog andere ontwikkelingen een rol. 

Een belangrijke factor voor de hoeveelheid werk is het aantal aanvragen dat wordt gedaan. 

Door de economische voorspoed van de afgelopen jaren is het aantal aanvragen fors geste-

gen. Tegelijkertijd is het aantal vergunningverleners vrijwel stabiel gebleven. In 2014 waren 

er 147 vergunningverleners, terwijl het er eind 2017 144 vergunningverleners waren. Dit 

impliceert dat vergunningverleners hun taken efficiënter zijn gaan uitvoeren. Binnen de 

schaalverdeling van vergunningverleners heeft wel een verschuiving plaatsgevonden. Het 

aandeel vergunningverleners met schaal 8 of lager is afgenomen, terwijl het aandeel ver-

gunningverleners met schaal 9 of hoger is toegenomen. De vergunningverleners met schaal 

8 of lager richten zich op de eenvoudige aanvragen, waar technologie al bepaalde taken uit 

handen kan nemen. De vergunningverleners met schaal 9 richten zich juist op de complexere 

aanvragen, waar technologie (nog) veel minder een rol speelt.  

Bij het werven van jonge vergunningverleners lijken er beperkt knelpunten te zijn. Het blijkt 

vooral lastig te zijn om de jonge vergunningverleners te behouden voor de organisatie. In 

sommige gevallen zijn zij teleurgesteld dat zij zoveel moeten werken in protocollen en dat 

het werk meer procesmatig dan inhoudelijk is. Tekorten doen zich vooral voor bij medewer-

kers met hele specifieke kennis (van bijv. procestechnologie en chemie). Dit speelt vooral in 

West-Nederland en Zuid-Nederland.  

Databeheerder 

De functie van databeheerder wordt sterk gedreven door technologie. Voor het opslaan van 

data worden verschillende softwareapplicaties gebruikt. De data wordt automatisch ingela-

den in het opslagsysteem. Mocht dat fout gaan dan wordt er een foutmelding gegeven aan 

de databeheerder en lost hij of zij deze de fout op. Bij het inwinnen en ontsluiten van de 

data speelt technologie een beperkte rol. Het gaat er daarbij om dat duidelijke afspraken 

worden gemaakt met de dataleverancier en opdrachtgever. Dit zal dan namelijk leiden tot 

minder fouten en dus minder problemen voor de databeheerder.  

Naast de technologische ontwikkelingen is er ook nog een aantal andere ontwikkelingen: de 

relevantie van data wordt steeds belangrijker (meer focus op data-analyse), het wordt een-

voudiger om data te verzamelen (door goedkopere sensoren en connectiviteit) en andere 

partijen houden zich ook bezig met dataverzameling (bijv. Google over verkeersdrukte). 

Deze ontwikkelingen leiden ook tot veranderende competenties. Databeheerders hebben 

meer kennis van ICT nodig, moeten procesgerichter gaan werken en moeten ook nauwkeu-

riger gaan werken. In de cijfers van Rijkswaterstaat is dit ook terug te zien. Het aantal 

databeheerders in schaal 9 is toegenomen van 32 medewerkers in 2014 tot 37 medewerkers 

in 2017. Het aantal medewerkers in schaal 7 en 8 is juist bijna gehalveerd; van 87 in 2014 

tot 46 in 2017.  

Integrale conclusie 

Bij alle drie de functies geldt dat technologie al een belangrijke rol heeft gespeeld in de 

afgelopen jaren. Het gaat daarbij vaak wel om hele specifieke softwareapplicaties die volledig 

toegeschreven zijn op een functie. In bijna alle gevallen maakt technologie het mogelijk om 
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het werk efficiënter uit te voeren. Dan kan de keuze worden gemaakt om de productie te 

vergroten of om in te krimpen. Bij de vergunningsverleners is het eerste gebeurd; zij hebben 

meer aanvragen kunnen afhandelen met hetzelfde aantal mensen. Bij de databeheerders is 

juist het tweede gebeurd; het aantal fte is over de periode 2013-2017 afgenomen. De eco-

nomische ontwikkelingen spelen bij twee van de drie functies ook een rol. De 

wegverkeersleiders ervaren door de huidige hoogconjunctuur een grotere drukte op de weg 

en de vergunningsverleners een toename in het aantal aanvragen. Verder valt op dat er 

binnen de vergunningverleners en databeheerders een verschuiving is waar te nemen van 

de lagere naar de hogere schaalniveaus.  

9.4.2 Vooruitblik en verkennen (tot 2025) 

Wegverkeersleider 

Voor de middellange termijn is de implementatie van het CHARM-programma de belangrijk-

ste technologische ontwikkeling. Het is de bedoeling dat het gehele CHARM-programma in 

de komende twee jaar wordt uitgerold. CHARM zorgt er onder meer voor dat bepaalde ap-

plicaties van de wegverkeersleiders in één applicatie worden gegoten waardoor ze efficiënter 

kunnen werken. Zo hoeven wegverkeersleiders minder handelingen te verrichten om een 

actie uit te voeren en kunnen ze ook taken overnemen van andere verkeerscentrales. Binnen 

de scope van CHARM vallen het Incidentmanagement (IM) en het Verkeersmanagement 

(VM). De aansturing van tunnels en spitsstroken zit (nog) niet in de scope van CHARM. 

Voor de lange termijn zijn er diverse technologische ontwikkelingen denkbaar bij Rijkswa-

terstaat. Rijkswaterstaat kan er bijvoorbeeld voor gaan kiezen om de telefonische meldingen 

automatisch af te handelen via een (spraakgestuurde) computer. In het meest vergevor-

derde scenario handelen de systemen zelfstandig op basis van die melding (bijv. het afsluiten 

een bepaalde rijstrook). Hetzelfde is denkbaar bij het waarnemen van incidenten en daar 

vervolgens op handelen. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat een ongeluk door camera’s wordt 

gedetecteerd en dat automatisch een rood kruis boven de rijstrook wordt gezet en dat de 

dichtstbijzijnde weginspecteur een melding krijgt. Het is dan zelf mogelijk dat weginspecteur 

ook een melding stuurt (bijv. via een applicatie) als de rijstrook weer vrij is.  

Bij deze ontwikkelingen is het wel de vraag of het wenselijk is om het menselijke contact er 

uit te halen. Via een telefoongesprek is het bijvoorbeeld veel makkelijker om aan te geven 

wat er precies aan de hand is op een bepaalde plek. Bovendien fungeert de wegverkeerslei-

der nu ook als kwaliteitsbewaker in het proces. Hij neemt uiteindelijk de beslissing en zorgt 

er ook voor dat alles is afgestemd met de andere partijen (bijv. bergers, hulpdiensten).  

Een van de belangrijkste ontwikkelingen voor de toekomst op het gebied van mobiliteit is de 

zelfrijdende auto. Het ideaalbeeld van een zelfrijdende auto is dat er geen (of in ieder geval 

minder) ongelukken gebeuren waardoor er minder files ontstaan. Tegelijkertijd zou het aan-

tal files vanwege drukte ook moeten afnemen omdat auto’s dichter op elkaar rijden en met 

elkaar afstemmen wat de meest efficiënte route is. Uit het onderzoek komt naar voren dat 

deze ontwikkeling binnen de gestelde tijdshorizon (tot 2025) geen grote rol zal gaan spelen.  

Vergunningverlener 

Voor de middellange termijn is de implementatie van de een nieuwe geoviewer een belang-

rijke technologische ontwikkeling. Het zou hierdoor voor een vergunningverlener 

eenvoudiger moeten worden wat de situatie is op een bepaalde locatie. Voor de lange termijn 

is het denkbaar dat vergunningen worden verleend op basis van algoritmes. De belangrijkste 

obstakels daarvoor zijn dat (1) er een vertaalslag gemaakt moet worden van wet- en regel-

geving naar computercode en (2) de aanvragen volgens een format worden ingediend waar 
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computercode mee om kan gaan. Het is daarbij de verwachting dat de obstakels eenvoudiger 

overwonnen kunnen worden voor eenvoudige aanvragen dan voor complexe aanvragen. 

Zo mogelijk nog belangrijker dan technologie is het in werking treden van de Omgevingswet 

(naar verwachting in 2021). Het doel van de Omgevingswet is om het omgevingsrecht mak-

kelijk te maken en de bestaande regelingen op het gebied van Omgevingsrecht samen te 

voegen. Een van de uitgangspunten van de wet is ook minder en daardoor overzichtelijkere 

regels. Verder geldt ook dat een aanvrager niet meer een aparte vergunning hoeft op te 

vragen bij alle bevoegde gezagen, maar één omgevingsvergunning krijgt. 

De impact op de taken van een vergunningverlener is dat Rijkswaterstaat niet meer altijd 

het bevoegde gezag is. Hierdoor verandert ook de rol van Rijkswaterstaat in het proces. Het 

is namelijk makkelijker om invloed uit te oefenen als je degene bent die het uiteindelijke 

besluit neemt. Voor de vergunningverlener betekent dit dat het samenwerken met andere 

overheden intensiever wordt, met het bijbehorende relatiebeheer. Het is daarnaast de ver-

wachting dat huidige complexe gevallen (bijv. op het gebied van procestechnologie en 

chemie) nog ingewikkelder zullen worden. Een integrale aanpak wordt steeds meer en meer 

vereist. Verder gaat door de Omgevingswet ook het ‘ja mits’ principe gelden. Dat betekent 

dat overheden een andere houding naar burgers en bedrijven gaat hebben bij aanvragen. 

Dit betekent overigens niet dat er overal gelijk ja op gezegd moet worden; het vraagt de 

overheden om na te denken over de noodzakelijke kaders en waar mogelijkheden zijn voor 

het stellen van algemene regels of juist helemaal geen regels.  

De consequentie hiervan is dat er minder vergunningverleners in de lagere schaalniveaus 

nodig zijn, maar mogelijk wel meer in de hogere schaalniveaus. De aanvragen worden na-

melijk complexer en vragen ook om een proactieve houding. Bovendien draait het ook 

minder om het toetsen aan de wet- en regelgeving maar meer om het meedenken met de 

aanvrager.  

Databeheerder 

De taken van een databeheerder kennen al een hoge mate van technologisering. Het is de 

vraag of er op het gebied van technologie nog grote efficiëntieslagen kunnen worden door-

gevoerd. Bij sommige afdelingen kan technologie nog een prominentere rol spelen bij het 

verwerken van de verzamelde data. De verzamelde data wordt nu klaar gezet in een apart 

bestand dat vervolgens wordt ingeladen in het opslagsysteem. Het proces zou ook versim-

peld kunnen worden door het koppelen van de verschillende systemen met een API. De data 

kan dan automatisch ingeladen worden in het opslagsysteem en het is niet meer noodzakelijk 

dat er met losse bestanden wordt gewerkt.  

Voor de overige ontwikkelingen geldt dat de eerder beschreven trends zich zullen doorzetten. 

Dit betekent dat het verzamelen van data nog steeds eenvoudiger wordt, andere partijen 

zich ook actief met de verzameling van data gaan bezighouden en dat de analyse van data 

ook steeds belangrijker zal worden. Dit vereist dat databeheerders nog nauwkeuriger moet 

gaan werken en zich steeds meer op bewaken van het proces moeten richten. Efficiëntiesla-

gen kunnen mogelijk nog wel worden doorgevoerd op andere plekken in de dataketen, 

bijvoorbeeld bij het inwinnen en ontsluiten van de data. Uit de interviews en de analyse blijkt 

dat de verwachting is dat het aantal databeheerders in de toekomst nog verder zal afnemen. 

Als de processen steeds beter ingericht en gestandaardiseerd worden zal dit leiden tot minder 

vragen van dataleveranciers en opdrachtgevers en waarschijnlijk ook minder fouten. De con-

sequentie hiervan is dat er ook minder werkzaamheden zijn voor de databeheerders. Het 

afnemen van de databeheerders kan deels gerealiseerd worden via natuurlijk verloop. Uit de 

data van Rijkswaterstaat blijkt dat in 2017 circa 35% van de medewerkers in schaal 7 en 8, 

ouder was dan 60 jaar. Echter, als data een steeds belangrijker onderdeel wordt van de 
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werkprocessen van Rijkswaterstaat kan omscholing van de medewerkers databeheerder ook 

een optie zijn (bijv. op het terrein van datakwaliteitsdienstverlening). 

Integrale conclusie 

De komende jaren zal de grootste technologische ontwikkeling zich voordoen bij de wegver-

keerleiders. Door de implementatie van CHARM moet het voor hen mogelijk worden om hun 

taken efficiënter uit te voeren. Bij de vergunningverleners en databeheerders zijn beperkte 

technologische ontwikkelingen te verwachten op de middellange termijn (nieuwe geoviewer, 

(mogelijke) koppeling via API). Voor de lange termijn zijn er wel grote ontwikkelingen mo-

gelijk, zeker bij de wegverkeersleiders en vergunningsverleners. Het gaat dan voornamelijk 

om het implementeren van slimme algoritmes. Deze zouden mogelijk in staat kunnen zijn 

om verkeersincidenten af te handelen (wegverkeersleider) of aanvragen te beoordelen (ver-

gunningsverlener). In beide gevallen geldt wel dat het afhangt van de complexiteit van de 

casus. Bovendien is het de vraag of het wenselijk is dat het menselijk contact minder wordt. 

Het openen en sluiten van spitsstroken is eenvoudiger te automatiseren dan het afhandelen 

van een ongeluk waarbij meerdere voertuigen betrokken zijn.  

Als algoritmes een belangrijke rol gaan spelen kunnen de functies van een wegverkeersleider 

en vergunningverlener meer gaan lijken op de functie van een databeheerder. Voor een 

vergunningverlener geldt dan bijvoorbeeld dat er meer controle op het proces moet plaats-

vinden. Het gaat dan onder meer om verduidelijking te krijgen over de aanvraag. Er moet 

namelijk wel gecontroleerd worden of datgene wat de aanvrager indient ook voldoet aan de 

indieningsvereisten. Daarnaast dient altijd ook gecontroleerd te worden dat wat een initia-

tiefnemer aanvraag ook reëel is. Voor deze taken geldt dat er veel gelijkenissen zijn met de 

huidige taken van een databeheerder. Het is verder de verwachting dat het aandeel van de 

hogere schaalniveaus bij de databeheerders en vergunningverleners ook tot 2025 zal gaan 

toenemen. Voor de databeheerders geldt ook nog eens dat de verwachting is dat hun aantal 

nog verder zal afnemen tot 2025.
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10 Integrale analyse 

In dit onderzoek is de arbeidsmarkt van het Rijk op drie verschillende niveaus geanalyseerd. 

Er is gekeken naar de arbeidsmarkt van het Rijk als geheel (macro), naar drie organisatie-

onderdelen binnen het Rijk (meso), en naar negen specifieke functies binnen deze 

organisatieonderdelen (micro). Hieronder is het onderzoek schematisch weergegeven: 

Figuur 48. Het arbeidsmarktonderzoek en de drie verschillende analyseniveaus. 

 

Het benaderen van de arbeidsmarkt op deze verschillende analyseniveaus betekent ook dat 

de verworven inzichten van een andere aard zijn. Wanneer we naar ontwikkelingen op de 

arbeidsmarkt kijken geldt dat hoe hoger het gehanteerde aggregatieniveau: 

1. des te meer ‘gemiddeld’ de geobserveerde ontwikkelingen zijn; 

2. des te kleiner de nuances zijn betreffende bestaande verschillen op de arbeidsmarkt 

binnen het Rijk; 

3. des te ‘groter’ de ontwikkeling doorgaans is in termen van impact. 

 

Om het bovenstaande te illustreren kan gedacht worden aan de volumeontwikkeling in het 

personeelsbestand van het Rijk. Op macroniveau is de personele omvang van het Rijk toe-

genomen. Op mesoniveau kenden sommige organisatieonderdelen een sterke groei (BZK en 

SZW), terwijl andere organisaties een krimp kenden (DJI en de Belastingdienst). Vervolgens 

kan op microniveau blijken dat binnen een organisatie verschillen bestaan tussen volume-

ontwikkelingen in functies; zo is er een afname in administratieve functies waar te nemen 

terwijl er een groei heeft plaatsgevonden in de vraag naar ICT’ers.  

In andere woorden, hoe verder je afdaalt in aggregatieniveau, hoe beter je zicht krijgt op 

bestaande verschillen binnen het Rijk en hoe beter de uniciteit van verschillende contexten 
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naar voren komt. De ‘resolutie’ van de analyse wordt dus groter. De onderstaande visuali-

satie geeft dit schematisch weer: 

Figuur 49. De analyseniveaus en hun 'resolutie'. 

 

Het bovenstaande heeft ook implicaties voor de toegevoegde waarde voor de verschillende 

benaderingen. De door ons geïdentificeerde voor- en nadelen zijn hieronder samengevat: 

Tabel 32 Voor- en nadelen van verschillende analyseniveaus 

 Voordelen Nadelen 

Macro - Grote ontwikkelingen met Rijks-brede 

impact in beeld 

- Primair waardevol voor handelingsper-

spectief dat op Rijks-breed niveau gelegen 

is 

- Verschillen binnen het Rijk komen niet 

goed naar voren  

- Het biedt weinig input voor handelings-

perspectief op meso- of microniveau 

Meso - Organisatie brede ontwikkelingen in 

beeld 

- Inzicht in aspecten die wel/niet op ma-

croniveau georganiseerd zouden moeten 

worden 

- Primair waardevol voor handelingsper-

spectief dat op organisatieniveau gelegen 

is 

- Verschillen binnen de organisatie komen 

niet goed naar voren 

- Resultaten zijn beperkt van waarde voor 

andere organisaties 

- Het biedt weinig input voor handelings-

perspectief op micro- of macroniveau 

Micro - Functie-specifieke ontwikkelingen in 

beeld 

- Inzicht in de relatie tussen technolo-

gische ontwikkelingen en de functie 

- Inzicht in de relatie tussen keuzes die op 

mesoniveau worden gemaakt en de im-

pact hiervan op microniveau 

- Inzicht in aspecten die wel/niet op meso-

niveau georganiseerd zouden moeten 

worden 

- Primair waardevol voor handelingsper-

spectief dat op functieniveau gelegen is 

- Resultaten zijn beperkt van waarde voor 

andere functies 

- Het biedt weinig input voor handelings-

perspectief op meso- of macroniveau 

 

 

Het aggregatieniveau van de analyse is dus primair waardevol voor potentieel handelings-

perspectief op datzelfde aggregatieniveau. Ter illustratie: een organisatie-brede 

technologische transitie (bijv. informatie-gestuurd werken) dient op mesoniveau georgani-

seerd te worden, omdat dit een veelheid aan verschillende functies raakt. Er moet coördinatie 

plaatsvinden op zowel functies die in het primaire proces betrokken zijn, als op (nieuwe) 

functies zoals ICT- en data-functies. Een vraagstuk dat enkel betrekking heeft op één functie, 

zoals het optimaliseren van lokale werkprocessen, kan doorgaans het beste op microniveau 

Macro MicroMeso
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benaderd worden. Vraagstukken die het gehele Rijk raken, zoals vraagstukken op het gebied 

van arbeidsvoorwaarden of het hebben van een kwalitatief hoogwaardige Rijks-ICT-infra-

structuur, kunnen juist goed gevoed worden met een analyse op macroniveau. Daarnaast is 

een kracht van het ‘dieper’ bestuderen van een organisatie (‘kijken naar functies’) dat het 

meer begrip creëert over hoe de organisatie als geheel werkt. 

In dit hoofdstuk worden eerst de conclusies op respectievelijk macro, meso- en microniveau 

gepresenteerd. In paragraaf 10.4 wordt verder ingegaan op de onderlinge verbanden tussen 

de verschillende analyseniveaus. Ten slotte zijn er in paragraaf 10.5 een aantal uitdagingen 

geformuleerd voor de arbeidsmarkt van het Rijk 2025.  

10.1 Conclusies macroniveau 

In deze paragraaf worden de bevindingen uit de meso- en microanalyse die rijksbreed gelden 

en de bevindingen uit de analyse op macroniveau (zie H2) weergegeven.  

10.1.1 Terugblik (2013-2017) 

Trends en ontwikkelingen in vraag en aanbod 

In termen van ontwikkelingen in vraag en aanbod hebben met name politieke en bestuurlijke 

beslissingen een grote impact gehad; het kabinet bepaalt welke taken (vraag), door wie 

(aanbod) moeten worden uitgevoerd. De bestuurlijke beslissingen worden vervolgens beïn-

vloed door externe factoren (economische, sociale, demografische, wettelijke, ecologische 

en technologische ontwikkelingen). Politiek en bestuur zijn dus direct van invloed op vraag 

en aanbod. Tussen 2013 en 2017 is de personele omvang van het Rijk per saldo toegenomen 

onder meer als gevolg van nieuw beleid en beleidsintensiveringen en insourcing. Deze groei 

van de werkgelegenheid voor het Rijk als geheel betekent niet dat elk onderdeel van het Rijk 

in grootte is toegenomen. Zo hebben de drie uitvoeringsorganisaties die centraal staan op 

mesoniveau te maken gehad met een krimp in hun personele omvang als gevolg van bezui-

nigingen terwijl de ministeries van BZK en SZW beide in dezelfde periode met meer dan een 

derde zijn toegenomen. Hierin verschilt het Rijk in zekere mate van de externe arbeidsmarkt, 

de arbeidsmarkt van het Rijk is primair politiek en bestuurlijk gedreven, terwijl de externe 

arbeidsmarkt primair economisch gedreven is. Zo is de toename van de personele omvang 

bij SZW te verklaren door de oprichting van de Rijksschoonmaakorganisatie (conform af-

spraken uit in het regeerakkoord om de positie van werknemers in de facilitaire 

dienstverlening te verbeteren): de personele ontwikkeling had er heel anders uitgezien als 

de overheid ervoor had gekozen dit niet te doen of om voor een technologische oplossing te 

kiezen (bijv. schoonmaakrobots). De groei van BZK wordt verklaard door de vorming van 

shared service organisatie op het gebied van bedrijfsvoering, de overheveling van het Rijks-

vastgoedbedrijf van Financiën en het vastgoedbedrijf van Defensie en de uitbreiding van de 

AIVD (beleidsintensivering). 

