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In deze beleidsbrief worden de bevindingen van deliverable 4.2 uiteengezet. Het is de derde en 
laatste beleidsbrief in verband met het vierde werkpakket voor het ENLIVEN-project. In tegenstelling 
tot de vorige beleidsbrieven, die inzetten op barrières van deelname aan onderwijs en training (O&T) 
van volwassenen, en ongelijkheden in deze barrières naargelang de scholingsgraad, wordt in deze 
beleidsbrief naar deelname aan O&T van volwassen gekeken vanuit het perspectief van job 
typologieën. Hiermee wordt erkend dat de grote verschillen in deelnamevoeten aan O&T van 
volwassenen tussen landen, en regio’s binnen Europa, ook bepaald wordt door (veranderende) 
beroepenstructuren op de arbeidsmarkt. De invloeden van veranderende beroepenstructuren op de 
arbeidsmarkt op O&T van volwassenen kan zeer verschillend zijn naargelang het beroep en, 
overeenkomstig, de vooropgestelde doelstellingen van de leeractiviteit in functie van het beroep. Net 
als in vorige deliverables voor WP4, kijken we dus enkel naar O&T van tewerkgestelde volwassenen. 
Reden hiertoe is dat O&T van volwassenen hoofdzakelijk job-gerelateerd is. Toch willen we hierbij 
ook onmiddellijk erkennen dat scholingsgraad en voorgeschiedenis van werklozen op de 
arbeidsmarkt ook een rol spelen in het tegemoet komen van competentiebehoeften op de 
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arbeidsmarkt n.a.v. de veranderende beroepenstructuur. Enkele variabelen in de analyse includeren 
de werklozen; maar als dusdanig zullen er geen conclusies voor deze populatie worden getrokken. 
 
Het onderzoek gepresenteerd in deze beleidsbrief maakt deel uit van werkpakket 4 van het Horizon 
2020 project ENLIVEN. Het onderzoek werd door KU Leuven HIVA gecoördineerd. 
 
 

 
Digitalisering en geavanceerde technologieën veranderen de arbeidsmarkt, onder andere doordat 
ze in staat zijn productieprocessen (of taken van werknemers) te automatiseren. Er zijn enkele 
belangrijke gevolgen van de automatisering van taken voor de vraag naar arbeid. Zo wordt 
geobserveerd dat het aantal werknemers tewerkgesteld in de sector van de informatie- en 
communicatietechnologie (ICT), sterk is toegenomen. Enkel al over de laatste 10 jaren observeren 
we een toename van werknemers in de sector met 36,1%. Daardoor steeg het aandeel van ICT-
professionals in de totale beroepsbevolking tot 4% in 2017 (Eurostat, februari 2019). De ICT-sector 
trekt voornamelijk hooggeschoolden aan; waardoor de vraag naar arbeid in het voordeel is van deze 
groep arbeidskrachten. In overeenstemming met de literatuur spreken we van skills-vertekende 
technologische vooruitgang. 
 
De mate waarin automatisatie een invloed kan uitoefenen op taken van werknemers, varieert echter 
tussen beroepen. We stellen vast dat voornamelijk beroepen die bestaan uit routinematige taken 
stelselmatig verdwijnen door inzet van robotica en computers. Tot dusver zijn beroepen die bestaan 
uit niet-routinematige taken minder tot niet onderhevig aan automatisatie. Hierbij denken we aan 
beroepen die een sterk humane of familiale component bevatten, zoals kappers, zorgverleners, en 
poetsvrouwen. Gecontroleerd voor economische factoren, blijft de vraag naar werknemers in deze 
beroepen op de korte tot middellange termijn relatief stabiel. Verwacht wordt dat op de lange termijn 
de vraag nog verder zal toenemen onder druk van de vergrijzing. Werknemers tewerkgesteld in de 
persoonlijke dienstverlening en de persoonlijke zorg (PDPZ-sector) zijn over het algemeen 
laaggeschoold. Onder laaggeschoold verstaan we maximum een diploma secundair onderwijs. 
 
De combinatie van meer vraag naar hooggeschoolde (ICT-) professionals en meer vraag naar 
laaggeschoolde (zorg-) professionals in niet-routinematige jobs, wordt in de literatuur omschreven 
als job polarisatie. De hypothese stelt dat routinematige banen verdwijnen onder druk van 
automatisatie, in het nadeel van midden geschoolden, en niet-routinematige banen blijven, in het 
voordeel van laag- en hooggeschoolden. Zowel voor Amerika als voor Europa werd de hypothese 
aan data getoetst en ‘waar’ bevonden (Autor et al., 2003; Goos et al., 2009). 
 
Terwijl de invloed van job polarisatie op de (regionale) banenstructuur sinds de studies van Autor et 
al. (2003) en Goos et al. (2009) al veel werd besproken, bleef de invloed van job polarisatie op 
onderwijs en training (O&T) van volwassenen sterk onderbelicht. Nochtans is er veel vraag naar 
deze kennis in het kader van levenslang leren om competentiebehoeften op de arbeidsmarkt 
tegemoet te komen.  
 