Zowel op de externe arbeidsmarkt als bij het Rijk is het aandeel middelbaaropgeleiden afge-

nomen en is het aandeel hogere en wetenschappelijk opgeleiden toegenomen. De 

werknemers bij het Rijk zijn gemiddeld hoger opgeleid dan op de externe arbeidsmarkt. Dat 

komt onder meer door de sectoren bouw, industrie en transport op de externe arbeidsmarkt 

waar relatief veel lager opgeleiden werkzaam zijn. Onder andere door de invloed van tech-

nologie is vraag naar hoger opgeleiden de afgelopen periode gestegen. Nieuwe technologie 

biedt vooral kansen voor hoger opgeleiden, terwijl routinematige werkgelegenheid in het 

middensegment door deze processen steeds meer onder druk komt te staan. De trend naar 

meer hogere beroepen en minder lagere en middelbare beroepen (upgrading) zien we in de 

hele samenleving. 
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Hoewel het aandeel tijdelijke dienstverbanden bij het Rijk is gegroeid de afgelopen periode, 

blijft het aandeel vaste dienstverbanden in 2017 bij het Rijk (92%) hoog ten opzichte van 

de externe arbeidsmarkt (71%). Dit is een specifiek kenmerk van het Rijk en het is daarmee 

op dit gebied niet goed te vergelijken met de externe arbeidsmarkt. Naast tijdelijke dienst-

verbanden maakt het Rijk ook gebruik van andere vormen van flexibele arbeid waaronder 

externe inhuur (o.a. uitzendkrachten). Het Rijk maakt gebruik van externe inhuur om fluc-

tuaties in de hoeveelheid werk op te vangen of om bepaalde specifieke expertise tijdelijk 

binnen te halen. Dit is niet op alle functies mogelijk en wenselijk; het Rijk wil op kritische 

functies zelf aan het stuur blijven en eigen medewerkers kunnen inzetten. 

Zowel de arbeidsmarkt van het Rijk als de externe arbeidsmarkt is de afgelopen jaren ver-

grijsd. Het personeelsbestand van het Rijk is momenteel meer vergrijsd dan de werkenden 

op de externe arbeidsmarkt. De vervangingsvraag als gevolg van het bereiken van de AOW-

leeftijd door werknemers is bij het Rijk dan ook groter dan op de externe arbeidsmarkt. Dit 

heeft de afgelopen periode al geleid tot een stijging in het aantal uitgezette vacatures omdat 

de vervangingsvraag als gevolg van toegenomen uitstroom (m.n. pensionering) is gestegen.  

De mate waarin nieuwe technologie wordt toegepast, is binnen het Rijk voor een groot deel 

een beleidskeuze. In theorie kunnen steeds meer werkprocessen worden gestandaardiseerd 

en gedigitaliseerd door slim gebruik van data en ICT met als doel efficiëntere procesuitvoe-

ring. We zien echter een discrepantie tussen wat technologie in theorie zou kunnen en de 

praktijk (het ‘willen’). De implementatie van technologie wordt bij het Rijk minder sterk af-

gedwongen dan op de externe markt. In de markt verliezen organisaties hun 

concurrentiepositie als ze niet het innovatief vermogen hebben om mee te bewegen met 

technologische ontwikkelingen. Daar komt bij dat in de meeste waardeketens dominante 

partijen aanwezig zijn die in staat zijn om technologische veranderingen door de hele keten 

af te dwingen. In de publieke sector is deze marktdruk om technologische veranderingen af 

te dwingen veel minder sterk aanwezig. De implementatie van technologie is bij het Rijk 

daardoor veelal een politieke en bestuurlijke keuze. De snelheid waarmee technologische 

ontwikkelingen in het Rijk zullen worden toegepast, hangt dan ook sterk af van de beleids-

matige keuzes die de komende jaren worden gemaakt. 

Overschotten en tekorten 

Zoals hierboven betoogd zijn er diverse factoren die invloed hebben op de taken van het 

Rijk. Deze taken kunnen op hun beurt uitgevoerd worden door mens en/of technologie. 

Overschotten en tekorten hebben betrekking op de mate waarin de gewenste menselijke 

competenties beschikbaar zijn binnen het Rijk om de taken uit te voeren.  

Kwantitatieve overschotten kunnen ontstaan in situaties van bezuinigingen (vaak in combi-

natie met een reorganisatie), formatieve krimp (automatisering, efficiencyoperaties) en/of 

afstoting van taken (bijvoorbeeld bij decentralisatie). Zodra een werknemer een takenpakket 

heeft dat voor een groot niet deel niet meer nodig is door bovengenoemde redenen, wordt 

deze persoon boventallig. Echter, indien de werknemer over competenties beschikt die ook 

voor taken ingezet kunnen worden elders binnen het Rijk, hoeft dit geen probleem te zijn 

mits een medeweker binnen het Rijk op een andere functie en/of werkplek kan worden ge-

plaatst. In dat geval kan bijvoorbeeld om- en bijscholing een oplossingsrichting zijn, of 

kunnen werknemers begeleid worden naar een plek op de (externe) arbeidsmarkt waar zij 

betere aansluiting hebben. Deze oplossingsrichtingen worden ook door het Rijk gevolgd, het 

Van Werk Naar Werk (VWNW) beleid is daar onder andere ook op gericht. Het is in ieder 

geval belangrijk om te constateren dat een ‘overschot’ contextafhankelijk is; het is een ge-

volg van een keuze. Dit is de afgelopen periode bijvoorbeeld het geval geweest voor lager- 

en administratief personeel, Door het standaardiseren en daarna digitaliseren van de 
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werkprocessen kan het gros van de taken van deze functies door informatiesystemen worden 

overgenomen. Ook op de externe arbeidsmarkt is de vraag naar deze functies al fors terug-

gelopen en is er sprake van een kwantitatief overschot. Uiteindelijk is er onder meer met het 

VWNW-beleid (bestuurlijke keuze) een oplossing gevonden. Indien de werknemers echter 

competenties missen om ergens anders aan de slag te gaan en er geen andere oplossing 

gevonden kan worden, is er wel sprake van een overschotsituatie.  

De vraag naar personeel komt tot uitdrukking in vacatures (som van uitbreidingsvraag en 

vervangingsvraag). Indien er niet genoeg aanbod is om aan die vraag te voldoen is er sprake 

van een kwantitatief tekort. Indien het aanbod niet voldoende gekwalificeerd is om aan de 

vraag te voldoen maar wel wordt aangenomen op de functie, is er sprake van een kwalitatief 

tekort. Hoewel het bovenstaande ertoe leidt dat tekorten (en ook overschotten) moeilijk te 

kwantificeren zijn, komt uit het onderzoek wel naar voren dat bij het Rijk zich tekorten voor-

doen.  

Mede door de huidige schaarste op de arbeidsmarkt is het voor bepaalde functies moeilijk 

om mensen aan te nemen en/of ze vast te houden. De moeilijk vervulbare vacatures binnen 

het Rijk bestaan voornamelijk uit functies zoals ICT’ers, inkopers en financieel specialisten. 

ICT-functies worden veelal aangewezen als (zeer) moeilijk te vervullen zowel binnen het Rijk 

als op de externe arbeidsmarkt. De krapte in de ICT beroepen manifesteert zich in het alge-

meen in deelgebieden waar typische een hoger opleidingsniveau voor wordt gevraagd zoals 

programmeurs, data scientists, ICT-architecten en security-specialisten. De reden dat vaca-

tures voor inkopers moeilijk vervulbaar zijn, is omdat er weinig aanbod is van kandidaten 

die ervaring hebben met de unieke context van het Rijk. Ook bij financieel specialisten stijgt 

de vraag (o.a. accountants en specialisten bedrijfsbeheer).  

Er zijn daarnaast brede kwantitatieve tekorten in de arbeidsmarkt die niet uniek voor het 

Rijk zijn (met name ICT en in specifieke onderdelen ook zorg (DJI) en techniek (RWS)). Het 

Rijk lijkt in laagconjunctuur met name aantrekkelijk te zijn als werkgever in vergelijking met 

de externe arbeidsmarkt omdat het relatief veel zekerheid biedt. In hoogconjunctuur neemt 

over het algemeen op de gehele arbeidsmarkt de vraag toe waardoor het Rijk bij werving 

van nieuwe medewerkers te maken krijgt met concurrentie van de externe arbeidsmarkt. 

Het blijkt dat veel van de gevraagde vaardigheden vaak niet uniek zijn voor het Rijk. De 

kennis en context is echter vaak wel uniek, waardoor het vaak moeilijk is om iemand vanuit 

de externe arbeidsmarkt, die weliswaar over de juist opleidingsachtergrond beschikt, aan te 

nemen en direct in te zetten. Er is relatief vaak bij het Rijk interne opleiding vereist. In 

sommige gevallen, wanneer de gevraagde expertise niet bij internen kan worden gevonden 

(bijvoorbeeld bij hyperspecialisten), is externe inhuur een adequate manier om invulling te 

geven aan benodigde capaciteit.  

10.1.2 Vooruitblik en verkennen (tot 2025) 

Trends en ontwikkelingen in vraag en aanbod 

Zoals hierboven al gesteld zijn ontwikkelingen in vraag en aanbod bij het Rijk in tegenstelling 

tot de externe arbeidsmarkt voornamelijk het gevolg van politieke en bestuurlijke beslissin-

gen. Naar verwachting neemt het aantal fte dat werkzaam is bij het Rijk, en dus ook het 

aantal werknemers, gedurende de huidige kabinetsperiode verder toe (gebaseerd op be-

stuurlijke en politieke beslissing van het huidige kabinet om geen bezuinigingen aan het Rijk 

op te leggen). De ontwikkeling van het personeelsbestand bij het Rijk is echter met onze-

kerheid omgeven. Zo zijn politieke interventies en beslissingen, zoals bijvoorbeeld een 

besluit tot bezuiniging (zorgt mogelijk voor krimp) en een bevriezing van de AOW-leeftijds-

verhoging (zorgt tijdelijk voor meer uitstroom) van invloed op deze ontwikkeling. Ook op 
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langere termijn zijn patronen van krimp en groei grotendeels het gevolg van politieke be-

slissingen en economische conjunctuur. Zo zal er na 2021 een nieuw kabinet aantreden.  

Om de taken van het Rijk uit te voeren, zijn bepaalde kennis en vaardigheden benodigd. Er 

is een aantal ontwikkelingen die mogelijk impact hebben op de beschikbaarheid van kennis 

en vaardigheden. Zo is de uitstroom (van kennis en kunde) en veranderingen in de demo-

grafische samenstelling van het Rijk een uitdaging. Tot en met 2020 bereikt bij het Rijk 4% 

van het huidige personeelsbestand de AOW leeftijd. Dit is gelijk aan de periode 2013-2017. 

Daarnaast neemt op de lange termijn het aandeel van de hogere (oudere) cohorten toe t.o.v. 

de lagere (jongere) cohorten. Als gevolg hiervan bereikt in 2025 13% van het huidige per-

soneelsbestand de AOW-leeftijd. Dit is relatief en absoluut gezien meer dan in de periode 

2013-2017 en de periode tot 2021. Interne opleiding en overdracht van kennis en kunde is 

zeer belangrijk in dit opzicht. Het benutten van toekomstige technologische ontwikkelingen 

kan helpen bij het voldoen aan een deel van de vervangingsvraag (uiteraard afhankelijk van 

welke functies uitstromen). Sommige taken kunnen in de toekomst worden overgenomen 

door technologie. Het gaat vaak om taken in functies van een middelbaar opleidingsniveau 

(databeheerder, boekhouding, administratie, et cetera).  

De trend wat betreft de stijgende vraag naar hoger opgeleiden zal zich naar verwachting 

voorzetten zowel bij het Rijk als op de externe arbeidsmarkt. Diverse factoren (digitalisering 

en globalisering) zorgen ervoor dat taken in een steeds complexer wordende omgeving uit-

gevoerd dienen te worden. Deze externe factoren hebben impact op de invulling van taken. 

Bovendien neemt technologie steeds meer taken over en wat overblijft zijn vaak taken waar-

voor analytische en interactieve vaardigheden vereist worden. De toenemende complexiteit 

van taken en in de externe omgeving leidt tot een groeiende behoefte aan hoger opgeleide 

werknemers (hoewel de lokale behoefte op dit moment nog anders kan zijn). Voor sommige 

(vooral hoger opgeleide) werknemers betekent technologie daarom in veel gevallen nieuwe 

kansen. Door inzet van technologie kan het werk uitdagender en minder monotoon worden 

(de standaard ‘cases’ kunnen worden gevat in modellen) en efficiënter worden uitgevoerd. 

Deze ontwikkeling geldt met name voor hoger opgeleide werknemers. Voor andere werkne-

mers betekent technologie in sommige gevallen een bedreiging. Technologie neem steeds 

meer taken over (kans op overschotten), dit is bijvoorbeeld nu al het geval bij de databe-

heerder bij Rijkswaterstaat. 

De snelle technologische ontwikkelingen zorgen ook voor een discrepantie tussen wat oplei-

dingen bieden en wat de markt zoekt. Voor het Rijk betekent dit dat het ook in de toekomst 

een aantrekkelijke werkgever kan zijn door het blijvend aanbieden van opleidingen. In po-

tentie heeft het Rijk als grote werkgever een goede uitgangspositie voor het bieden van een 

voor werknemers inspirerende ontwikkel- en mobiliteitsomgeving. In aanvulling daarop is 

een belangrijke sociaal-maatschappelijke ontwikkeling dat werknemers steeds meer op zoek 

zullen zijn naar zingeving in hun werk. Dit is, gelet op de publieke, maatschappelijke toege-

voegde waarde van de rol van de (Rijks)overheid, bij uitstek een kans om te 

aantrekkelijkheid voor komen en blijven werken bij het Rijk te vergroten.  

Een andere ontwikkeling die we Rijksbreed zien is dat er steeds meer vraag komt naar soci-

aal-emotionele competenties als interactie, omgang en afstemming met de omgeving 

(burgers, bedrijven en ketenpartners). Van beleidsmedewerkers wordt bijvoorbeeld steeds 

meer gevraagd opgavegericht te werken, bij DJI wordt ketensamenwerking en bejegening 

steeds belangrijker, de Belastingdienst zet in toenemende mate in op modernisering van de 

interactie met burgers en bedrijven en bij Rijkswaterstaat wordt steeds meer afstemming 

met burgers, bedrijven en andere overheden gevraagd. In het algemeen zien we dat in toe-

zichtstaken het accent van controle achteraf verschuift naar proactief en preventief toezicht 

(meer interactie en overleg). Ook hier speelt technologie een rol in hoewel het ook een 
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organisatorische keuze is om taken op deze manier in te richten. De Belastingdienst streeft 

naar een betere, snellere en veiliger digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven. Tech-

nologie faciliteert deze ontwikkeling; door digitalisering wordt communicatie makkelijker. 

Daarnaast zorgt technologie ervoor dat er meer tijd vrij komt om te besteden aan dit soort 

taken waar typisch menselijke competenties benodigd zijn. 

Bij de impact van technologische ontwikkelingen gaat de aandacht vaak uit naar de laatste 

technologische snufjes terwijl er nog steeds veel winst te behalen is in het gebruik van reeds 

bestaande technologieën. Denk hierbij aan het nog efficiënter inrichten van werkprocessen. 

De impact van specifieke en nieuwe technologieën wordt hierdoor vaak overschat en die van 

generieke volwassen technologieën onderschat. Bovendien wordt de impact van technologie 

op werk pas zichtbaar als de technologie grootschalig wordt toegepast. Uit de gesprekken 

met de verschillende organisaties komt dan ook geregeld naar voren dat de grootschalige 

impact van nieuwe technologie op de korte termijn overschat wordt (vanwege het ‘hype’ 

karakter), maar op lange termijn onderschat wordt.  

Op de langere termijn kunnen publieke taken die nu nog door de overheid worden uitgevoerd 

door de komst van nieuwe technieken op een andere manier worden georganiseerd. Zo heb-

ben een aantal technologische ontwikkelingen de potentie om een grootschalige impact te 

hebben op de taken van het Rijk maar speelt dit pas op de langere termijn (denk aan een 

horizon van 20 jaar Als bijvoorbeeld bitcoin een stabiel betalingsinstrument wordt, moet 

mogelijk de systematiek van heffing evenals diverse processen en systemen binnen de Be-

lastingdienst anders worden ingericht. Als navigatie-applicaties steeds slimmer worden, 

heeft deze technologie de potentie om de taak van de doorstroming op snelwegen (nu nog 

een belangrijke taak van RWS) grotendeels over te nemen. Deze ontwikkelingen vallen ech-

ter buiten de scope van dit onderzoek. Tot 2025 wordt nog geen grootschalige impact van 

nieuwe technologische ontwikkelingen op werk verwacht. Daarentegen zal bestaande tech-

nologie wel degelijk impact hebben op de organisaties. Zo verandert technologie de manier 

waarop taken worden uitgevoerd en het aantal taken dat moet worden uitgevoerd, waarbij 

technologie soms taken overneemt en soms de mens ondersteunt. Werknemers moeten zich 

continu blijven ontwikkelen om enerzijds van toegevoegde waarde te blijven naast de op-

rukkende technologie (wanneer er sprake is van mogelijke substitutie van taken) en 

anderzijds dienen werknemers zich te blijven ontwikkelen om ook invulling te kunnen geven 

aan nieuwe taken die ontstaan door digitalisering. Hierdoor nemen de eisen aan duurzame 

inzetbaarheid toe. Het op peil houden en vernieuwen van competenties wordt dus een steeds 

grotere uitdaging en duurzame inzetbaarheid en een leven lang leren worden steeds belang-

rijker.  

Overschotten en tekorten 

De grote uitdaging voor nu en de toekomst is om de verschillen tussen vraag en aanbod op 

de arbeidsmarkt te overbruggen. Een kansrijke weg is om de competenties en taken in kaart 

te brengen die achter de functies schuilgaan. Zoals hierboven gesteld is er alleen sprake van 

een problematisch overschot als een werknemer niet over de competenties beschikt om op 

andere en nieuwe taken elders binnen het Rijk te worden ingezet. 

Er is een aantal specifieke technologische ontwikkelingen die voor het Rijk relevant zullen 

zijn op de middellange termijn in het kader van mogelijke substitutie van taken (en dus 

overschotten). Dit zijn met name kunstmatige intelligentie en de transformatie naar (mo-

biele) diensten. Deze technologieën gaan op een breed deel van de taken van werknemers 

binnen het Rijk invloed hebben. Zo zien inspectiediensten hun werk veranderen doordat 

software delen van de taken binnen het toezicht kan overnemen. Ook medewerkers die re-

latief eenvoudige handelingen in het veld uitvoeren (zoals allerlei metingen) zullen de 
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concurrentie van Internet of Things gaan ervaren omdat dit kan worden ingezet om delen 

van deze taken over te nemen. Op de langere termijn neemt dus de kans op substitutie van 

taken toe. Tegelijkertijd behouden werknemers hun ‘menselijke toegevoegde waarde’ door 

zelf maatwerk toe te passen vooral in de complexe en unieke cases die niet in een algoritme 

te vangen zijn. Daarnaast kan bij sommige functies een aanzienlijke tijdsbesparing optreden 

omdat arbeidsintensieve taken door technologie worden overgenomen. Zo is er nog steeds 

veel winst te behalen in het gebruik van reeds bestaande technologieën. Denk hierbij aan 

het nog efficiënter inrichten van werkprocessen. Ook de continuerende transformatie naar 

digitale diensten kan nog op een groot deel van processen van het Rijk invloed hebben. Een 

deel van het personeel bij de overheid heeft een administratieve functie. Door digitalisering 

wordt een deel van de taken binnen deze functies vervangen door computersystemen. In 

welke mate en welke manier deze vrijgevallen tijd vervolgens wordt ingezet is vervolgens 

een organisatorische keuze. Zo kan ervoor worden gekozen om de kwaliteit te verhogen 

(gemiddelde tijd per productie-eenheid verhogen), de productie te verhogen (met dezelfde 

hoeveelheid personeel meer produceren), het personeelsbestand in te krimpen (dezelfde 

productie met minder mensen) of om de werkdruk te verlagen (vrijgevallen tijd niet benut-

ten). 

Er zal op de langere termijn een uitdaging ontstaan in het organiseren van de juiste capaciteit 

om uitvoering te geven aan het nieuwe werk dat als gevolg van technologisering verschijnt. 

Enerzijds verandert de vraag naar werknemers door toedoen van technologische ontwikke-

lingen. Dit betekent veelal een toenemende vraag naar ICT’ers en data-analisten 

(digitalisering als primair proces). Gezien de krapte in deze sectoren is het voor het Rijk 

lastig om werknemers uit deze beroepsgroepen aan zich te binden. Ook de unieke kennis en 

context van het Rijk maakt het in de toekomst wellicht moeilijker om tekorten opgelost te 

krijgen omdat er in specifieke situaties weinig alternatieven zijn. Er zal daarom blijvend aan-

dacht moeten worden besteed aan intern opleiden of bijscholen om in de benodigde 

domeinkennis te voorzien. In andere gevallen is extern inhuren de enige oplossing voor het 

Rijk omdat er geen alternatieven voorhanden zijn. Anderzijds moeten organisaties investe-

ren in competenties van het zittend personeel, zo wordt kennis en kunde van ICT voor steeds 

meer medewerkers een benodigde kerncompetentie. We zien namelijk dat technologie niet 

alleen taken overneemt, maar ook nieuwe taken creëert binnen bestaande functies. Voor 

een aantal medewerkers ontstaat er juist de uitdaging om het tempo van digitalisering bij te 

houden: als repetitieve werkzaamheden worden overgenomen, wordt het werk dat overblijft 

complexer. 

10.2 Conclusies mesoniveau 

In de meso-analyse van dit onderzoek is gekeken naar de Belastingdienst, Rijkswaterstaat 

en Dienst Justitiële Inrichtingen. De conclusies van de analyse per uitvoeringsorganisatie zijn 

te vinden in paragraaf 3.10 (Belastingdienst), paragraaf 4.10 (DJI) en paragraaf 5.10 (Rijks-

waterstaat). Hieronder worden conclusies op dit mesoniveau behandeld. 

10.2.1 Terugblik 2013-2017 

Trends en ontwikkelingen in vraag en aanbod 

De drie onderzochte uitvoeringsorganisaties hebben een verschillend karakter. DJI richt zich 

primair op het werken met mensen (de justitiabelen), de Belastingdienst werkt primair met 

informatie, en RWS houdt zich primair bezig met informatie en de fysieke infrastructuur. De 

aard van de bijbehorende taken is een belangrijke determinant voor de arbeidsmarkt van de 

drie organisaties. Verschillende taken vragen om verschillende competenties, waardoor de 

behoefte aan typen personeel ook uiteenloopt. Bovendien kennen de drie organisaties elk 
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hun eigen unieke arbeidsmarkt, zowel kwantitatief als kwalitatief, doordat hun taken in het 

publieke domein uitgevoerd worden (er zijn bijvoorbeeld geen private gevangenissen). Des-

alniettemin zijn er ook overeenkomsten tussen de organisatieonderdelen.  

Het zijn met name bestuurlijke en politieke beslissingen die een grote impact hebben gehad 

op veranderingen in vraag en aanbod. De afgelopen periode hebben de drie uitvoeringsor-

ganisaties te maken gehad met een krimp in hun personele omvang als gevolg van 

bezuinigingen. RWS heeft de afgelopen periode te maken gehad met een krimp in de periode 

2013-2015 en groei over de periode 2016-2017. Een van de belangrijkste factoren voor de 

omvang van het personeelsbestand bij Rijkswaterstaat zijn beleidsintensiveringen (o.a. aan-

pak verkeersaders) die door het kabinet werden vastgesteld. Het kabinet is daarmee zowel 

verantwoordelijk geweest voor de krimp over de periode 2013-2015 als voor de groei in de 

periode 2016-2017 (en de verwachte groei in de komende jaren). Bij DJI hebben bezuini-

gingen over de gehele periode 2013-2017 geleid tot een afname van het aantal 

personeelsleden. Bovendien was er vanwege de vacaturestop sprake van een beperkte in-

stroom. Politieke ontwikkelingen (en ontwikkelingen in de rechtspraak en in de samenleving) 

hebben daarnaast invloed op de omvang en samenstelling van de detentiepopulatie. De om-

vang en de samenstelling van het personeelsbestand van DJI zijn daar weer een directe 

afgeleide van. Net als de andere twee organisaties heeft de Belastingdienst te maken gehad 

met een krimp in zijn formatie als gevolg van ingeboekte bezuinigingen. Bovenop deze be-

zuiniging een meerjarig veranderplan uitgevoerd. Het plan is gericht op het efficiënter 

uitvoeren van processen en informatie-gestuurd werken door middel van technologische ver-

nieuwing. De transitie die de Belastingdienst heeft ingezet heeft geresulteerd in een kleiner 

personeelsbestand. Daarnaast is binnen de Belastingdienst net als bij RWS het aandeel la-

gere schalen afgenomen en het aandeel hogere schalen toegenomen. Bij DJI is de verdeling 

naar schalen nauwelijks veranderd.  

Economische factoren hebben met name impact op de Belastingdienst (toename aantal in-

teracties bij een gunstig economisch klimaat) en in mindere mate op Rijkswaterstaat en DJI.  

Op demografisch vlak spelen vooral veranderingen in de demografische samenstelling binnen 

de uitvoeringsorganisaties een rol. Debet daaraan is het feit dat de organisaties jarenlang 

geen nieuw personeel hebben kunnen aannemen. Hoewel er nu weer ruimte is om nieuw 

personeel aan te nemen zal het vergrijsde personeelsbestand nog blijven bestaan. Niet alleen 

het feit dat er geen nieuw personeel werd aangenomen is een oorzaak. Andere oorzaak is 

dat als gevolg van de doorwerking van het afschaffen van de FPU in 2006 en het verhogen 

van de AOW-leeftijd, medewerkers langer in dienst blijven. Medewerkers die op 1-1-2005 

55 jaar of ouder waren, mochten nog van deze regeling gebruik maken. De laatste zijn dus 

in 1-1-2012 met FPU gegaan. Waar voorheen de grootse groep op 62-jarige leeftijd met 

pensioen ging, moet iedereen vanaf dat moment moet doorwerken tot 67 of 68 jaar en 

neemt de gemiddelde leeftijd navenant toe. Door dit soort bestuurlijke en politieke beslis-

singen wordt de vervangingsvraag dus uitgesteld maar uiteraard niet voorkomen. Dat is nu 

duidelijk zichtbaar. De vergrijsde samenstelling van het personeelsbestand kan specifieke 

beleidsvragen oproepen zoals duurzame inzetbaarheid bij veranderend werk (o.a. als gevolg 

van technologie). 

We zien ook dat wetgeving en wijzigingen hierin een directe invloed hebben op de arbeids-

markt voor de organisaties. De wetgeving verandert mee met de ontwikkeling van de 

maatschappij, wat leidt tot wijzigingen en vaak een toename van complexiteit. Algemene 

wetgeving heeft een vergelijkbare invloed op alle drie de organisatie (bijvoorbeeld verhoging 

pensioenleeftijd), maar daarnaast heeft men te maken met organisatiespecifieke wetgeving 

die zich niet één op één vertaalt naar het macroniveau. Specifiek voor de Belastingdienst 

geldt dat de primaire processen van de dienst gebaseerd zijn op fiscale wetgeving 
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(Belastingen) en wetgeving mede van andere ministeries (Toeslagen), maar ook Europese 

en internationale wetgeving (Douane en Grote Ondernemingen). Voor DJI geldt dat trends 

in het type straf (vrijheidsontneming versus alternatieve sancties) en de gemiddelde lengte 

van de strafmaat die door rechters wordt opgelegd direct van invloed zijn op de benodigde 

detentiecapaciteit. Bij Rijkswaterstaat is de inwerkingtreding van de Omgevingswet een re-

levante ontwikkeling. Ook wetgeving omtrent gegevensbescherming heeft gevolgen voor 

met name de DJI en de Belastingdienst die veel met persoonsgegevens en bedrijfsgevoelige 

informatie werken.  

Voor RWS is klimaat(verandering) een belangrijk aandachtspunt. Klimaatverandering in 

weersextremen heeft impact op het gebruik, de prestaties en de levensduur van de infra-

structuur van RWS. RWS heeft daarom steeds meer kennis nodig van de consequenties van 

klimaatverandering om de infrastructuur toekomstbestending te maken. Voor de Belasting-

dienst heeft klimaat een indirect effect op de organisaties (denk aan uitvoeringskosten 

Klimaatakkoord en milieubelastingen en -voordelen). Voor DJI speelt klimaat geen directe 

rol.  

De inzet van technologie is op zichzelf geen voldoende voorwaarde voor het succesvol door-

voeren van procesverbeteringen. De cultuur en aard van de organisatie (meso) is zeer 

bepalend voor de snelheid en de manier waarop technologie wordt toegepast. Daarnaast 

zien we dat technologische veranderingen in de omgeving (bij burgers, bedrijven en andere 

overheden) ook direct invloed hebben op de organisaties. Uit de analyse blijkt dat het inno-

vatief vermogen, dat voortvloeit uit de aard van de organisatie van de uitvoeringsorganisatie, 

een mogelijk beperkende factor kan zijn voor de implementatie en dus voor de impact van 

technologie. Er lijken tussen de drie uitvoeringsorganisaties verschillen te bestaan in de mate 

waarin de organisatie in staat is nieuwe technologieën te adopteren en te implementeren. 

De uiteenlopende primaire processen geeft een verklaring voor deze verschillen. Zo is Rijks-

waterstaat een ingenieursorganisatie en heeft het van nature een sterke focus op innovatie, 

ook omdat het veel moet samenwerken met de markt. Rijkswaterstaat heeft dan ook weinig 

problemen met het werven van ICT’ers omdat het bekend staat als een werkgever die zich 

veel bezighoudt met innovatieve ICT-projecten. De Belastingdienst is steeds meer een data-

verwerkende organisatie met een zeer complex IT-landschap. Echter, juist doordat de Be-

lastingdienst in Nederland ten opzichte van andere landen relatief vroeg is begonnen met 

digitaliseren heeft het nu te maken met de wet van de remmende voorsprong. De organisatie 

kampt met ICT-legacy-problematiek (padafhankelijkheid) die de implementatie van nieuwe 

manieren van werken belemmert. Voor de DJI is vernieuwing een uitdaging gezien de nood-

zakelijke uniformiteit van werkprocessen om veiligheid te waarborgen. Dit is inherent aan 

de aard van de werkzaamheden. Justitiabelen staan centraal in het werk van DJI. Daarbij 

ligt er in de kerntaken (zowel beveiliging en bewaking als bejegening – het bieden van vaste 

structuren) een sterke focus op routines en op het vermijden van risico’s.  

Overschotten en tekorten 

Overschotten en tekorten hebben betrekking op de mate waarin de gewenste menselijke 

competenties beschikbaar zijn binnen de uitvoeringsorganisaties om de taken uit te voeren. 

Zoals uitgelegd aan het begin van deze paragraaf verschillen de primaire processen van de 

drie organisaties waarmee ook hun arbeidsmarkt een eigen profiel kent. De meeste uitda-

gingen rondom tekorten en overschotten zijn daarmee dan ook specifiek voor de organisatie. 

Binnen de verschillende organisaties zien we dan ook (voor verschillende functies) verschil-

lende zwaartepunten liggen.  

Wel is er bij de Belastingdienst en DJI sprake van een ‘gedeelde’ uitdaging in termen van 

het ervaren van een tekort aan ICT’ers. RWS heeft vooralsnog geen moeite om ICT’ers te 
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werven. Zeer waarschijnlijk heeft dit te maken met het feit dat RWS een interessante en 

aantrekkelijke werkgever wordt gevonden door ICT’ers. De Belastingdienst heeft uitdagingen 

(gehad) bij het aantrekken van accountants, financieel specialisten en data-analisten. DJI 

had (en heeft nog steeds) moeite met het aantrekken van personeel bij de functies psycho-

logen, psychiaters en zorgprofessionals. Voor RWS was het met name lastig om technische 

functies op hbo-niveau en inkoop- en contractfuncties goed ingevuld te krijgen  

Daarnaast lijken veel uitdagingen te liggen op het aantrekken van nieuwe personen met 

specifiek gewenste competenties; dit is bijvoorbeeld het geval voor ICT-functies, data-ana-

listen en inkopers. Interessant hierbij is dat ICT-functies en data-analisten lastig zijn om te 

krijgen omdat de vraag hiernaar (ook op de externe arbeidsmarkt) zeer groot is, terwijl 

inkopers juist lastig te krijgen zijn, niet zozeer omdat de vraag zo groot is maar omdat er 

weinig aanbod is. Bovendien is er voor de inkoper veel Rijks-specifieke domeinkennis en 

contextuele kennis vereist.  

De impact van technologie de afgelopen periode op ontwikkelingen in vraag en aanbod op 

mesoniveau was over het algemeen relatief beperkt. Er bestaan echter grote verschillen 

tussen functies. Op sommige specifieke functies heeft technologie wel degelijk een grote 

impact gehad. Het meest evident is de sterke afname in het aantal lagere administratieve 

functies. Vooruitblik en verkennen (tot 2025) 

Trends en ontwikkelingen in vraag en aanbod 

Voor de drie organisaties is er een vrij helder beeld van de vraag naar personeel de komende 

jaren. In de formatie van de Belastingdienst is volgens de nieuwe agenda Beheerst Vernieu-

wen tot 2025 eerst een stijging waar te nemen, alvorens het personeelsbestand weer 

afneemt. De twee voornaamste redenen voor de initiële stijging zijn dat er [1] op korte 

termijn een substantiële vervangingsvraag bestaat als gevolg van uitstroom in combinatie 

met noodzakelijke fte’s ten behoeve van de intensiveringen van de modernste manieren van 

toezicht en interactie met burgers en bedrijven en [2] het vertrek van het Verenigd Konink-

rijk in maart 2019 uit de Europese Unie (‘Brexit’) dat vraagt om additionele medewerkers 

doordat de volumes van verkeer (niet-EU) flink zullen toenemen. De beoogde transitie van 

de Belastingdienst zet echter de komende jaren door en zal uiteindelijk leiden tot een kleiner 

personeelsbestand. De onderdelen MKB, Douane en IV zullen in termen van de ontwikkeling 

van de omvang van het personeelsbestand enigszins verschillende ontwikkelingen kennen. 

De directie MKB zal met name vanwege de huidige (vervangings)vraag naar fiscalisten en 

accountants eerst groeien, alvorens ze zal kunnen krimpen vanwege de modernste manieren 

van toezicht en interactie met de bedrijven. De Douane zal doordat het Verenigd Koninkrijk 

de EU zal verlaten een groei kennen vanaf 2018. De directie IV zal komende jaren al in 

omvang moeten krimpen volgens de meerjarige formatie als gevolg van de voorziene ont-

wikkelingen in de werkpakketten. De beschreven ontwikkelingen op het gebied van 

organisatietransformatie en de rol van technologie zetten zich door. 

Voor DJI is er, ook na de uitvoering van het (aangepaste) Masterplan DJI, nog steeds sprake 

van een forse overcapaciteit van circa 3.800 detentieplaatsen. In juni 2018 kondigde de 

Minister aan dat er nog vier inrichtingen zullen worden gesloten. Daarbij zijn 875 formatie-

plaatsen betrokken. Met de vakbonden en de medezeggenschapsraad is een convenant 

afgesloten (“Werken aan een solide personeelsbeleid”). Op basis van dit conventant hebben 

medewerkers de garantie dat ze een functie binnen DJI krijgen, eventueel extra formatief. 

Er komen elders sowieso 500 nieuwe formatieplaatsen vrij. Los van deze incidentele uit-

stroom zal naar verwachting de afnemende behoefte aan lager administratief personeel de 

komende jaren naar verwachting doorzetten.  
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Bij Rijkswaterstaat wordt er tot en met 2023 een groei van ca. 635 fte verwacht als gevolg 

van diverse beleidsintensiveringen (o.a. vervanging en renovatie naast het reguliere onder-

houd en de uitvoering van het Regeerakkoord). Met behulp van het instrument van 

strategisch capaciteitsmanagement heeft Rijkswaterstaat zelf, op basis van vastgestelde 

normen, rekenregels en tarieven voor alle werkprocessen van Rijkswaterstaat de vraag van 

het kabinet vertaald naar de hoeveelheid fte die de komende jaren nodig is. Daarnaast is de 

toegenomen vervangingsvraag van personeel een belangrijk vraagstuk voor Rijkswaterstaat. 

In de komende vijftien jaar zal de helft van de medewerkers met pensioen gaan. Het is 

daarbij de verwachting dat de daling van de lagere schaalniveaus ook de komende jaren zal 

doorzetten. De voorgenomen groei van Rijkswaterstaat zal in ieder geval plaatsvinden bij de 

hogere schaalniveaus. Het is de verwachting dat het aandeel van de lagere schaalniveaus op 

de lange termijn zal stabiliseren, maar minder groot in omvang zal zijn dan op dit moment. 

Binnen bepaalde organisatieonderdelen, zoals Verkeers- en Watermanagement, zit een groot 

deel van de werknemers in de lagere schaalniveaus. Het gaat hier vaak om de werknemers 

in een uitvoerende functie zoals weginspecteur. In de toekomst zullen die functies ook nog 

bij Rijkswaterstaat nodig zijn.  

Op het gebied van technologie worden de reeds ingezette ontwikkelingen verder doorgezet. 

Bij de Belastingdienst gaat dit met name om het informatie-gestuurd werken en de verdere 

transformatie naar digitaal en eenvoudig communiceren met belastingplichtigen. Voor DJI 

gaat het om anders inrichten van processen met name in de uitwisseling met ketenpartners 

(uitwisseling tussen systemen en middels ICT). Voor RWS gaat het op kortere termijn om 

het standaardiseren van applicaties en het ontwikkelen van modulaire systemen, en op mid-

dellange termijn om de inzet van Internet of Things. 

Tekorten en overschotten 

Voor de komende jaren lijken de uitdagingen te blijven liggen bij een aantal functies. Het is 

te zien als een trend of ontwikkeling die zich doorzet. Zo is het tekort aan hoogopgeleide 

ICT’ers en data-analisten voorlopig nog niet opgelost. Tot 2022 verwacht het ROA (zeer) 

grote knelpunten in de personeelsvoorziening voor software- en applicatieontwikkelaars en 

databank- en netwerkspecialisten. Dit raakt dus met name de Belastingdienst en DJI (RWS 

heeft minder moeite met het werven van ICT’ers).  

Bij de Belastingdienst is de verwachting dat de inzet op efficiënter werken en de concentratie 

van werkzaamheden in de toekomst leiden tot een afname van de werkstromen op admini-

stratief gebied (met name administratieve taken op mbo-niveau 2, 3 en 4). De impact op de 

meer massale administratieve taken op vmbo en mbo-niveau 2 en 3 is in veel gevallen al 

groot op de korte en middellange termijn. Er is immers al voorzien in een krimp van 5000 

fte met name voor een groot deel in dit type taken. Tegelijkertijd neemt technologie niet 

alleen taken over, maar creëert ook nieuwe taken en functies. Zo leiden de ontwikkelingen 

tot veranderingen in de gevraagde competenties binnen IV en tot een groeiende behoefte 

aan hoogwaardige functies met specifieke expertise in toezicht en data-analyse. 

Voor DJI zou op termijn de extra instroom van bewakers (BeWa’s) een verlichting kunnen 

betekenen voor het tekort aan PIW’ers omdat BeWa’s in het traditionele carrierepad binnen 

DJI op termijn door kunnen stromen naar de functie van PIW’er (en PIW’ers dan via de back-

office bijvoorbeeld doorstromen naar de functie van casemanager). Het is echter nog maar 

de vraag of dit pad nog langer begaanbaar blijft gegeven de veranderende (meer bejegening) 

en zwaardere eisen (complexere gevallen, grotere rol in observatie) die aan PIW’ers worden 

gesteld. Tot slot spelen bij DJI tekorten als het gaat om zorgfuncties zoals psychologen, 

psychiaters en verpleegkundigen. 
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Voor Rijkswaterstaat geldt dat het aantrekken en behouden van voldoende gekwalificeerd 

inkooppersoneel voor de komende jaren een groot knelpunt zal zijn omdat het aanbod 

schaars is. Een ander knelpunt kan ontstaan bij het werven van technische hbo’ers, waar de 

komende jaren behoefte aan is vanuit Rijkswaterstaat. Uit cijfers van het UWV blijkt dat 

vooral technici op mbo- en hbo-niveau moeilijk te vinden zijn. Een positieve ontwikkeling 

voor Rijkswaterstaat is wel dat het aantal hoogopgeleide studenten met een diploma bèta-

techniek de afgelopen jaren fors is toegenomen, net als de instroom van studenten aan een 

bètatechnische opleiding. 

Rondom uitstroom zien we bij de drie organisaties zowel kansen als risico’s liggen. Enerzijds 

biedt (natuurlijke) uitstroom een kans om deze plaatsen op te vullen met mensen met een 

competentieprofiel dat beter bij de actuele behoeften aansluit. Anderzijds is het een risico 

wanneer mensen met een goed passend competentieprofiel de organisatie verlaten. Dit laat-

ste is bijvoorbeeld het geval bij COBOL-programmeurs binnen de Belastingdienst. Gezien de 

leeftijd van deze programmeertaal zijn het doorgaans ook oudere ICT-werknemers die hier-

mee werken. Veel van deze werknemers gaan uitstromen, waardoor het belangrijk is dat 

hun kennis over de oude programma’s wordt overgedragen aan ‘nieuwe’ programmeurs. 

10.3 Conclusies microniveau 

10.3.1 Functie impact analyse 

In 2018 is, in opdracht van het ministerie van BZK, in kaart gebracht hoe digitale technologie 

inwerkt op vijf specifieke functies (beveiliger, schoonmaker, accountant, inspecteur en HR-

medewerker) binnen het Rijk. Onderdeel van deze opdracht betrof de ontwikkeling van een 

model dat de impact van technologie op taakniveau binnen functies kan vaststellen. Er is 

hiertoe de Functie Impact Analyse (FIA) ontwikkeld. Binnen het voorliggende onderzoek is 

de FIA als uitgangspunt genomen en wordt hier op voortgebouwd. Voor deze uitwerking van 

de FIA (‘FIA 2.0’) is geanalyseerd hoe een bestaande functie (IST-situatie) beïnvloed kan 

worden door technologische ontwikkelingen. In de eerder ontwikkelde FIA stonden taken 

centraal en is er zijdelings naar competenties gekeken. In de FIA 2.0 staan competenties 

centraal. Kenmerkend voor dit onderzoek is dat functies zijn ontleed in taken en bijbeho-

rende competenties, en dat er met bijzondere aandacht de relatie tussen mens en 

technologie is bestudeerd. De balans tussen menselijke competenties en technologische 

competenties kan gezien worden als een belangrijke driver van hoe mens en technologie 

ingezet worden in de praktijk. De kans dat technologie een functie gaat beïnvloeden is na-

melijk relatief groot op competenties waar technologie relatief goed in is ten opzichte van de 

mens.  

In de micro-analyse van dit onderzoek zijn negen functies binnen de Belastingdienst (fiscalist 

MKB, medewerker fysiek toezicht Douane en developer), de Dienst Justitiële Inrichtingen 

(penitentiair inrichtingswerker, casemanager en verpleegkundige) en Rijkswaterstaat (weg-

verkeersleider, vergunningverlener en de medewerker databeheer) onderzocht. 

Op basis van de toepassing van de FIA 2.0 op de negen functies, stellen wij op hoofdlijnen 

vast dat de FIA goed werkt om een beeld te krijgen van de (mogelijke) impact van techno-

logische ontwikkelingen op een functie. Met name het gebruik van taken en bijbehorende 

competenties als basis voor de analyse bleek waardevol; hoe mens en technologie zich in 

termen van competenties verhouden lijkt een sterke determinant te zijn voor daadwerkelijke 

ontwikkelingen binnen de onderzochte functies. Wel hebben we zoals verwacht een ‘verschil’ 

aangetroffen tussen wat technologie kan en of de technologie dit ook daadwerkelijk al doet. 

Er zijn immers allerlei redenen waarom technologie niet (direct) invulling geeft aan de taken 

waarin zij goed is. Met de toepassing van het model wordt in kaart gebracht waar 



   

 

Dialogic innovatie ● interactie 268 

mogelijkheden tot technologisering liggen (‘wat kan’). Of en wanneer ze gaan plaatsvinden 

kan niet altijd worden aangegeven omdat dit mede afhangt van de keuzes – zeker in de 

context van het Rijk – die worden gemaakt (‘het willen’). Tegelijkertijd stellen wij ook vast 

dat de implementatie van technologie op vlakken waarin zij echt sterker is dan de mens, 

doorgaans een kwestie van tijd is. Dit leidt ertoe dat de impact van technologie op de korte 

termijn vaak overschat wordt, en op de lange termijn onderschat wordt.  

Het gebruik van de hier gehanteerde methodiek is waardevol omdat het inzichtelijk maakt 

waar het werk zich naartoe beweegt, ook al is de tijdshorizon die hiermee gepaard gaat nog 

onzeker. De (mogelijke) impact kan met de methode goed worden geschat. Het in de tijd 

realiseren van die impact kan met de methode niet goed worden geschat omdat dit mede 

afhangt van de keuzes – zeker in de context van het Rijk – die worden gemaakt (‘het willen’).  

Het model kan dus door organisaties binnen het Rijk zelf worden toegepast omdat het inzicht 

geeft in de gevolgen van technologie, mits de analyse zeer gedetailleerd wordt uitgevoerd. 

De analyse is echter niet zonder meer door te vertalen naar meso- en macroniveau. Er zijn 

echter wel een aantal belangrijke voorwaarden waar aan voldaan moet worden om de me-

thodiek succesvol in te zetten. Zo moet het duidelijk zijn welke ‘functie’ geanalyseerd wordt. 

Een functienaam zoals deze binnen het FGR is doorgaans te generiek. Daarnaast is een goed 

uitgewerkt takenpakket (met bijbehorende competenties) noodzakelijk om de FIA uit te voe-

ren. De taakbeschrijving uit het FGR is (vrijwel altijd) te algemeen om gebruikt te kunnen 

worden voor de FIA. Het blijkt dat een combinatie van methoden (interview, observaties en 

desk studie) om relevante input op te halen cruciaal is.   

10.3.2 Terugblik 2013-2017 

De conclusies en bevindingen over de negen onderzochte functies op microniveau kunnen 

niet zondermeer worden geaggregeerd naar het niveau van een dienstonderdeel of organi-

satie (meso), laat staan naar het niveau van het Rijk als geheel (macro). De studies op 

microniveau zijn dus niet representatief, maar geven wel diepte en illustreren hoe technolo-

gie taken en functies beïnvloedt. Op macro- en mesoniveau kan slechts op generiek niveau 

conclusies getrokken worden over de impact van technologie omdat er veel verschillende 

‘unieke’ cases op microniveau zijn. Daarbij hebben we ondervonden dat zelfs het microniveau 

in sommige gevallen zelfs een te hoog aggregaat is: 

• Een medewerker fysiek toezicht bij bijvoorbeeld de Douane kent een zeer specifieke 

context. Er zijn bijvoorbeeld grote verschillen tussen Schiphol en de haven in Rot-

terdam. Daarnaast is er ook een verschil tussen Fysiek Toezicht 1 (zijn gewapend en 

bevinden zich op het ‘platform’) en Fysiek Toezicht 2 (houdt zich primair bezig met 

controleren van goederen in loodsen). Ook binnen de specifieke functies verschilt 

het takenpakket van medewerkers.  

• Bij een databeheerder bij Rijkswaterstaat kan onderscheid worden gemaakt tussen 

‘nat’ en ‘droog’. Een ‘natte’ databeheerder richt zich daarbij op de opslag van data 

over water, terwijl een ‘droge’ databeheerder zicht richten op de bijvoorbeeld ver-

keersdata. Zelfs binnen deze typen kan nog verder onderscheid worden gemaakt. 

Bij een ‘natte’ databeheerder gaat het dan om waterkwaliteit en waterkwantiteit. 

Deze ogenschijnlijk kleine verschillen in de taakomschrijving kunnen tot grote verschillen in 

de praktijk leiden, en ook tot grote verschillen in de mate waarin en de wijze waarop (tech-

nologische) ontwikkelingen doorwerken. Daarnaast zien we dat over de bestudeerde negen 

functies, iedere functie zijn eigen context met eigen relevante ontwikkelingen kent. Zo is 

voor de vergunningsverlener bij RWS de introductie van de Omgevingswet enorm impactvol, 

heeft de Brexit veel impact op de werknemers Fysiek Toezicht bij de Douane, en is de wijze 
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waarop we in dit land straffen opleggen een grote factor in het werk van gevangenisperso-

neel.  

Toch zien we een aantal overeenkomsten. In de hier bestudeerde functies heeft technologie 

de afgelopen periode vooral kansen geboden. Door inzet van technologie kunnen taken uit-

dagender (meer vraag naar sociaal-emotionele competenties als interactie, omgang en 

afstemming met de omgeving) en minder monotoon worden (de standaard ‘cases’ kunnen 

worden gevat in modellen) en efficiënter worden uitgevoerd. Dit neemt niet weg dat er ook 

taken binnen de functies bestaan die risico lopen op substitutie door technologie. Voor spe-

cifieke personen kan de potentie van technologie dan ook bedreigend voelen. Zoals eerder 

gezegd is de wijze waarop deze potentie verzilverd wordt bepalend voor het feit of het een 

kans of risico is. Dit zien we ook terug in de hier bestudeerde functies. Zo is de potentie van 

technologie vaak bekend onder het personeel, maar is nog onbekend hoe de ‘vrijgekomen 

capaciteit’ benut gaat worden. Voor bepaalde groepen werknemers kan de potentie van tech-

nologie dan ook bedreigend voelen. Bijvoorbeeld toenemende complexiteit binnen een 

functie waardoor medewerkers met een bepaald (te laag) opleidingsniveau niet mee kunnen 

in de ontwikkelingen. 

Bij de drie onderzochte functies binnen de Belastingdienst heeft technologie al een belang-

rijke rol gespeeld in de afgelopen jaren. In bijna alle gevallen maakt technologie het werk 

efficiënter en het heeft zich ook al vertaald in minder fte’s als deel van de toenmalige bezui-

nigingen (investeringsagenda). Dit heeft geleid tot een reductie van administratieve taken. 

Daarnaast is technologie ingezet op taken waarbij het herkennen van patronen belangrijk is 

(bijv. automatisch testen of bepaalde stukken code gebruikt worden), dit verbetert de kwa-

liteit van controle en toezicht. Dit betekent echter niet dat deze taken volledig verdwijnen; 

het menselijk toezicht blijft een belangrijke component in de drie functies en wordt juist 

steeds belangrijker. Een goede samenwerking tussen mens en technologie is dus gewenst; 

een samenwerking waarbij zij elkaar aanvullen (complementariteit).  

Bij DJI heeft technologie in principe nog een beperkte impact op taken binnen de drie on-

derzochte functies. Wel is technologie gebuikt voor de herinrichting van werkprocessen, 

bedoeld om de zelfredzaamheid van gedetineerden te verhogen. Door het verhogen van de 

zelfredzaamheid van gedetineerden, ontstaat er meer tijd voor interpersoonlijke aspecten, 

dit raakt met name de penitentiair inrichtingswerker en de casemanager. In de praktijk wordt 

echter in alle drie de functies nog relatief veel tijd besteed aan het invoeren van informatie 

die in principe automatisch uit andere bestaande informatiestromen zou kunnen worden ge-

haald. In theorie zou er efficiëntiewinst behaald kunnen worden door ondersteunende 

processen anders in te richten (inplannen afspraken en communicatie met gedetineerden). 

Hiervoor is de inzet van technologie een vereiste. Het gaat dan bijvoorbeeld om de inzet van 

planningsystemen (zowel voor capaciteit als voor afspraken met gedetineerden) en mobiele 

apparaten die gekoppeld zijn aan de backend systemen (zodat er ter plaatse, op de afdeling, 

gerichte informatie kan worden opgezocht).  

Voor de drie functies binnen Rijkswaterstaat geldt dat technologie al een belangrijke rol heeft 

gespeeld in de afgelopen jaren. Het gaat daarbij vaak wel om hele specifieke softwareappli-

caties die volledig toegeschreven zijn op een functie. In bijna alle gevallen maakt technologie 

het mogelijk om het werk efficiënter uit te voeren. Dan kan de keuze worden gemaakt om 

de productie te vergroten of om in te krimpen. Bij de vergunningsverleners is het eerste 

gebeurd; zij hebben meer aanvragen kunnen afhandelen met hetzelfde aantal mensen. Bij 

de databeheerders is juist het tweede gebeurd; het aantal fte is over de periode 2013-2017 

afgenomen. De economische ontwikkelingen spelen bij twee van de drie functies ook een 

rol. De wegverkeersleiders ervaren door de huidige hoogconjunctuur een grotere drukte op 

de weg en de vergunningsverleners een toename in het aantal aanvragen. Verder valt op 
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dat er binnen de vergunningverleners en databeheerders een verschuiving is waar te nemen 

van de lagere naar de hogere schaalniveaus.  

Bewegingen die we op macroniveau hebben geïdentificeerd, zoals de vergrijzing van het 

personeelsbestand die tot veel uitstroom gaat leiden, komen op wisselende manieren terug 

op microniveau. Zo zijn er functies waarbij deze uitstroom tot uitdagingen leidt (bijv. fiscalist 

MKB), maar zijn er ook plekken waar dit vraagstuk niet of amper speelt (bijv. developers bij 

IV-accent).  

10.3.3 Vooruitblik en verkennen (tot 2025) 

Er zijn velerlei toekomstige ontwikkelingen binnen de onderzochte functies te voorzien. De 

diversiteit aan deze ontwikkelingen is zo groot als de diversiteit in functies. Een algemene 

lijn die wel te extraheren is uit de verschillende functieanalyses, is dat technologie verder en 

verder ontwikkeld wordt, waardoor steeds meer taken door technologie uitgevoerd kunnen 

worden. Of en wanneer deze veranderingen plaatsvinden kan niet altijd worden aangegeven 

omdat dit mede afhangt van de bestuurlijke en politieke keuzes die worden gemaakt.  

In het algemeen worden mensen steeds meer ingezet op taken waarbij hun competenties 

complementair zijn aan technologie. Voorbeelden van manifestaties hiervan zijn penitentiair 

inrichtingswerkers die meer met bejegening bezig zijn, developers die meer samenwerken 

en intensiever interacteren met de business en vergunningverleners die de interactie met de 

buitenwereld intensiveren. Wij verwachten dat deze ontwikkeling zich verder blijft doorzet-

ten. Deze ontwikkeling is daarmee ook niet geheel onvoorspelbaar, omdat deze 

transformatie van werk (deels) gedreven wordt door de ontwikkelende competenties van 

technologie.  

Een van de taken die technologie goed kan uitvoeren is controleren of aan bepaalde voor-

waarden wordt voldaan (bijvoorbeeld in controle en toezicht). Dit speelt bijvoorbeeld bij het 

verstrekken van vergunningen, het controleren van belastingaangiftes en het controleren 

van goederen bij de Douane. Er wordt namelijk gekeken of een ‘case’ voldoet aan wetten, 

regels en voorwaarden. De mate waarin dit proces geautomatiseerd kan worden, is afhan-

kelijk van de complexiteit van de aanvraag. De afgelopen jaren is zichtbaar geworden dat 

bij de eenvoudige cases technologie volledig de rol van de mens over kan nemen. Echter 

veel relevante inputfactoren kunnen nog niet omgezet worden in kwantificeerbare data (da-

taficatie). Mensen (met domeinkennis) hebben vaak wel grip op deze relevante 

inputfactoren. Op lange termijn zou de dataficatie van deze input in combinatie met de inzet 

van kunstmatige intelligentie ervoor kunnen zorgen dat ook complexere aanvragen kunnen 

worden afgehandeld door computers. 

De kansen voor werknemers liggen vooral in taken waarin technologie minder goed is. Voor-

beelden van taken waarin technologie minder goed is zijn: 

• Fysieke niet-routinematige taken (o.a. verplaatsingen in heterogene omgevingen) 

zoals bij de Douane en bij de DJI. De ICT-revolutie maakt het weliswaar mogelijk 

om allerlei handelingen in het fysieke domein door robots uit te laten voeren maar 

het gaat vooral om allerlei robots die relatief kleine handelingen efficiënter kunnen 

uitvoeren. Bovendien opereren veel robots, door de gevaren die zij voor mensen 

bieden, vooral in de afgesloten, sterk gecontroleerde omgevingen als fabrieken. De 

fysieke taken bij de uitvoeringsorganisaties vinden echter veelal plaats in open en/of 

niet-gecontroleerde omgevingen. Specifiek voor DJI geldt dat instellingen in theorie 

zo zouden kunnen ontworpen dat verplaatsingen voor robots makkelijker worden. 

Echter, anders dan in fabrieken is de omgeving van DJI voor mensen ontworpen die 

lastig te controleren zijn. Voor fysieke beveiliging geldt verder dat door de toepassing 
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van nieuwe technologieën bewaking op afstand en flexibeler bewaken mogelijk 

maakt zoals bij zelfbediening justitiabelen het geval is.  

• Interactieve taken die zijn gebaseerd op sociale en emotionele competenties, zoals 

de omgang met mensen. Een pregnant voorbeeld is de bejegening van gedetineer-

den die een centrale rol speelt in het takenpakket van de inrichtingswerkers en 

verpleegkundigen van DJI. Bij Rijkswaterstaat wordt in het kader van de Omgevings-

wet van vergunningsverleners steeds meer afstemming met aanvragers gevraagd. 

Meedenken met een aanvrager is een taak die technologie niet eenvoudig kan over-

nemen omdat het afstemming vereist tussen meerdere partijen.  

• Taken waarin domeinkennis relevant is (vaak gebaseerd op doorleefde ervarings-

kennis). Nieuwe data-analyse methodes op basis van AI zullen worden ingezet, de 

personen die de datamodellen maken beschikken niet altijd over alle relevante do-

meinkennis zoals de domeinexperts dat doen.  

• Taken die zich kenmerken door ‘unieke’ cases. Dit betreffen ongestructureerde en 

ongedefinieerde vraagstukken die niet in algoritmes gevangen kunnen worden. Denk 

bijvoorbeeld aan adviseringstaken (elke case is uniek) of het opstellen van strategi-

sche nota’s. Wel kan technologie ondersteuning bieden door de behandeling en 

beschrijving van cases voor te structureren (typologie van ‘unieke’ cases). 

In hoeverre bovenstaande ontwikkelingen in technologische versus menselijke competenties 

zich gaat manifesteren in overschotten en tekorten is op de langere termijn onzeker. We 

zien wel dat op de langere termijn technologie steeds meer relatief eenvoudige taken zal 

overnemen, hierdoor blijven complexere taken over. De toenemende complexiteit leidt tot 

een groeiende behoefte aan hoger opgeleide werknemers binnen de uitvoeringsorganisaties 

(hoewel de lokale behoefte op dit moment nog wel degelijk anders kan zijn).  

Binnen de Belastingdienst lijken de drie onderzochte functies in de toekomst vooral te kun-

nen profiteren van de kansen van technologische ontwikkelingen. Er is dan ook vooralsnog 

op geen van de functies sprake van overschotsituaties als gevolg van technologie, technolo-

gie heeft met name impact op (delen van) taken. Een van de taken die technologie namelijk 

goed kan uitvoeren is controleren of aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan bijvoorbeeld 

in controle en toezicht bij de fiscalist MKB en medewerker Douane. Door de steeds verre-

gaande risicoanalyses wordt het aantal laagcomplexe cases dat behandeld dient te worden 

gereduceerd. De fiscalist MKB en de medewerker Douane behouden hun ‘menselijke toege-

voegde waarde’ door zelf maatwerk toe te passen vooral in de complexe en unieke cases die 

niet in een algoritme te vangen zijn. Daarnaast leidt de door de Belastingdienst breed inge-

zette transitie naar informatiegestuurd werken tot een toenemende vraag naar developers. 

We zien hier juist tekorten ontstaan doordat de arbeidsmarkt steeds krapper wordt. 

Ook bij de DJI is er een toename in de inhoudelijke zwaarte van de functie en van de res-

pectievelijke (voor)opleidingseisen waar te nemen. De trend naar informatiegestuurd werken 

binnen de DJI leidt ertoe dat er steeds grotere hoeveelheden data beschikbaar komen over 

(de status van) justitiabelen. Deze data kan het werk van het werk van zowel casemanagers 

als PIW’ers als verpleegkundigen in hoge mate ondersteunen. Het verandert ook de aard van 

de werkzaamheden. De basale administratieve taken (zoals het opstellen van standaardrap-

portages) zullen worden geautomatiseerd; de resterende taken zullen relatief complex van 

aard zijn en stellen hogere eisen aan de analytische vaardigheden. Er zal naar verwachting 

op geen van de drie onderzochte functies sprake zijn van kwantitatieve overschotten, wel 

kunnen er door de veranderende eisen aan competenties sprake zijn van kwalitatieve over-

schotten. Het werk verschuift namelijk steeds meer van fysieke bewaking naar bejegening. 

De dienst DJI heeft dan ook ingezet op de ontwikkeling van het vakmanschap van eigen 

personeel. Voor wat betreft tekorten blijkt uit de FIA dat de verwachting is dat de bestaande 

tekorten aan verpleegkundigen eerder zullen toenemen dan afnemen. Door de toenemende 
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zwaarte van de problematiek van de populatie gedetineerden en de toenemende roep om 

professionalisering, is er een verschuiving gaande naar hogere opleidingsniveaus, juist op 

dit niveau bestaan er grote tekorten aan verpleegkundigen op de arbeidsmarkt. 

Bij Rijkswaterstaat wordt verwacht dat de komende jaren de impact van technologische ont-

wikkelingen het grootst zal zijn bij de wegverkeerleiders. Door technologische ontwikkelingen 

kunnen de taken van de wegverkeersleider efficiënter worden uitgevoerd. Bij deze ontwik-

kelingen is het wel de vraag of het wenselijk is om het menselijke contact er uit te halen. 

Via een telefoongesprek is het bijvoorbeeld veel makkelijker om aan te geven wat er precies 

aan de hand is op een bepaalde plek. Bovendien fungeert de wegverkeersleider nu ook als 

kwaliteitsbewaker in het proces. Daar behoudt de wegverkeersleider de menselijke toege-

voerde waarde. Door de toenemende standaardisatie van werkprocessen zal de vraag naar 

databeheerders waarschijnlijk afnemen. Het afnemen van de vraag naar de databeheerders 

kan deels gerealiseerd worden via natuurlijk verloop. Daarnaast kan omscholing van de me-

dewerkers databeheerder ook een optie zijn (bijv. op het terrein van 

datakwaliteitsdienstverlening). Voor de vergunningverlener zal er een verschuiving plaats-

vinden van lagere schaalniveaus naar hogere schaalniveaus. De aanvragen worden (o.a. 

door de Omgevingswet) namelijk complexer en vragen ook om een proactieve houding. Bo-

vendien draait het ook in toenemende mate om het meedenken met de aanvrager. 

De uitgevoerde FIA’s lijken het beeld te bevestigen dat techniek niet leidt tot een afname 

van de vraag naar personeel, maar wel naar een verschuiving in gevraagde competenties 

waardoor er voor sommige groepen wel degelijk een afname van de vraag zal zijn.  

10.4 Conclusies over de verschillende analyseniveaus  

10.4.1 Unieke eigenschappen arbeidsmarkt Rijk 

Binnen het onderzoek is op alle analyseniveaus de uniciteit van de arbeidsmarkt van het Rijk 

naar voren gekomen. Deze uniciteit manifesteert zich op verschillende manieren. Aan de 

oorsprong van dit unieke karakter van het Rijk lijken twee fundamentele principes te liggen. 

Ten eerste zijn veel taken van het Rijk uniek. Het gaat veelal om publieke taken, die 

nergens anders in de economie belegd zijn. Denk bijvoorbeeld aan het innen van belastingen 

of het opleggen van vrijheidsbeperkende maatregelen. De vaardigheden die benodigd zijn 

voor het uitvoeren van deze taken hebben vaak wél een vergelijkbaar karakter met de ex-

terne arbeidsmarkt; het zijn met name de benodigde kennis en context van het Rijk die het 

werk uniek maken. 

Ten tweede bevindt het Rijk en haar arbeidsmarkt, in tegenstelling tot (het grootste deel 

van) de externe arbeidsmarkt, zich niet op een private/commerciële markt. Het Rijk 

heeft een ‘monopolie’ op een aantal publieke taken. Wat deze publieke taken zijn en hoe hier 

invulling aan wordt gegeven is het resultaat van democratische besluitvorming. Het kan dus 

gesteld worden dat de arbeidsmarkt van het Rijk daarmee primair politiek en bestuurlijk 

gedreven is, terwijl de externe arbeidsmarkt primair economisch gedreven is. Zo is de toe-

name van de personele omvang bij SZW te verklaren door de oprichting van de 

Rijksschoonmaakorganisatie: de personele ontwikkeling had er heel anders uitgezien als de 

overheid ervoor had gekozen dit niet te doen of om voor een technologische oplossing te 

kiezen (bijv. schoonmaakrobots).  

10.4.2 De arbeidsmarkt van het Rijk als verzameling keuzes 

In dit onderzoek zijn verschillende typen ontwikkelingen aan bod gekomen die de arbeids-

markt van het Rijk beïnvloeden. Deze ontwikkelingen kunnen zich intern en extern afspelen, 
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en kunnen politiek, economisch, sociaal, demografisch, wettelijk, ecologisch, en technolo-

gisch van aard zijn. Hoewel er veel verschillende typen ontwikkelingen een rol spelen, 

hebben de meeste ontwikkelingen een indirecte invloed op de arbeidsmarkt van het Rijk. Zo 

werkt bijvoorbeeld de gunstige economische conjunctuur positief door op de financiële 

staatshuishouding wat een politiek klimaat van beleidsintensiveringen in de hand kan wer-

ken. Uiteindelijk gaat het om keuzes die op bestuurlijk niveau worden gemaakt; deze keuzes 

worden echter wel beïnvloed door allerlei verschillende ontwikkelingen. Deze keuzes kunnen 

op diverse onderdelen van de arbeidsmarkt betrekking hebben, namelijk: 

1. welke taken (in welke intensiteit) uitgevoerd moeten worden (bijv. meer controle op 

aangiften) 

2. met wie de taken uitgevoerd moeten worden (welke competenties worden gevraagd) 

3. hoe de taken uitgevoerd moeten worden (bijv. verhouding inzet mens en technologie 

in transitie ‘informatie-gestuurd werken’) 

 

De inzet van technologie binnen het Rijk vraagt dus om keuzes. 

10.4.3 Technologische competenties als driver van verandering in werk 

Door de competenties van zowel mens als technologie naast elkaar te zetten wordt snel 

inzichtelijk waar de potentie van technologie zit bij het invullen van bestaande taken. Zoals 

eerder beschreven zijn er allerlei organisatorische, bestuurlijke, sociale en technische uitda-

gingen te overwinnen alvorens de potentie van deze technologie ook benut kan worden. Er 

gaat daarom tijd overheen voordat de hedendaagse mogelijkheden van de technologie hun 

neerslag vinden in de praktijk.  

Daarnaast hebben we ook gezien dat technologische ontwikkelingen buiten de eigen functie 

de taken binnen de functie kunnen beïnvloeden. Zo wordt het werk van een fiscalist bij de 

Belastingdienst beïnvloed door het werk van een data-analist bij de afdeling Data Funda-

menten & Analytics. Deze invloed van technologie, die extern is voor een individuele functie, 

wordt juist zichtbaarder wanneer het vraagstuk op mesoniveau bekeken wordt. Wanneer 

niet de taken binnen een functie, maar de taken van een organisatieonderdeel als uitgangs-

punt worden genomen, worden dergelijke ‘inter-functie-relaties’ makkelijker zichtbaar.  

Zo heeft de Belastingdienst onder meer toezicht en handhaving in zijn takenpakket. Om dit 

doeltreffend en doelmatig te doen is het belangrijk dat de Belastingdienst zo gericht mogelijk 

kan controleren. Op mesoniveau betekent dit dat de Belastingdienst enerzijds de taak heeft 

om zo goed mogelijk te kunnen beoordelen wat de kans is dat een controle nodig is, en 

anderzijds de taak heeft om de controle ook daadwerkelijk uit te voeren. Op dit niveau is 

met een vergelijkbare analyse op microniveau te zien dat technologie kan helpen bij het 

inschatten van een dergelijke kans. Deze technologie-gedreven inschatting van kansen/ri-

sico’s is in dit geval een onderdeel van de transitie naar informatie-gestuurd werken.  

Op het niveau van taken van de organisatie betekent dit dus dat er een (gedeeltelijke) ver-

schuiving plaatsvindt van menselijke inschatting van risico’s naar inschatting van risico’s met 

behulp van technologie. Kijk je vervolgens naar de doorvertaling van deze organisatietaken 

naar individuele functies, dan is te zien dat voor de bovengenoemde inschatting van risico’s 

(nieuwe) data-analisten nodig zijn die overweg kunnen met deze specifieke mogelijkheden 

van technologie, en dat de fiscalist vervolgens een ‘gerichter’ pakket aan dossiers krijgt om 

te controleren.  

Op mesoniveau worden de taken iets ‘abstracter’ waardoor het moeilijker wordt om concrete 

benodigde competenties te definiëren, en is de specifieke technologische toepassing (bijv. 

een specifiek softwarepakket) minder makkelijk te benoemen. Dit neemt echter niet weg dat 
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de rationale van technologische versus menselijke competenties standhoudt. De beweging 

erachter is immers van fundamentele aard: wat kan technologie wel dat mensen niet (goed) 

kunnen? Door naar technologische competenties te kijken en deze te vergelijken met men-

selijke competenties kunnen dergelijke grotere transities/bewegingen wel gevat worden. 

Veel van de impact van technologie op microniveau wordt ‘gemedieerd’ door keuzes op me-

soniveau, die vaak een bredere beweging in gang zetten.  

Hetzelfde argument is vervolgens te maken van meso naar macro. We kunnen ook naar het 

takenpakket van het Rijk (macroniveau) als geheel kijken; de taken worden dan nog ab-

stracter, de benodigde concrete competenties worden nog moeilijker vast te stellen, en de 

specifieke invulling van technologie wordt nog moeilijker te beschrijven. Ook hier geldt dat 

de fundamentele aard van technologische competenties versus menselijke competenties nog 

steeds van toepassing is. Echter, hoe abstracter het wordt, hoe moeilijker het wordt om de 

taak te ontleden in benodigde competenties en hoe moeilijker het wordt om de impact van 

technologie te beschrijven. We illustreren dit aan de hand van het volgende voorbeeld van 

de taak ‘toezien op het naleven van de wet’.  

Eén van de (abstracte) Rijkstaken is ‘toezien op het naleven van de wet’. Voor dit toezicht is 

(in bepaalde gevallen) de competentie om in te kunnen schatten op welke plaats en tijd het 

risico groter is dat dingen ‘fout gaan’ erg belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan het toezicht van 

de politie, de Douane, de Belastingdienst of het UWV. Het kunnen inschatten van waar het 

slim is om toe te zien bestaat deels uit een classificatieprobleem: is een bepaalde casus wel 

of niet risicovol genoeg om hier toezicht uit te oefenen? Een aantal fundamentele argumen-

ten waarom bepaalde situaties risicovoller zijn dan anderen bestaan al jarenlang. Denk 

bijvoorbeeld aan een slechte thuissituatie die kan leiden tot problematisch gedrag, of het feit 

dat een inbreker een grotere kans heeft om opnieuw in te breken dan een willekeurig persoon 

zonder crimineel verleden. Deze argumenten, die historisch al langer bestaan, kennen vaak 

een digitale representatie in de vorm van data. Dit betekent dat middels machine learning 

technologie kan leren hoe deze mechanismen eruit zien, waardoor deze mechanismen kun-

nen worden meegenomen in het houden van toezicht. Dit classificatieprobleem met deze 

eigenschappen kan dus een voordeel kennen van technologie. Er kan zich binnen de taak 

´toezicht houden´ ook een classificatieprobleem voordoen waarbij relevante mechanismen 

uit de ´echte wereld´ geen digitale representatie kennen, bijvoorbeeld omdat er een nieuw 

fenomeen ontstaan is. In dergelijke gevallen is er geen beschikbare data op basis waarvan 

technologie kan leren hoe deze ‘nieuwe’ wereld werkt, en kan machine learning (nog) geen 

uitkomst bieden. Om scherp aan te kunnen geven of technologie (hier: specifiek machine 

learning) al dan niet een rol kan spelen is het in dit voorbeeld dus niet eens voldoende om 

het probleem terug te brengen naar een classificatieprobleem, maar moet het teruggebracht 

worden naar een classificatieprobleem met aanvullende eigenschappen. In andere woorden: 

een (abstracte) taak dient zeer specifiek beschreven te kunnen worden aan de hand van 

competenties die technologie (vooralsnog) wel/niet heeft. Hoe abstracter de taak, hoe moei-

lijker het is om dit voor elkaar te krijgen. Het is precies deze reden waarom het behulpzaam 

is om (ook) op microniveau naar de invloed van technologie te kijken, omdat taken op dit 

niveau concreter worden.  

Hoe hoger het abstractieniveau, hoe meer impact technologie in zijn geheel heeft, maar hoe 

moeilijker is aan te geven hoe dit zich exact manifesteert. Bovenstaande conclusie kan als 

volgt visueel samengevat worden: 
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10.4.4 Mens en technologie in samenwerking (co-creatie) 

Binnen dit onderzoek zijn verschillende interne en externe ontwikkelingen en hun impact op 

de arbeidsmarkt van het Rijk in kaart gebracht. De relatie tussen technologische ontwikke-

lingen en de arbeidsmarkt heeft bijzondere aandacht gekregen. Wanneer gesproken wordt 

over de arbeidsmarkt gaat het primair over mensen en het werk dat zij uitvoeren. Binnen de 

context van het Rijk is derhalve (logischerwijs) vertrokken vanuit het idee dat het Rijk is 

opgebouwd uit organisatieonderdelen, dat organisatieonderdelen opgebouwd zijn uit func-

ties, dat functies opgebouwd zijn uit taken, en dat taken bepaalde competenties vragen. 

Deze structuur sluit goed aan op het Functiegebouw Rijk.  

De bevindingen in dit onderzoek hebben ons echter aanleiding gegeven om het bovenbe-

schreven oorspronkelijke vertrekpunt rondom het gebruik van functies vanuit het FGR voor 

de arbeidsmarktanalyse te herzien. Het fundament voor de arbeidsmarkt van het Rijk zijn 

namelijk de taken die het Rijk heeft zoals ook in de microanalyses (FIA) het uitgangspunt is 

geweest. Wat het Rijk behoort te doen bepalen wij als (democratische) samenleving, waarbij 

diverse bestuurlijke, economische en andersoortige overwegingen een rol spelen. Deze rijks-

taken (macro) zijn belegd bij verschillende organisatieonderdelen (meso). De verschillende 

organisatieonderdelen hebben dus hun eigen taken die ze behoren uit te voeren. Zo is Rijks-

waterstaat onder meer verantwoordelijk voor het onderhouden van de rijkswegen, dient DJI 

vrijheidsbeperkende maatregelen op te leggen aan personen die strafrechtelijk vervolgd zijn, 

en dient de Belastingdienst belasting te innen bij burgers en bedrijven. Een belangrijke 

notie binnen dit onderzoek is dat deze taken weliswaar uitgevoerd moeten worden, 

maar dat het niet gezegd is dat deze taken per se door mensen uitgevoerd moeten 

worden. Deze taken kunnen door mens en/of technologie uitgevoerd worden. Op 

organisatieniveau betekent dit dat een aantal taken door technologie (zullen) worden uitge-

voerd, en dat een aantal taken door mensen (zullen) worden uitgevoerd. Door de 

competenties van zowel mens als technologie naast elkaar te zetten wordt snel inzichtelijk 

waar de potentie van technologie zit bij het invullen van bestaande taken. De taken die we 

door mensen (willen) laten uitvoeren worden vervolgens op een slimme wijze ‘geconfigu-

reerd’ in functies. Functies zijn hiermee een afgeleide van de taken, niet de driver voor de 

taken. Wanneer een taak niet meer door een mens uitgevoerd wordt, wil dit niet meteen 
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zeggen dat de taak (voor de organisatie) verdwenen is; het kan zo zijn dat technologie de 

taak voor de organisatie uitvoert. Hieronder is deze benadering schematisch weergegeven. 

Figuur 50. Taken en de rolverdeling van mens en technologie. 

 

Het uitvoeren van de taken op organisatieniveau (en het Rijk als geheel) kan dus gezien 

worden als een samenwerking tussen mens en technologie. Dit is lijn met de inclusieve ro-

botagenda van de WRR waarin complementariteit het sleutelwoord is: niet zoveel mogelijk 

mensen proberen te vervangen door technologie, maar mensen samen mét technologie pro-

ductiever maken (co-creatie). Naarmate technologie zich verder ontwikkelt en competenter 

wordt om een breder scala aan taken uit te voeren, ontstaan er kansen om bepaalde taken 

door technologie uit te laten voeren. Bij het verzilveren van deze kansen speelt uiteraard 

wel mee dat er ook gekeken moet worden naar [1] de mensen die hiermee ‘vrijgespeeld’ 

worden en [2] de mensen die de uitvoering door technologie moeten faciliteren. Als er bij-

voorbeeld niet vooraf nagedacht wordt over hoe werknemers ingezet kunnen gaan worden 

wanneer (een deel van) hun taken door technologie uitgevoerd gaan worden, kunnen deze 

werknemers zonder werk komen te zitten zonder soepele overgang naar nieuw werk.  

Door te vertrekken vanuit functies in plaats van taken (bij arbeidsmarktanalyses en perso-

neelsplanningen) ontstaat het risico dat het samenspel van mens en technologie onderbelicht 

blijft, dat kansen die technologie biedt hierdoor niet verzilverd kunnen worden, en dat mo-

gelijke risico’s die technologie kan bieden niet (tijdig) gemitigeerd worden. Technologie wordt 

dan mogelijk gezien als iets ‘externs’, als ‘één van de aspecten die een invloed heeft op de 

arbeidsmarkt’, en niet als een hulpmiddel waarvan je als Rijk kunt bepalen óf en hoe je het 

inzet. Door juist te vertrekken vanuit taken, en door mensen en technologie op eenzelfde 

(hiërarchisch) niveau als ‘inputs’ voor het uitvoeren van (Rijks)taken te benaderen, kan de 
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synergie tussen mens en technologie beter ontgonnen worden. Dit betekent echter ook dat 

technologie en mensen integraal meegenomen moeten worden bij arbeidsmarktvraagstuk-

ken; HR-vraagstukken en technologievraagstukken zijn immers inherent aan elkaar 

verbonden294.  

10.4.5 Technologie dient ook aangestuurd te worden 

Het laten uitvoeren van taken door technologie introduceert ook nieuwe taken. De techno-

logie die deze taken moet uitvoeren moet onder meer ontwikkeld, onderhouden en 

aangestuurd worden. Indien dit aansturen, in welke vorm dan ook, binnen een huidige func-

tie en het bijbehorend competentieprofiel te passen is, worden de nieuwe taken doorgaans 

binnen de functie gehouden. Indien het aansturen van technologie om substantieel andere 

competenties vraagt worden de bijbehorende taken vaak in nieuwe functies thuisgebracht. 

Voorbeelden hiervan zijn de developer, de data-analist en de privacy officer. Wanneer je als 

organisatie bepaalde (primaire) taken door technologie wilt laten uitvoeren, is het dus van 

essentieel belang dat je de menselijke capaciteit en competenties in huis hebt om deze tran-

sitie te maken, zowel binnen bestaande functies als in eventueel benodigde nieuwe functies. 

Deze transitie vraagt om investeringen (kost gaat voor de baat uit). De transitie vanuit per-

soneelsperspectief wordt hieronder illustratief weergegeven. 

 

Figuur 51 Illustratie van de impact van het inzetten van technologie op de uitvoering van taken door 

mensen 

10.4.6 Overschotten en tekorten manifesteren zich op diverse manieren (begrippen) 

Binnen dit onderzoek zijn wij gericht op zoek gegaan naar personeelsoverschotten en -te-

korten op de arbeidsmarkt van het Rijk. Hoewel deze begrippen op het eerste oog voor 

zichzelf lijken te spreken, blijken deze begrippen in de praktijk moeilijk tastbaar en meetbaar 

te maken. 

Er is sprake van een tekort wanneer men in een specifieke situatie met specifieke doelstel-

lingen niet voldoende (geschikte) werknemers heeft om deze doelstellingen te realiseren. 

                                                

294 In de macro-economie wordt productie doorgaans ook gezien als een product van de inputs arbeid 

en kapitaal/technologie (zie bijvoorbeeld de Cobb-Douglas productiefunctie). 
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Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen kwantitatieve tekorten (aantal werknemers 

te laag) en kwalitatieve tekorten (de werknemers die er zijn, zijn niet productief genoeg 

en/of hebben niet de juiste competenties). Er zijn vervolgens twee typen van kwantitatieve 

tekorten: Type 1 betreft een tekort aan personeel als gevolg van budgettaire beslissingen 

(niet genoeg budget om voldoende mensen aan te stellen om al het benodigde werk te doen). 

Type 2 zijn tekorten die ontstaan als gevolg van schaarste op de arbeidsmarkt (er is niet 

voldoende aanbod om de openstaande vacatures te vervullen). In deze arbeidsmarktanalyse 

gaat het primair om type 2 tekorten.  

Organisaties binnen het Rijk ontwikkelen diverse strategieën om met het vraagstuk van 

schaarste om te gaan. Wanneer er bijvoorbeeld een ‘tekort’ is aan (specifieke) ICT’ers om 

de taken van de organisatie naar wens uit te voeren, en het lukt niet om aan voldoende 

geschikte werknemers te komen, wordt er een andere manier gezocht om de taken goed uit 

te voeren. Dit kan bijvoorbeeld gaan om externe inhuur van expertise, maar kan ook gaan 

om organisatorische innovatie zoals het organiseren van horizontaal toezicht in samenwer-

king met de markt. Het kan in specifieke situaties ook voorkomen dat de werkdruk toeneemt 

om de dienstverlening op een gewenst peil te houden. Zo wordt er verwacht dat de fiscalist 

MKB een hogere werkdruk zal gaan ervaren door de (natuurlijke) uitstroom van een sub-

stantieel aantal collega’s. Het gezegde “roeien met de riemen die je hebt” geldt ook voor het 

Rijk. Op de verschillende analyseniveaus zien we dit terugkomen. Op microniveau zien we 

dat er keuzes gemaakt moeten worden over wat er wel of niet gedaan kan worden. Op 

mesoniveau zien we dat er transities in gang zijn om de doelstellingen van de organisatie te 

borgen (bijv. smart mobility en informatiegestuurd werken). Op macroniveau zien we dat 

het Rijk de synergie probeert te versterken tussen verschillende Rijksonderdelen, om zo 

optimaal mogelijk met de beschikbare mensen en middelen om te gaan. Een voorbeeld hier-

van is I-Interim Rijk, welke een pool van flexibele en ervaren professionals op het gebied 

van informatiemanagement en ICT inzet binnen het Rijk; kennis en ervaring stroomt hiermee 

ook tussen organisatieonderdelen binnen het Rijk. Waar een ‘tekort’ zich in de praktijk in 

lijkt te manifesteren is dus niet altijd een aantal mensen dat ‘ontbreekt’ in de organisatie.  

Dezelfde principes gelden voor ‘overschotten’. Wanneer 10% van de tijd voor een groep 

werknemers vrijkomt door bijvoorbeeld de inzet van technologie, is er dan sprake van een 

overschot van 10% van deze werknemers? Of zet je deze mensen hetzelfde aantal uren in 

om de kwaliteit van de uitvoering van de organisatietaken te verbeteren? De keuze die hierin 

gemaakt wordt is bepalend voor of er sprake is van ‘een overschot’. Overschotten ontstaan 

niet alleen door de inzet van technologie maar ontstaan vaak in situaties van bezuinigingen 

(vaak in combinatie met een reorganisatie), efficiencyoperaties en/of afstoting van taken 

(bijvoorbeeld bij decentralisatie).  

Daarnaast wordt er vaak onderscheid gemaakt tussen kwantitatieve tekorten en kwalitatieve 

tekorten op de arbeidsmarkt. Deze termen zijn ambigu, omdat zij afhangen van het referen-

tieniveau dat je als organisatie stelt voor een werknemer. Als een groep werknemers van 

vier personen maar 50% van de resultaten behaalt die je als organisatie graag wilt behalen, 

kun je spreken over een kwantitatief tekort van vier personen (gegeven dezelfde producti-

viteit) of een kwalitatief tekort onder de bestaande vier werknemers. Ook hier geldt geen 

algemene regel, maar is dit afhankelijk van de uitgangspunten in de benadering. Voor de 

waargenomen tekorten geldt op hoofdlijnen dat deze tekorten op twee manieren aangepakt 

kunnen worden. Er kunnen meer werknemers ingezet worden (‘kwantitatief tekort’) en/of de 

bestaande werknemers dienen productiever te worden (‘kwalitatief tekort’). 
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10.5 Uitdagingen 

In dit onderzoek hebben we de arbeidsmarkt van het Rijk geanalyseerd. Belangrijke doelen 

van het onderzoek waren [1] inzicht krijgen in relevante ontwikkelingen voor de arbeids-

markt van het Rijk, [2] inzicht krijgen in overschotten en tekorten, en [3] inzicht krijgen in 

de rol die technologie speelt voor de arbeidsmarkt van het Rijk.  

Kenmerkend voor dit onderzoek is dat de arbeidsmarkt op verschillende hiërarchische ni-

veaus is geanalyseerd (macro, meso, micro), dat functies zijn ontleed in taken en 

bijbehorende competenties en dat hierbij bijzondere aandacht uitging naar de relatie tussen 

mens en technologie. Het kenmerkende karakter van dit onderzoek heeft ons daarmee ook 

op specifiek hieruit volgende uitdagingen voor het Rijk gewezen. Uitdagingen die, indien 

goed aangepakt, het Rijk kunnen helpen bij het goed laten matchen van vraag en aanbod 

op de arbeidsmarkt en het ontstaan van overschotten en tekorten kunnen voorkomen.  

Wij signaleren de volgende vier belangrijke uitdagingen voor het Rijk en haar arbeidsmarkt 

voor de periode tot 2025.  

1. Duurzame inzetbaarheid benaderen op basis van taken en competenties (niet enkel 

op basis van functies) 

2. Technologie benaderen als integraal onderdeel van arbeidsmarktbeleid 

3. Kansen die samenwerking met technologie biedt op een verantwoorde manier ver-

zilveren 

4. Het optimaliseren van de samenwerking tussen verschillende organisatielagen  

1. Duurzame inzetbaarheid benaderen op basis van taken en competenties 

Duurzame inzetbaarheid is om meerdere redenen relevant voor de arbeidsmarkt van het 

Rijk. Medewerkers moeten over de juist competenties blijven beschikken om mee te kunnen 

in veranderingen in het werk. Enerzijds dienen de werknemers binnen het Rijk zich continu 

te ontwikkelen om van toegevoegde waarde te blijven naast de oprukkende technologie 

(wanneer er sprake is van mogelijke substitutie van taken) en anderzijds dienen werknemers 

zich te blijven ontwikkelen om ook invulling te kunnen geven aan nieuwe taken die ontstaan 

door technologie. Duurzame inzetbaarheid is daarnaast een belangrijke uitdaging omdat een 

groot deel van de populatie van het Rijk al vrij lang werkt bij het Rijk en ook toekomstige 

generaties zullen naar verwachting lang bij het Rijk blijven werken. Dit noodzaakt tot blij-

vende en gerichte aandacht voor duurzame inzetbaarheid van het zittende bestand. 

In dit onderzoek hebben wij op microniveau functies ontleed in taken en bijbehorende beno-

digde competenties om taken uit te voeren. Door functies binnen het Rijk op een dergelijke 

gestructureerde manier te ontleden, wordt het ook mogelijk om deze onderliggende bouw-

blokken (taken en competenties) te gebruiken om de relatie/gelijkenis/overlap tussen 

functies in kaart te brengen. Functies die relatief veel overeenkomende taken of overeenko-

mende competenties hebben zijn waarschijnlijk goede kandidaten in het kader van duurzame 

inzetbaarheid. Om duurzame inzetbaarheid op deze manier te benaderen is het wel een 

vereiste dat taken en competenties op een bruikbare manier geoperationaliseerd worden. 

Wanneer taken en competenties erg abstract zijn en/of een hoog aggregatieniveau kennen 

zullen ze weliswaar eerder matchen maar is de match minder krachtig. Is de taak of compe-

tentie te concreet dan zul je juist weinig tot geen matches overhouden. Het dient dus op een 

niveau ingestoken te worden dat niet te generiek is, maar ook niet te specifiek.  

2. Technologie benaderen als integraal onderdeel van arbeidsmarktbeleid 

Vanuit dit onderzoek concluderen wij dat technologie binnen het HR-beleid van de organisa-

tieonderdelen nog relatief vaak als ‘externe’ ontwikkeling gezien wordt. Echter, net als dat 
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in de macro-economie mens en technologie als twee (gelijkwaardige) productiefactoren ge-

zien worden, zou dat ook waardevol kunnen zijn binnen het arbeidsmarktbeleid en 

vraagstukken rondom personeelsbeleid en personeelsplanning. De publieke taken zijn hier 

een goed startpunt voor en is het een keuze om deze taken te laten uitvoeren door mens 

en/of technologie. 

Door de competenties van zowel mens als technologie naast elkaar te zetten wordt snel 

inzichtelijk waar de potentie van technologie zit bij het invullen van bestaande taken. De 

fundamentele samenwerking tussen mens en technologie betekent ook dat de mens zich 

moet aanpassen aan de technologie, en dat de technologie zich moet aanpassen aan de 

mens. Mens en technologie zijn daarmee onlosmakelijk verbonden en zouden dan ook inte-

graal benaderd moeten worden. Wanneer één van de twee buiten de vergelijking gelaten 

wordt krijg je de puzzel niet opgelost. 

Wanneer technologie niet integraal meegenomen wordt in een arbeidsmarktvraagstuk zien 

wij het risico dat technologie als iets ‘externs’ gezien wordt, dat synergie tussen technologie 

en personeel niet tijdig opgezocht en benut wordt, en dat technologie simpelweg als een 

verrassing kan komen. Dit kan uiteindelijk leiden tot een discrepantie tussen de taken die 

het Rijk heeft en de personele arbeidsmarkt waarmee deze taken uitgevoerd worden. De 

uitdaging is om als organisatie en als werknemers bewust te zijn van deze keuzes en deze 

keuzes ook met draagvlak te maken. Het is het onbewuste en draagvlak-missende karakter 

van dergelijke keuzes dat leidt tot de ‘schaduwkant’ van technologie. 

In het kader van duurzame inzetbaarheid is het essentieel om voorbereidingen te treffen om 

de samenwerking tussen mens en technologie soepel te laten verlopen. Nieuwe (toene-

mende) samenwerking met technologie betekent dat het zittende personeelsbestand in haar 

competentieprofiel mee moet groeien met de competenties die benodigd zijn om succesvol 

met technologie samen te werken. Afhankelijk van de functie kan dit gaan om kunnen wer-

ken met nieuwe softwarepakketten of gereedschappen, het kunnen denken in 

datastructuren, het op waarde kunnen schatten van output van een algoritme, of het bege-

leiden van een technologie-implementatietraject. Door vooruit te kijken naar de 

mogelijkheden die technologie biedt als het gaat om het invullen van (Rijks)taken, wordt 

ook inzichtelijk welke competenties benodigd zijn om die succesvolle samenwerking te rea-

liseren.  

3. Kansen die samenwerking met technologie biedt op een verantwoorde ma-

nier verzilveren 

De implementatie van technologie op vlakken waarin technologie evident competenter is dan 

de mens is doorgaans een kwestie van tijd. Dit zien wij zelf niet zozeer als een vorm van 

determinisme, maar juist als kansen die door organisaties verzilverd worden. Hóé we de 

kansen verzilveren, en hóé de ‘nieuwe’ voordelen neerslaan bij verschillende werknemers is 

vooral een politiek, organisatorisch en sociaal vraagstuk. Dit zijn vaak complexe vraagstuk-

ken, waardoor ‘implementatie’ van technologie binnen het Rijk niet instantaan gebeurt. 

Naast technische problemen, die ook overwonnen moeten worden om de kans van (nieuwe) 

technologie te benutten, zijn het veelal deze organisatorische en sociale vraagstukken die 

de snelheid van transities bepalen. We zien veel veranderkundige vraagstukken en manage-

mentvraagstukken centraal staan. Wat doen we bijvoorbeeld als 10% van de tijd van een 

werknemer vrijkomt door slimme automatisering van administratieve taken? Zetten we die 

vrijgekomen tijd van mensen in voor het behalen van hogere kwaliteit, of gaan we het per-

soneelsbestand inkrimpen om met minder mensen hetzelfde te kunnen realiseren? En als 

technologie ons voorschrijft wat we wel en niet moeten uitvoeren, raakt dit dan zaken als 

autonomie, werkdruk en werkplezier? Hoe krijgen we werknemers zover dat ze met een 
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nieuwe technologische toepassing gaan werken? Het beantwoorden van deze vragen zien we 

als belangrijke uitdaging voor het Rijk en haar organisatieonderdelen. Daarbij hebben wij 

tijdens dit onderzoek geconstateerd dat het belangrijk is om tijdig over deze vragen na te 

denken; voordat een technologische transitie, die inherent nauw verbonden is aan de ar-

beidsmarkt, ingezet wordt zouden deze vragen al beantwoord moeten kunnen worden.  

Het Rijk streeft naar een rechtmatige, doelmatige en doeltreffende uitvoering van taken. De 

inzet van technologie moet wat toevoegen voor een persoon, een organisatie, het totale Rijk 

en/of onze maatschappij als geheel. Er moet dus op een gedragen manier slim gebruik ge-

maakt worden van technologie. De huidige snelle evolutie van technologie, en specifiek de 

verdere ontwikkeling van AI, zal ons als maatschappij naar onze verwachting in toenemende 

mate de vraag laten stellen welke rol we weggelegd zien voor technologie. Wat vullen we in 

met technologie, en welke taken willen we laten uitvoeren door mensen? Hoe willen we de 

samenwerking tussen mens en technologie vormgeven, en hoe willen we omgaan met deze 

transitie? Hoe willen we omgaan met mensen waarvan het competentieprofiel niet goed past 

in deze transitie? Deze fundamentele vragen zullen onzes inziens komende jaren meer en 

meer terugkomen. Door bewust te zijn van dit vraagstuk en door te reflecteren op dit vraag-

stuk kan het Rijk proactief een positie innemen en daarmee ook proactief haar arbeidsmarkt 

van de toekomst vormen. Technologische ontwikkelingen bieden veel kansen; de uitdaging 

is om deze kansen als Rijk op een maatschappelijk gedragen manier te verzilveren.  

4. Het optimaliseren van de samenwerking tussen verschillende organisatie-

lagen  

Binnen dit onderzoek hebben we de arbeidsmarkt van het Rijk benaderd op drie hiërarchische 

niveaus. Hoe verder wij zijn afgedaald in de organisatie, hoe beter de bestaande diversiteit 

en complexiteit zichtbaar wordt. Desalniettemin zijn er vraagstukken die zodanig veel schaal-

voordelen kennen, dat we ze collectiever willen organiseren. Denk bijvoorbeeld aan een 

centrale wervingsafdeling, die voor al die unieke cases nieuw personeel aantrekt. Om der-

gelijke zaken op een goede wijze centraal (meso of macro) aan te pakken, dient er voldoende 

zicht te zijn op de verschillen die op microniveau bestaan. Anders is het risico aanwezig dat 

het centraal gevoerde beleid niet goed (genoeg) aansluit bij de behoeften op microniveau.  

Binnen het onderzoek hebben wij kunnen zien dat een goede samenwerking tussen de or-

ganisatielagen van toegevoegde waarde is. Op microniveau ontstaan bijvoorbeeld (bottom-

up) veel goede aangrijpingspunten over hoe de organisatie zich zou kunnen verbeteren. Door 

dergelijke aangrijpingspunten te delen met mensen die de organisatie coördineren op me-

soniveau, kan meer slagkracht gerealiseerd worden. Daarnaast is het ook relevant dat de 

beleidsmakers die op mesoniveau actief zijn binnen de organisatie, in contact staan met wat 

er gebeurt op microniveau. Het mesoniveau is uiteindelijk een optelsom van een groot aantal 

microcases, dus het is belangrijk dat men op het mesoniveau op de hoogte is van de dyna-

miek op microniveau. Dit lijkt een voorwaarde te zijn voor een optimale personeelsplanning 

en -strategie.  
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Bijlage 1. Overzicht onderzoeksvra-

gen 

Onderzoeksvraag Antwoord 

1. Macro (terugkijken, 2013-2017) H2 

1.1. Beschrijf de trends en de ontwikkelingen in vraag en aanbod op de interne ar-
beidsmarkt van het Rijk op macroniveau over de periode 2013-2017. 

§2.9 

1.2. Beschrijf de trends en de ontwikkelingen in vraag en aanbod op de externe ar-
beidsmarkt over de periode 2013-2017. 

§2.9 

1.3. Beschrijf hoe de onder 1.1. en 1.2. geschetste ontwikkelingen zich tot elkaar ver-
houden in termen van overeenkomsten en verschillen en in termen van effecten van 
beïnvloeding. 

§2.9 

1.4. Beschrijf of en zo ja in welke mate, technologische ontwikkelingen een rol hebben 
gespeeld in boven beschreven trends en ontwikkelingen en of en zo ja hoe deze 
rol(len) verschillend waren voor de interne arbeidsmarkt en de externe arbeidsmarkt. 

§2.8 

2. Macro (vooruitkijken, middellange termijn 2018-2021) H2 

2.1. Beschrijf de te verwachten trends en de ontwikkelingen in vraag en aanbod op de 
interne arbeidsmarkt van het Rijk op macroniveau over de periode 2018-2021. 

§2.9 

2.2. Beschrijf de te verwachten trends en de ontwikkelingen in vraag en aanbod op de 
externe arbeidsmarkt over de periode 2018-2021. 

§2.9 

2.3. Beschrijf hoe de onder 2.1. en 2.2. geschetste ontwikkelingen zich tot elkaar ver-
houden in termen van overeenkomsten en verschillen en in termen van effecten van 
beïnvloeding. 

§2.9 

2.4. Beschrijf of en zo ja in welke mate, technologische ontwikkelingen naar verwach-
ting een rol zullen spelen in boven beschreven trends en ontwikkelingen en of en zo ja 
hoe deze rol(len) verschillend zullen zijn voor de interne arbeidsmarkt en de externe 
arbeidsmarkt. 

§2.8 

3. Macro (verkennen, lange termijn 2022-2025) H2 

3.1. Beschrijf mogelijke trends en de ontwikkelingen in vraag en aanbod op de interne 
arbeidsmarkt van het Rijk op macroniveau over de periode 2022-2025. 

§2.9 

3.2. Beschrijf mogelijke trends en de ontwikkelingen in vraag en aanbod op de ex-
terne arbeidsmarkt over de periode 2022-2025. 

§2.9 

3.3. Beschrijf hoe de onder 3.1. en 3.2. geschetste ontwikkelingen zich tot elkaar ver-
houden in termen van overeenkomsten en verschillen en in termen van effecten van 
beïnvloeding. 

§2.9 

3.4. Beschrijf of en zo ja in welke mate, technologische ontwikkelingen mogelijk een 
rol zullen spelen in boven beschreven trends en ontwikkelingen en of en zo ja hoe 
deze rol(len) verschillend zullen zijn voor de interne arbeidsmarkt en de externe ar-
beidsmarkt. 

§2.8 

4. Meso (terugkijken, 2013-2017) 
H3, H0, 
H0 

4.1. Beschrijf de trends en de ontwikkelingen in vraag en aanbod op de interne ar-
beidsmarkt van het Rijk op mesoniveau met focus op de uitvoeringsorganisaties 
Belastingdienst, DJI en RWS over de periode 2013-2017. 

§3.10, 
§4.10, 
§5.10 

4.2. Beschrijf de trends en de ontwikkelingen in vraag en aanbod op de externe ar-
beidsmarkt in relatie tot de uitvoeringsorganisaties Belastingdienst, DJI en RWS over 
de periode 2013-2017. 

§3.10, 
§4.10, 
§5.10 

4.3. Beschrijf hoe de onder 4.1. en 4.2. geschetste ontwikkelingen zich tot elkaar ver-
houden in termen van overeenkomsten en verschillen en in termen van effecten van 
beïnvloeding. 

§3.10, 
§4.10, 
§5.10 
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4.4. Beschrijf of en zo ja in welke mate, technologische ontwikkelingen een rol hebben 
gespeeld in boven beschreven trends en ontwikkelingen en of en zo ja hoe deze 
rol(len) verschillend waren voor de interne arbeidsmarkt en de externe arbeidsmarkt. 

§3.10, 
§4.10, 

§5.10 

5. Meso (vooruitkijken, middellange termijn 2018-2021) 

H3, H0, 
H0 

5.1. Beschrijf de te verwachten trends en de ontwikkelingen in vraag en aanbod op de 
interne arbeidsmarkt van het Rijk op mesoniveau met focus op de uitvoeringsorgani-

saties Belastingdienst, DJI en RWS over de periode 2018-2021. 

§3.10, 
§4.10, 
§5.10  

5.2. Beschrijf de te verwachten trends en de ontwikkelingen in vraag en aanbod op de 
externe arbeidsmarkt in relatie tot de uitvoeringsorganisaties Belastingdienst, DJI en 
RWS over de periode 2018-2021. 

§3.10, 
§4.10, 
§5.10 

5.3. Beschrijf hoe de onder 5.1. en 5.2. geschetste ontwikkelingen zich tot elkaar ver-
houden in termen van overeenkomsten en verschillen en in termen van effecten van 
beïnvloeding. 

§3.10, 
§4.10, 

§5.10 

5.4. Beschrijf of en zo ja in welke mate, technologische ontwikkelingen naar verwach-
ting een rol zullen spelen in boven beschreven trends en ontwikkelingen en of en zo ja 
hoe deze rol(len) verschillend zullen zijn voor de interne arbeidsmarkt en de externe 
arbeidsmarkt. 

§3.10, 
§4.10, 
§5.10 

6. Meso (verkennen, lange termijn 2022-2025) 

H3, H0, 
H0 

6.1. Beschrijf mogelijke trends en de ontwikkelingen in vraag en aanbod op de interne 
arbeidsmarkt van het Rijk op mesoniveau met focus op de uitvoeringsorganisaties Be-
lastingdienst, DJI en RWS over de periode 2022-2025. 

§3.10, 
§4.10, 

§5.10 

6.2. Beschrijf mogelijke trends en de ontwikkelingen in vraag en aanbod op de ex-
terne arbeidsmarkt in relatie tot de uitvoeringsorganisaties Belastingdienst, DJI en 
RWS over de periode 2022-2025. 

§3.10, 
§4.10, 

§5.10 

6.3. Beschrijf hoe de onder 6.1. en 6.2. geschetste ontwikkelingen zich tot elkaar ver-
houden in termen van overeenkomsten en verschillen en in termen van effecten van 
beïnvloeding. 

§3.10, 

§4.10, 

§5.10 

6.4. Beschrijf of en zo ja in welke mate, technologische ontwikkelingen mogelijk een 
rol zullen spelen in boven beschreven trends en ontwikkelingen en of en zo ja hoe 
deze rol(len) verschillend zullen zijn voor de interne arbeidsmarkt en de externe ar-
beidsmarkt. 

§3.10, 
§4.10, 
§5.10 

7. Micro (terugkijken 2013-2017) 

H7, H8, 
H9 

7.1. Beschrijf op microniveau de effecten van technologische ontwikkelingen in relatie 
tot andersoortige ontwikkelingen op taakniveau binnen een negental geselecteerde 
functies binnen de uitvoeringsorganisaties Belastingdienst, DJI en RWS over de peri-
ode 2013-2017. 

§7.4, 
§8.4, §9.4 

7.2. Beschrijf of en zo ja in welke mate, als gevolg van deze effecten gedurende deze 
periode personele tekorten (en/of schaarste) en/of overschotten voor de geselec-
teerde functie zijn ontstaan en hoe deze zich laten verklaren. 

§7.4, 
§8.4, §9.4 

7.3. Beschrijf of en zo ja in welke mate de specifieke omgeving van de functies binnen 
de betreffende organisaties een rol heeft gespeeld. 

§7.4, 
§8.4, §9.4 

8. Micro (vooruitkijken, middellange termijn 2018-2021) 

 H7, H8, 
H9 

8.1. Beschrijf op microniveau de te verwachten effecten van technologische ontwikke-
lingen in relatie tot andersoortige ontwikkelingen op taakniveau binnen de negental 
geselecteerde functies binnen de uitvoeringsorganisaties Belastingdienst, DJI en RWS 
over de periode 2018-2021. 

§7.4, 
§8.4, §9.4 

8.2. Beschrijf of en zo ja in welke mate, als gevolg van deze verwachte effecten gedu-
rende deze periode personele tekorten (en/of schaarste) en/of overschotten voor de 
geselecteerde functie zullen leiden en hoe deze zich laten verklaren. 

§7.4, 
§8.4, §9.4 

8.3. Beschrijf of en zo ja in welke mate, als gevolg van deze verwachte effecten gedu-
rende deze periode zich kansen en risico’s voor de geselecteerde functies zullen 

voordoen en hoe deze zich laten verklaren. 

§7.4, 
§8.4, §9.4 
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8.4. Beschrijf of en zo ja in welke mate de specifieke omgeving van de functies binnen 
de betreffende organisaties een rol gaat spelen bij de te verwachten effecten. 

§7.4, 
§8.4, §9.4 

9. Micro (verkennen, lange termijn 2022-2025) 

 H7, H8, 
H9 

9.1. Beschrijf op microniveau mogelijke effecten van technologische ontwikkelingen in 
relatie tot andersoortige ontwikkelingen op taakniveau binnen de negental geselec-
teerde functies binnen de uitvoeringsorganisaties Belastingdienst, DJI en RWS over de 
periode 2022-2025. 

§7.4, 
§8.4, §9.4 

9.2. Beschrijf of en zo ja in welke mate, als gevolg van deze mogelijke effecten gedu-
rende deze periode personele tekorten (en/of schaarste) en/of overschotten voor de 
geselecteerde functie zullen leiden en hoe deze zich laten verklaren. 

§7.4, 
§8.4, §9.4 

9.3. Beschrijf of en zo ja in welke mate, als gevolg van deze mogelijke effecten gedu-
rende deze periode zich kansen en risico’s voor de geselecteerde functies zullen 
voordoen en hoe deze zich laten verklaren. 

§7.4, 
§8.4, §9.4 

9.4. Beschrijf of en zo ja in welke mate de specifieke omgeving van de functies binnen 
de betreffende organisaties een rol gaat spelen bij de mogelijke effecten. 

§7.4, 
§8.4, §9.4 

10. Onderlinge verbanden  H10 

10.1. Beschrijf de onderlinge verbanden tussen de verschillende analyseniveaus en 
geef aan wat de effecten daarvan zijn geweest voor de ontwikkeling van de interne 
arbeidsmarkt van het Rijk over de afgelopen periode (2013-2017) en naar de toe-
komst (2018-2025) toe. 

 §10.4 
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Bijlage 2. Methodologische verant-

woording data 

De data van 2013 tot en met 2017 voor de externe arbeidsmarkt zijn afkomstig van CBS295. 

Onder externe arbeidsmarkt valt alles wat niet tot de arbeidsmarkt van het Rijk behoort, dus 

zowel de markt als overige overheden. Voor de prognoses (2018-2021) is gebruikt gemaakt 

van data van CBS, ROA296 en UWV297. Soms is een bewerking van die prognoses nodig ge-

weest. Indien van toepassing is dat in de bronvermelding en tekst aangegeven.  

De data van 2013 tot en met 2017 voor het Rijk zijn afkomstig uit P-Direkt, de vacaturedata 

is afkomstig van de mobiliteitsbank van het Expertisecentrum Organisatie en Personeel. De 

Afdeling Beleidsinformatie (onderdeel van DGOO BZK) verzamelt, verwerkt en analyseert de 

personeelsdata afkomstig uit P-Direkt ten behoeve van o.a. het Strategisch Personeelsbeleid 

Rijk en ook deze arbeidsmarktanalyse. Voor de figuren met betrekking tot het aantal werk-

nemers, fte en instroom zijn ook de gegevens voor de eerste twee kwartalen van 2018 

meegenomen. In de overige figuren zijn die gegevens impliciet verwerkt, omdat deze weer-

gegeven worden als percentage van de totale werkgelegenheid. 

Berekening schatting externe inhuur 2017 

(1) Totale salarisbetalingen bij het Rijk in 2017298:   

 €8.234.000.000 

(2) Aantal fte werkzaam bij het Rijk in 2017299:    110.649 

(3) Totale uitgaven aan externe inhuur in 2017300:   

 €1.287.520.000 

(4) Uit (1) en (2) volgt de gemiddelde salarisbetaling per fte:  €74.415 

Ondergrens: 
(3)

(4)∗1,3301
= 15.729 

Bovengrens: 
(3)

(4)∗1,1302
= 13.309 

Na afronding is de schatting 13.000 – 16.000 fte aan externe inhuur bij het Rijk in 2017 

  

                                                

295 CBS statline 

296 ROA (2017). De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2022 

297 UWV (2018). Arbeidsmarktprognose 2018-2019. 

298 Ministerie van BZK (2018). Arbeidsmarktanalyse Rijk 2018 – macro niveau 2013 – 2017. 

299 Ibid. 

300 Ibid. 

301 Bij de bovengrens is uitgegaan van 30% meerkosten bij externe inhuur ten opzichte van de gemid-

delde loonkosten bij het Rijk (werknemers in dienst). 

302 Bij de ondergrens is uitgegaan van 10% meerkosten bij externe inhuur ten opzichte van de gemid-

delde loonkosten bij het Rijk (werknemers in dienst). 
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Bijlage 3. Figuren Arbeidsmarkt Rijk 

Figuur 52. Aantal werknemers Rijk en externe arbeidsmarkt, terugkijk (2013-2017) en prognose (2018-

Figuren Arbeidsmarkt Rijk2021) 

 
Bron: P-Direkt, CBS statline; Beloning en arbeidsvolume van werknemers; kwartalen, nr, 1995-2018 en 
ROA (2017). De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2022. 
 
 
Tabel 33. Aantal fte naar organisatieonderdeel (2017) 

Organisatie Departement fte  

D-G: Belastingdienst FIN  27.770 

DJI VenJ  13.443 

DG Rijkswaterstaat IenM  8.801 

RECHTSPRAAK RS  7.631 

DG Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk BZK  5.588 

OPENBAAR MINISTERIE VenJ  3.935 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland EZ  3.223 

IND VenJ  3.005 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit EZ  2.399 

DUO OCW  2.100 

RAAD VOOR DE KINDERBESCHERMING VenJ  1.970 

AIVD BZK  1.682 

Rijksinstituut RIVM VWS  1.615 

Inspectie SZW SZW  1.128 

Inspectie Leefomgeving en Transport IenM  1.099 

SG-Cluster FIN  961 

Plaatsvervangend Secretaris-Generaal BuZa  904 

Buitendiensten Plv. SG VWS  890 

Centraal Justitieel Incassobureau VenJ  880 

Posten BuZa  839 

PSG SZW  817 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd VWS  684 

Dictu Algemeen EZ  679 

DGCM OCW  671 

SG-Cluster BZK  629 

DG Overheidsorganisatie BZK  536 

116.417 118.347

108%

104%

96%

98%

100%

102%

104%

106%

108%

112.000

114.000

116.000

118.000

120.000

122.000

124.000

126.000

128.000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Rijk Extern (geïndexeerd; 2013=100)
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Organisatie Departement fte  

Autoriteit Consument & Markt EZ  530 

DG Bestuur en Wonen BZK  529 

NEDERLANDS FORENSISCH INSTITUUT VenJ  525 

Raad van State HCvS  523 

Onderwijsinspectie (OI) OCW  505 

Tweede Kamer HCvS  502 

DGVZ/DT&V VenJ  499 

BD/SG-Cluster VenJ  499 

HD Interne Organisatie en Uitvoering EZ  497 

SG OCW  479 

Financiën en Bedrijfsvoering IenM  466 

KNMI Org. IenM  387 

DG Agro & Natuur EZ  360 

BD/Nat.Coord.Terrorismebestr.en Veiligh. VenJ  359 

plv. SG VWS  354 

Beleids- en Bestuursondersteuning IenM  341 

JUSTITIELE INFORMATIEDIENST VenJ  332 

DG Bereikbaarheid IenM  331 

BD/PSG-Cluster VenJ  313 

Agentschap Telecom EZ  303 

DG Politieke Zaken BuZa  298 

DG Milieu en Internationaal IenM  295 

DG Bedrijfsleven en Innovatie EZ  284 

DG Ruimte en Water IenM  269 

Directoraat-Generaal SZI SZW  257 

BD/DG Rechtspleging en Rechtshandhaving VenJ  254 

Directoraat Generaal Volksgezondheid VWS  254 

DIENST JUSTIS VenJ  247 

DG Internationale Samenwerking BuZa  243 

DG Europese Samenwerking BuZa  237 

D-G: GENERALE THESAURIE FIN  231 

DGPV OCW  226 

BD/DG Straffen en Beschermen VenJ  225 

Directoraat-Generaal Werk SZW  225 

Planbureau voor de Leefomgeving IenM  214 

D-G: RIJKSBEGROTING FIN  212 

DGHBWE OCW  210 

BD/DG Straffen en Beschermen VenJ  225 

Directoraat-Generaal Werk SZW  225 

Planbureau voor de Leefomgeving IenM  214 

D-G: RIJKSBEGROTING FIN  212 

DGHBWE OCW  210 

Algemene Rekenkamer HCvS  210 

SG SZW  199 

DG Energie Telecom en Mededinging EZ  192 

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN VenJ  177 

Directoraat Generaal Langdurige Zorg VWS  164 

Directoraat Generaal Curatieve Zorg VWS  164 

SG VWS  156 

D-G: FISCALE ZAKEN FIN  145 

Nationale Ombudsman HCvS  144 

BD/DG Vreemdelingenzaken VenJ  143 

BD/DG Politie VenJ  142 

DIENST PUBLIEK EN COMMUNICATIE AZ  132 

Centraal Planbureau EZ  123 

ANVS IenM  120 
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Organisatie Departement fte  

DG Buitenlandse Economische Betrekkingen BuZa  117 

Overheidsdienst Groningen EZ  106 

College Bescherming Persoonsgegevens VenJ  103 

Bureau Algemene Bestuursdienst BZK  103 

Directie Wetgeving en Juridische Zaken EZ  97 

Topmanagementgroep BZK  88 

Directie Financieel-Economische Zaken EZ  88 

BD/Inspectie Veiligheid en Justitie VenJ  81 

SCHADEFONDS GEWELDSMISDRIJVEN VenJ  79 

Staatstoezicht op de Mijnen EZ  74 

DIR. BEDRIJFSVOERING AZ  66 

Buitendiensten DG Volksgezondheid VWS  64 

NEa IenM  57 

DG RIJKSVOORLICHTINGSDIENST AZ  56 

College voor de Rechten van de Mens VenJ  55 

Overige diensten Kerndepartement VWS  51 

Eerste Kamer HCvS  48 

Directie Communicatie EZ  48 

Dir. Europese en Internationale Zaken EZ  44 

Algemene Economische Politiek EZ  43 

Bureau Bestuursraad EZ  41 

Programma's IenM  34 

WETENSCH RAAD VH REGERINGSBELEID BUREAU AZ  33 

Buitendiensten SG VWS  27 

KABINET MINISTER-PRESIDENT AZ  25 

Kabinet van de Koning AZ  19 

Kanselarij HCvS  19 

Huis voor Klokkenluiders BZK  17 

BUREAU CVT AZ  12 

Nederlands Register Gerechtelijk Deskund VenJ  9 

Stichtingen e.d. BZK  8 

DFEZ AZ  8 

BAAS BuZa  5 

Civiele Missies en Verkiezingswaarneming BuZa  4 

Innovatieteam Dare BuZa  3 

PROJECTEN POOL AZ  3 

Secretaris Generaal EZ  2 

Kabinet van de Gouvern Sint Maarten i.o. HCvS  2 

Niet toegewezen FIN  2 

Min. v. Binnenl. Zkn en Kon.relaties BZK  1 

SG Ambtelijke Leiding BuZa  1 

Niet toegewezen EZ  1 

Kabinet van de Gouverneur Curaçao i.o. HCvS  1 

Niet toegewezen VenJ  1 

Niet toegewezen IenM  1 

Totaal   110.649 
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Tabel 34. Provincie standplaats naar functiefamilie303, 2017. 

Provincie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Zuid-Holland 11% 26% 12% 3% 7% 2% 3% 22% 13% 

Utrecht 14% 25% 0% 8% 6% 3% 10% 22% 12% 

Noord-Holland 4% 9% 0% 1% 5% 1% 5% 37% 39% 

Gelderland 5% 16% 0% 2% 5% 2% 4% 49% 18% 

Noord-Brabant 3% 10% 0% 0% 5% 1% 5% 44% 31% 

Overijssel 3% 14% 0% 0% 5% 0% 5% 44% 29% 

Groningen 6% 18% 0% 0% 5% 1% 2% 46% 20% 

Limburg 7% 13% 0% 0% 4% 1% 3% 35% 37% 

Friesland 7% 15% 0% 0% 5% 2% 4% 48% 19% 

Drenthe 4% 28% 0% 0% 6% 2% 3% 49% 9% 

Flevoland 16% 9% 0% 0% 5% 1% 2% 54% 11% 

Zeeland 19% 10% 0% 0% 3% 3% 5% 40% 20% 

Onbekend 2% 4% 2% 0% 1% 0% 3% 2% 86% 

Totaal 9% 20% 5% 2% 6% 2% 5% 31% 21% 

Bron: P-Direkt (2017).  

Figuur 53. Leeftijdsverdeling Rijk, terugkijk (2013-2017) 

 

Bron: P-Direkt (2013-2017) 

 

                                                

303 De 9 kolommen met functiefamilies genummerd vanwege leesbaarheid (1=Advisering, 2=Bedrijfsvoering, 3=Beleid, 

4=Kennis & Onderzoek, 5=Lijnmanagement, 6=Projecten-Programma’s, 7=Toezicht, 8=Uitvoering, 9=Niet functie-

familie/niet ingedeeld). 
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Figuur 54. Verdeling bereiken AOW-leeftijd Rijk personeelsbestand 2017 

 

Bron: P-Direkt 

 
Figuur 55. Leeftijdsverdeling externe arbeidsmarkt, terugkijk (2013-2017) en prognose (2018-2021) 

 

Bron: P-Direkt, CBS statline Werkzame beroepsbevolking naar leeftijd en UWV arbeidsmarktprognose 

2018-2019. Bewerking Dialogic & Ecorys (2018-2021) 
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Figuur 56. Verdeling naar geslacht Rijk en externe arbeidsmarkt, terugkijk (2013-2017)  

 
Bron: P-Direkt en CBS statline, Werkzame beroepsbevolkingen 

Figuur 57 en 58. Verdeling naar afkomst Rijk (links) en externe arbeidsmarkt (rechts), terugkijk (2013-

2017) 

  

Bron: P-Direkt en CBS statline, Arbeidsdeelname, migratieachtergrond          
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Figuur 59. Percentage vaste dienstverbanden Rijk en externe arbeidsmarkt, terugkijk (2013-2017). 

 

Bron: P-Direkt en CBS statline (2013-2017), Werkgelegenheid, geslacht, dienstverband 

 

Figuur 60. Percentage voltijd contracten (36+ uur) Rijk en extern, terugkijk (2013-2017) 

  
Bron: P-Direkt en CBS statline (2013-2017) Werkzame beroepsbevolking, arbeidsduur        
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Figuur 61: Verdeling naar opleidingsniveau externe arbeidsmarkt, terugkijk (2013-2017) en prognose 

(2018-2021) 

 
Bron: CBS (2013-2017) en ROA (2018-2021) 

 

Figuur 62. In- en uitstroomratio en –saldo Rijk, terugkijk (2013-2017) 

 

Bron: P-Direkt 
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Figuur 63. Aantal vacatures Rijk en externe arbeidsmarkt, terugkijk (2013-2017) en prognose externe 

arbeidsmarkt (2018-2021) 

 

Bron: Mobiliteitsbank/TIKK/EC&OP &  CBS
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Bijlage 4. Technologische ontwikke-

lingen en impact Rijk 

Op basis van desk research304 en interviews komen we tot de een selectie van voornaamste 

technologische ontwikkelingen voor de komende zeven jaar. Hieronder omschrijven wij kort 

elk van deze technologische ontwikkelingen waarna we per ontwikkeling afsluiten met een 

alinea over de verwachte impact van de technologie op de arbeidsmarkt van het Rijk.  

1. Kunstmatige intelligentie (machine learning). Met opkomst van machine learning en 

kunstmatige intelligentie (artifical intelligence – AI) zijn er nu algoritmes bschikbaar, zoals 

deep neural networks, die profiteren van de synergie tussen de exponentiële groei in com-

puterkracht en beschikbaarheid van data. Met deze klasse van algoritmes kunnen taken 

waarvan voorheen gedacht werd dat alleen mensen deze kunnen uitvoeren nu door machines 

worden overgenomen. Denk hierbij aan zaken zoals (super-)menselijke spraakherkenning 

en objectherkenning maar ook het spelen van videogames of het spel Go. Een voorbeeld van 

een specifieke toepassing van machine learning die naar verwachting impact gaat hebben 

op het werk bij het Rijk (maar ook daarbuiten) is optical character recognition (OCR). Hoewel 

deze technologie al flinke tijd wordt gepast om geschreven tekst in letters om te zetten, 

biedt AI veel ruimte voor verbeteringen. 

In ons perspectief is AI (deep learning) nauw verbonden met Big Data. Dit gaat via twee 

vlakken: 

1. Grote data sets hebben methodes nodig om geanalyseerd te worden. Het doel van 

het verzamelen van data is het verkrijgen van inzicht. AI biedt deze mogelijkheden. 

2. Extreem grote datasets bieden de mogelijk om AI in te zetten. Veel nieuwere algo-

ritmes hebben behoefte aan grote datasets om goede analyses uit te kunnen voeren. 

Het gebruik van big data in combinatie met AI gaat zorgen voor real-time informatie 

en voorspellende waarden. Er kan direct worden gereageerd op de real-time infor-

matie.  

Impact arbeidsmarkt Rijk: Als wij kijken naar de arbeidsmarkt van het Rijk, dan lijkt deze 

technologie op een breed deel van de taken van werknemers invloed te hebben. Vooral op 

economisch-administratieve functies in lagere schalen, zal de impact groot zijn. Op de korte 

termijn zal de focus vooral liggen op het gebruik van algoritmes die bestaand werk efficiënter 

zal maken. Inspectiediensten zien hun werk veranderen doordat software delen van het toe-

zicht kan overnemen. Binnen de Belastingdienst kan AI bijvoorbeeld ingezet worden voor 

fraude-detectie of het (semiautomatisch) controleren van belastingaangiftes. Voor DJI kan 

het bijvoorbeeld gebruikt worden om voorspellende modellen te ontwikkelen ten aanzien van 

de kans op succesvolle re-integratie door gedetineerden. En voor RWS kan het bijvoorbeeld 

gebruikt worden om verkeersstromen te modelleren. Op de langere termijn neemt de kans 

op verdringing toe hoewel werknemers hun ‘menselijke toegevoegde waarde’ creëren door 

zelf maatwerk toe te passen. Boven is de kans groot dat de interne en externe vraag toe-

neemt.  

                                                

304 Onder meer: TNO (2017). Nieuwe technologie en werk. Verkennend onderzoek voor UWV 



   

 

Dialogic innovatie ● interactie 304 

2. Cloud diensten. De brede aanwezigheid van goede (mobiele) internetverbindingen en 

de ontwikkeling van software voor virtualisatie bieden een vruchtbare grond voor cloud dien-

sten. Deze diensten vallen in drie onderdelen uiteen: (1) Middels cloud storage kan data 

worden opgeslagen in de cloud, (2) cloud computing biedt de mogelijkheid om data te ana-

lyseren in de cloud en via (3) cloud communications kunnen via de cloud verbindingen 

worden gerealiseerd.  

Cloud diensten bieden verschillende voordelen. In de basis maken zij het mogelijk dat ieder-

een overal de toegang heeft tot deze diensten. Er is veel minder locatieafhankelijkheid: 

werknemers hebben, als zij beschikken over een internetverbinding, overal toegang tot be-

drijfsgegevens. Ten tweede leiden zij vaak tot lagere kosten doordat faciliteiten gedeeld 

worden. Een processor op een PC gebruikt misschien maar 10% van haar capaciteit. Het kan 

efficiënter zijn om honderd processors in de cloud te delen met duizend PC’s. Door de lagere 

kosten kan de uitrol van diensten versneld worden. Ten derde kunnen cloud diensten zorgen 

voor meer flexibiliteit. Een afnemer kan direct beschikken over bepaalde bronnen (zoals 

opslag), hoeft geen investeringen te doen en heeft geen minimum afnameverplichting. Ten 

vierde kan de dienstverlening van hogere kwaliteit zijn doordat er efficiënt back-up systemen 

op cloud diensten kunnen worden gebouwd. Het werk van ICT’ers verschuift daardoor meer 

naar het bewaken van processen in plaats van het oplossen van problemen.  

Impact arbeidsmarkt Rijk: De impact van cloud diensten op de arbeidsmarkt van het Rijk zal 

tot 2025 relatief beperkt zijn. De voordelen van de technologie zullen vooral leiden tot een 

efficiëntere ICT-afdeling. De impact zal zich dan ook vooral laten voelen bij het beheer van 

ICT: lager geschoolde ICT-beheerders zullen grotere druk blijven ervaren van hoger opge-

leide cloudspecialisten. Meer in brede zin kunnen onder meer clouddiensten zorgen voor een 

hogere mate van commoditization van ICT. Hierdoor wordt het wellicht mogelijk om meer 

activiteiten bij de markt te beleggen dan op dit moment het geval is.  

3. Virtual Reality (VR). VR en Augmented Reality (AR) zijn al tientallen jaren een grote 

belofte, maar blijken in de praktijk vaak tegen te vallen. Toch lijkt het erop dat deze tech-

nologie de komende vijf tot tien jaar voet aan de grond gaat krijgen. Dit wordt vooral 

gedreven door de lagere kosten en de mogelijkheden die huidige processoren en displays 

kennen. Hierdoor lijken omgevingen ineens ook meer echt in plaats van digitaal. VR/AR zal 

vooral een oplossing bieden voor het virtualiseren van omgevingen die niet mogelijk zijn (te 

gevaarlijk, te klein) of te duur zijn. Hierdoor wordt het bijvoorbeeld mogelijk om bepaalde 

processen (zoals het aansturen van drones) efficiënter aan te sturen. Ook het opleiden van 

mensen kan op deze manier vereenvoudigd worden.  

Impact arbeidsmarkt Rijk: De impact van VR/AR op de arbeidsmarkt van het Rijk zal echter 

beperkt zijn op zowel de korte als lange termijn. De toepassingen liggen vooral in niches. De 

voornaamste impact kan onzes inziens liggen in betere en goedkopere scholing binnen zeer 

specifieke functies. Bij de DJI kan VR bijvoorbeeld in gezet worden in agressietraining. Bin-

nen RWS kan het gebruikt worden om door een nog niet bestaande tunnel te lopen en vanuit 

dit perspectief de uitdagingen te zien.  

4. Blockchain. Blockchaintechnologie biedt mogelijkheden voor het veilig delen van gege-

vens, zonder dat hiervoor een ‘trusted third party’ voor dient te worden aangewezen. De 

technologie is uitermate geschikt voor toepassingen waar dit vertrouwen ontbreekt en waar 
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invoering voor een decentraal (en kostbaar305) systeem voor vertrouwen aantoonbare meer-

waarde oplevert. Op het gebied van cybersecurity kent een decentraal systeem als voordeel 

dat het lastiger uit de lucht te krijgen is (een DDoS-aanval werkt lastig). 89% van de be-

stuurders uit de financiële dienstverleningssector vermoedt dat blockchain in 2026 een vast 

onderdeel zal zijn van de strategie en bedrijfsvoering van banken306. De wijze van de uit-

voering en afhandeling van een transactie kan decentraal veiliger uitgevoerd worden en biedt 

daarmee tevens efficiëntievoordelen. Ook verzekeraars zien mogelijkheden in smart con-

tracts. Deze contracten bieden de mogelijkheid een transactie tussen de klant en een bedrijf 

uit te voeren zonder de tussenkomst van een derde partij. Mogelijke toepassingen van block-

chaintechnologieën bestaan niet alleen in de financiële sector, maar bijvoorbeeld ook binnen 

de zorgsector. Buiten het veilig delen van patiëntinformatie en declaratieverkeer tussen zorg-

instellingen en verzekeraars, bestaat er ook de mogelijkheid om binnen klinische trials de 

data-integriteit beter te waarborgen. Zo zijn er nog veel meer domeinen waarbinnen block-

chain interessante mogelijkheden biedt. Denk bijvoorbeeld aan ‘geoormerkt geld’ zoals 

subsidies en vouchers.  

Aan de andere kant moet de impact van blockchain niet overschat worden: Het is vooral een 

oplossing die goed werkt in systemen waar relatief weinig vertrouwen is tussen actoren en 

er geen betrouwbare toezichthouder van het systeem is. In Nederland zijn er betrouwbare 

instanties, is er relatief veel vertrouwen tussen actoren en zijn er in veel gevallen bestaande 

gecentraliseerde databases. In veel gevallen zal de toegevoegde waarde van Blockchain hier 

dan ook beperkt zijn.  

Impact arbeidsmarkt Rijk: Blockchain zal het Rijk op twee manieren beïnvloeden: Het Rijk 

zal deze technologie zelf (meer) gaan gebruiken en het Rijk zal moeten omgaan met een 

maatschappij waar deze technologie wordt toegepast. Als wij kijken naar de impact van 

Blockchain-technologie op de arbeidsmarkt van het Rijk dan schatten wij deze relatief laag 

in. De toepassingen liggen in specifieke niches en binnen het Rijk zal een klein deel van het 

medewerkers kennis moeten hebben van deze technologie om toezicht te kunnen houden, 

beleid te kunnen maken, inkoopprocessen vorm te geven, et cetera. Omdat Blockchain voor 

in monetaire processen wordt toegepast, zal de Belastingdienst waarschijnlijk de grootste 

impact ervaren.  

5. Mobiel internet. Op dit moment heeft bijna 90% van de Nederlanders toegang tot mobiel 

internet307, maar toch hebben wij ervoor gekozen om mobiel internet opgenomen in deze 

lijst. Dit komt vooral door de verwachte uitrol van 5G vanaf circa 2021. Deze technologie 

gaat verschillende voordelen bieden ten opzichte van de huidige 4G-standaard. Het zal onder 

meer leiden tot lagere kosten per eenheid (bit), hogere betrouwbaarheid, hogere beschik-

baarheid. Daarnaast biedt het mogelijkheid om diensten te faciliteren die een zeer lage 

latency nodig hebben. Dit is bijvoorbeeld een essentiële voorwaarde voor onderlinge com-

municatie tussen voertuigen. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om hogere bandbreedtes 

naar eindgebruikers te realiseren. Vooral voor toepassingen op het gebied van multimedia 

biedt dit mogelijkheden voor innovatie. Tot slot biedt het de mogelijkheid om veel meer 

apparaten te verbinden, waarbij tevens sprake is van een laag energiegebruik. Hier faciliteert 

5G het Internet of Things. De veelheid aan sensoren die 5G mogelijk maakt leidt tot grotere 

                                                

305 Transacties via een blockchain vergen relatief veel energie. Hoe hoger het beveiligingsniveau, hoe 

ingewikkelder de berekening die benodigd is om de transactie te verifiëren en hoe hoger de energie-

consumptie van de chain.  

306 Synechron Survey (2016). Blockchain and AI. 

307 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/05/nederland-koploper-in-europa-met-internettoegang 
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hoeveelheden actuele, real-time data, waarmee optimalere beslissingen kunnen worden ge-

maakt.  

Impact arbeidsmarkt Rijk: De impact van verdere ontwikkeling van mobiel internet op de 

arbeidsmarkt van het Rijk zal op korte en lange termijn zich beperken tot specifieke niches. 

Hierbij gaat het vooral om allerlei toepassingen die betrekking hebben op het uitwisselen 

van data buiten kantoren en andere grote gebouwen waarin een groot deel van de werk-

zaamheden van het Rijk worden uitgevoerd. Denk hierbij aan RWS (waterwegen, 

snelwegen), DJI (gedetineerden op verlof), et cetera.  

6. Internet of Things (IoT). Hierbij worden apparaten (tijdelijk) verbonden met het inter-

net (en dus aan elkaar) om gegevens uit te wisselen. De ontwikkeling rond IoT wordt 

gedreven door de exponentiële miniaturisering van hardware, forse verlaging van de kost-

prijs voor connectiviteit en innovaties op het gebied van energie, zoals opslag opwekking en 

energie-efficiëntie. Door meer te connecteren kan meer worden gemeten (datagestuurd wer-

ken) maar zijn eveneens nieuwe vaardigheden nodig op het gebied van data science, smart 

sensoring, databeheer en –opslag en niet onbelangrijk: security.  

Binnen IoT zullen ook wearables een impact hebben. Dit zijn items die iemand draagt, en 

waar een computeronderdeel een rol in speelt, zoals smart watches, smart glasses, fitness 

trackers. Wereables gaan de komende vijf jaar vooral impact hebben in de zorgsector. We-

reables en apps in de zorg, waarbij bijvoorbeeld hartslag en bloeddruk kunnen worden 

gemonitord, maken zorg op afstand mogelijk. Tegelijkertijd neemt de complexiteit van het 

werk in de zorg toe door deze devices: in de toekomst zal men hierdoor relatief meer hbo’ers 

nodig hebben, maar hbo-verpleegkundigen zijn heel schaars. Ook de DJI experimenteert 

met ‘technologische zelfmeetmethoden’ voor gedetineerden met behulp van wereables (zo-

als een polsband). De veronderstelling is dat door zelfmeting de zelfredzaamheid van 

justitiabelen bevorderd wordt. 

Impact arbeidsmarkt Rijk: De impact van IoT op de arbeidsmarkt van het Rijk zal vooral 

betrekking hebben op bepaalde niches. Dit komt sterk overeen met de impact van mobiel 

internet, alleen zal bij IoT de focus vooral liggen op grote aantallen sensoren en actuatoren. 

Binnen IoT is security in het bijzonder relevant. Dit terwijl het Rijk momenteel te kampen 

heeft met een tekort aan ICT-personeel op specialistische functies als ethical hacker, secu-

rityspecialist en informatieanalist, zoals gesignaleerd door de Algemene Rekenkamer in 

2017. Het ligt in de verwachting dat deze druk door bovenstaande ontwikkeling enkel wordt 

versterkt. 

7. Transformatie naar digitale diensten. Hoewel wij de afgelopen jaren reeds veel dien-

sten gedigitaliseerd zijn, zullen er nog meer diensten volgen. ‘Digital only’ is in veel sectoren 

het uitgangspunt of in ieder geval het doel.308 Denk hierbij bijvoorbeeld aan digitalisering 

van overheidsdiensten (in Nederland: DigID, Berichtenbox, online belastingaangifte) en fi-

nanciële dienstverlening (internetbankieren). Deze ontwikkeling heeft er al toe geleid dat 

bepaalde sectoren compleet op hun kop gezet worden, de verwachting is dat dit zich nog 

verder zal doortrekken. De exponentiële ontwikkelingen op het vlak van ICT en de daaruit 

voortvloeiende integratie van ICT in allerlei sectoren en toepassingen leiden tot een sterke 

afhankelijkheid van ICT. Door deze ontwikkeling (‘self service’) is het werk bij de overheid 

en ook op de externe arbeidsmarkt al fors teruggelopen. Tegelijkertijd neemt het werk toe 

doordat er meer aandacht en tijd nodig is voor controles bij niet-goedwillenden (hoewel AI 

ingezet kan worden om in een vroegtijdig stadium niet-goedwillenden op te sporen) en 

                                                

308 Dialogic & TNO (2016). De toekomst van Digitale Connectiviteit in Nederland.  



   

 

Dialogic innovatie ● interactie 307 

doordat de apps beheerd moeten worden. Ook social media krijgt een steeds prominentere 

rol bij de klantinteractie. In een interview werd het voorbeeld genoemd dat de overheid haar 

regelgeving steeds meer digitaal beschikbaar moet krijgen. Op deze manier kan dit direct in 

allerlei diensten en producten geïntegreerd worden.  

Impact arbeidsmarkt Rijk: Transformatie naar digitale diensten zal in ons perspectief een 

relatief grote impact hebben op de arbeidsmarkt van het Rijk zowel op korte als lange ter-

mijn. De continuerende transformatie naar digitale diensten kan nog op een groot deel van 

processen van het Rijk invloed hebben. Een deel van het personeel bij de overheid heeft een 

economisch-administratieve functie. Door digitalisering wordt een deel van de taken binnen 

deze functies vervangen door computersystemen. Vooral repeterende taken zijn vatbaar 

voor digitalisering, bijvoorbeeld op de financiële- of salarisadministratie. Daarnaast heeft de 

transformatie impact op communicatie tussen Rijk en burgers of organisaties, interne pro-

cessen binnen het Rijk, maar ook het anticiperen op een samenleving waarin steeds meer 

diensten gedigitaliseerd zullen worden. Het vraagt om meer specialisten die deze diensten 

kunnen ontwerpen, beheren en inkopen. Maar het vraagt over de gehele breedte ook mede-

werkers die adequaat met deze technologie kunnen omgaan, zowel vanuit het perspectief 

van beleidsmakers als gebruikers. Als wij het voorbeeld van het digitaliseren van regelgeving 

bezien, dan hebben we behoefte aan personen die zowel kennis hebben van ICT en juridische 

systemen en goed kunnen communiceren tussen deze domeinen.  

8. Robotisering. De ICT-revolutie maakt het mogelijk om allerlei handelingen in het fysieke 

domein door robots uit te laten voeren. Hierbij gaat het vooral om allerlei robots die relatief 

kleine handelingen efficiënter kunnen uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan een robot om te 

stofzuigen of het gras te maaien. Maar ook binnen fabrieken blijken robots steeds grotere 

delen van het productieproces te kunnen uitvoeren. Binnen deze tijdsperiode moeten wij niet 

te veel verwachten van robots. Zij zullen specifieke handelingen in een nauwe context beter 

(sneller, goedkoper, veiliger, et cetera) kunnen uitvoeren dan mensen. Order picken is hier 

een ook een goed voorbeeld van. Maar er zullen geen generieke robots zijn die daadwerkelijk 

rondlopen en een breed scala aan taken uitvoeren. Bovendien opereren veel robots, door de 

gevaren die zij voor mensen bieden, vooral in de afgesloten, sterk gecontroleerde omgevin-

gen als fabrieken.  

Impact arbeidsmarkt Rijk: De impact van robotisering op de arbeidsmarkt van het Rijk zal 

relatief beperkt zijn. Een relatief groot deel van de werkzaamheden van het Rijk hebben 

betrekking op het data en niet op het fysieke domein. Van de werkzaamheden die betrekking 

hebben op het fysieke domein (zoals bij RWS en DJI) gaat het beperkt om werkzaamheden 

in omgevingen die lastig te controleren zijn.  

9. Verschillende innovaties met beperkte impact. Er is een flink aantal innovaties met 

een relatief kleine impact. De impact op de arbeidsmarkt is zeer beperkt en ligt in zeer 

specifieke niches. We willen deze graag kort benoemen: 

• 3D printen. ‘Aditive manufacturing’ ofwel processen waarbij voorwerpen (gebruiks-

goederen, prototypes, machines en onderdelen) gemaakt werden op basis van 

additieve technologieën. Voordelen van 3D-printen zijn onder andere dat een ont-

werp op een simpele manier kan worden aangepast en dat het toevoegen van details 

niet arbeidsintensief is. De toepasbaarheid van 3D-printing op de korte termijn is 

echter gering309.  

                                                

309 TNO (2017). Nieuwe technologie en werk. Verkennend onderzoek voor UWV.  
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• Communicatie tussen objecten middels (NFC). Middels NFC is het mogelijk dat 

twee objecten eenvoudige communicatie realiseren. Op dit moment wordt dit bij-

voorbeeld gebruikt voor betaalsystemen. Er zijn echter ook allerlei mogelijke 

toepassingen in logistieke processen.  

• Satellietdiensten. De afgelopen jaren is het aantal satellieten dat gelanceerd is 

sterk toegenomen. Hierdoor zijn er allerlei nieuwe mogelijkheden op het gebied van 

navigatie, observatie, telecommunicatie. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om zeer 

accurate plaatsbepalingen te doen (beter dan GPS) en snel actuele luchtfoto’s te 

krijgen. Dit biedt allerlei mogelijkheden. 

• Drones. Drones bieden de mogelijkheden om snel en goedkoop toegang tot het 

luchtruim te krijgen. Dit kan gebruikt worden voor allerlei sensoren, maar vooral een 

camera lijkt interessant. In de praktijk komen hierdoor vooral mogelijkheden op het 

gebied van inspectie van objecten naar voren. 
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Bijlage 5. Overzicht interviewrespon-

denten macro en meso 

Naam 
Organisa-
tie 

Functie 

Macro 

Mo Jaber BZK Kwartiermaker van het ICT-gilde 

Cor-Jan Jager BZK Coördinerend beleidsmedewerker ICT-werkgeverschap Rijk 

Araaf Razab-Sekh  BZK Directeur I-Interim Rijk 

Anton van Weel  BZK BZK/DIO afdelingshoofd voor de Omgevingswet 

Olav Welling BZK Directeur Ambtenaar en Organisatie 

Jaap Uijlenbroek FIN DG Belastingdienst  

Meso 

Robert van den 
Breemen 

BEL Enterprise IT Architect bij Belastingdienst IV-accent 

Tony Cohlst BEL Plaatsvervangend directeur MKB regio Eindhoven 

Piet van Delft BEL Teamleider Douane Schiphol Passagiers 

Sander Ekelhof BEL Teamleider Douane Schiphol Cargo 

Marleen Hurenkamp BEL Organisatie coach en HR adviseur IV-accent 

Bart Lamers BEL Concern directie Innovatie en Strategie 

Ferry Leeflang BEL SSO O&P/EC 

Sjanien Nicolic BEL Switch en mobiliteitsbegeleiding 

Annemarijn Obbema BEL Teamleider mkb  

Gert-Jan Schutte BEL MT lid IV-accent Technologie en innovatie 

Dike Sialino-Keen BEL Programmamanager/ketenmanager Instroom 

Wouter Stegenga BEL Lijnmanager afdeling Informatiemanagement B/CAO 

Josje van der Tonne-
kreek 

BEL Senior adviseur directie Douane Schiphol Cargo 

Karel van Valen BEL Senior adviseur directie Douane Schiphol Passagiers 

Thessa Belt DJI Innovatiemanager Jeugd/Forensische Zorg 

Agnes Bruijns DJI Plv hoofd D&R PI de Schie 

Robert Jan Duyverman DJI Directie Informatievoorziening 

Anne le Fèvre DJI Directeur DPMO 

Ernst Eilering DJI ICT-ontwikkeling SSC-I 

Jan Kees de Gier DJI Vestigingsdirecteur PI de Schie 

Rosemarie Groothuys DJI Hoofd zorg PI de Schie 

Peter Hoogstad DJI Afdelingshoofd PIW PI de Schie 

Robert Josten DJI Sr. Consultant DPMO DJI 

Floor Kloosterman DJI Business Consultant | Innovatiemanager J&V 

Toon Molleman DJI Strategisch management adviseur GW/VB 

Marieke Schellart DJI Beleidsafdeling zorg  

Jef Voeten DJI Innovatiemanager GW/VB 

Ted Quispel DJI Plaatsvervangend directeur DPMO 

David van Baarle RWS Directeur Wegverkeersmanagement 
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Eric Blaakman RWS Manager Data Management Center 

Tjeerd de Jong RWS Manager Unit Informatievoorziening in objecten 

Dorien Ten Have RWS Afdelingshoofd Verkeerscentrale Midden-Nederland 

Margreet Hobbelen RWS Verandermanager implementatie Omgevingswet 

Cor Jol RWS Hoofd afdeling vergunningsverlening Oost Nederland 

Frank Schrover RWS CFO en proceseigenaar Bedrijfsvoering 

Ton van der Veen RWS Directeur Centrale Informatievoorziening (CIV) 

Perry van der Weyden RWS Hoofdingenieur Centrale Informatievoorziening 

Jaap Remeeus RWS Coördinerend/Specialistisch Adviseur Bedrijfsvoering 

Paul Schrijer RWS HRM Adviseur C-IV 
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Bijlage 6. Leden begeleidingscom-

missie en projectgroep 

Tabel 35. Leden begeleidingscommissie. 

 

Tabel 36. Leden projectgroep. 

 

Naam Organisatie 

Ben van den Brande BZK/AO 

Betty Feenstra BZK 

Ellen van de Gulik JenV/DJI 

René Kreeftmeijer Min. Defensie 

Arie van Leeuwen JenV/DJI 

Sandra Onwijn (voorzitter) BZK 

Jaap Remeeus RWS 

Dike Sialino-Keen FIN/BEL 

Ted Quispel JenV/DJI 

Robert Went WRR 

Rob Witjes UWV 

Naam Organisatie 

Ben van den Brande (voorzitter) BZK/AO 

Arjan Aanraad IenW 

Cor-Jan Jager BZK/CIO 

Harm Jonkhart BZK/BI 

Pierre Hornikx FIN/BEL 

Arie van Leeuwen JenV/DJI 

Robin Matteman FIN/BEL 

Susanne van der Maarl BZK/AO 

Heidi Witteman BZK/BI 

Theo Zuijderwijk IenW/RWS 
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