Het ENLIVEN-project (Horizon 2020) wenst meer kennis op te bouwen over de relatie tussen job 
polarisatie en O&T van volwassenen door middel van een diepgaande analyse van de Enquête naar 
de Arbeidskrachten (EAK) afgenomen in de periode 2011-2016. De arbeidsmarktdynamieken in 
Europese regio’s (NUTS-2) werden bestudeerd, en verschillende modellen werden geschat om deze 
dynamieken in relatie te brengen met geobserveerde trends in O&T van volwassenen. 
 
In het bijzonder maken we gebruik van de grootte van het bedrijf om causale uitspraken mogelijk te 
maken over de invloed van job polarisatie op O&T van volwassenen. Zo wordt in de literatuur 
aangetoond dat grote bedrijven meer kansen geven tot deelname aan O&T van volwassenen dan 
kleine bedrijven; voornamelijk omwille van verschillen in financiële middelen en personeel (Kyndt & 
Baert, 2013; EASME & DG GROW, 2019). We schatten modellen waarin de geobserveerde variatie 
in aanbod van O&T van volwassenen voortkomen uit verschillende groottes van bedrijven 
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operationeel op de regionale arbeidsmarkt. Een regio met relatief veel grote bedrijven in de ICT-
sector, kan meer betekenen voor O&T van volwassenen. Tegelijk controleren we geschatte 
resultaten voor systeemkarakteristieken op landniveau en op regioniveau die niet eenvoudig te 
wijzigen zijn over de tijd, bijvoorbeeld de structuren van het onderwijssysteem en de arbeidsmarkt. 
Dergelijke modellen houden dus ook rekening met de redelijk vaste samenstelling van kleine- en 
grote bedrijven op de regionale arbeidsmarkt. Zo is de enige sleutelfactor die regionale verschillen 
inzake O&T van volwassen kan verklaren, het feit dat er meer ICT- respectievelijk zorgprofessionals 
tewerkgesteld zijn op de regionale arbeidsmarkt. 
 
We vatten de belangrijkste resultaten samen: 
 

1. Wanneer de relatieve werkgelegenheid voor ICT-professionals op de regionale 
arbeidsmarkt toeneemt met 100%, stijgt het aantal volwassen in O&T voor verdere 
professionalisering voor de job met 7,2%. 

De relatieve toename in werkgelegenheid van ICT-professionals op de regionale arbeidsmarkt 
schrijven we toe aan de veranderende beroepenstructuur onder invloed van job polarisatie. Dit blijkt 
ook uit het feit dat de toenemende vraag naar ICT-professionals, en de invloed ervan op O&T van 
volwassenen, wordt gemedieerd door de vraag naar analytische vaardigheden (Figuur 1; links). ICT-
professionals hebben een belangrijke behoefte aan professionalisering zodat ze mee zijn met de 
laatste trends in hun sector. We spreken in dit verband van upskilling. 

 
 

Figuur 1: De vraag naar analytische vaardigheden onder ICT professionals (links)  
en onder zorgprofessionals (rechts) en de tewerkstelling van de betreffende professionals  

in de beroepsbevolking over de periode 2011-2016 

 
Bron: Tewerkstelling werd berekend op basis van de Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK) (2011-2016); en 

vaardigheden op basis van de Amerikaanse O*NET vragenlijsten 2010-2017. 

 
 

2. Wanneer de relatieve werkgelegenheid voor zorgprofessionals op de regionale 
arbeidsmarkt toeneemt met 100%, stijgt het aantal volwassen in O&T voor verdere 
professionalisering voor de job met 4,5%. 

Wanneer de vraag naar analytische vaardigheden op de arbeidsmarkt toeneemt t.a.v. andere 
sociale en fysieke vaardigheden, zien we de tewerkstelling van zorgprofessionals op de regionale 
arbeidsmarkt dalen (Figuur 1; rechts). We observeren echter geen verband tussen de kans op 
automatisering van banen in de regionale arbeidsmarkt en de tewerkstelling van zorgprofessionals 
(Figuur 2, rechts); dit in tegenstelling tot het verband tussen de kans op automatisering van banen 
en de tewerkstelling van ICT-professionals (Figuur 2, links). Dit stemt overeen met de hypothese 
van job polarisatie die stelt dat niet-complexe niet-routinematige banen niet verdwijnen onder invloed 
van automatisering. We besluiten dat O&T voor volwassenen in de PDPZ-sector voornamelijk wordt 
aangeboden om mensen op te leiden tot een zorgprofessional en dus niet in reactie op de 
veranderende vraag naar skills op de arbeidsmarkt door automatisering van banen. We spreken in 
dit verband van activering. 
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Figuur 2: De kans op automatisering van banen en de tewerkstelling van ICT professionals (links)  

en zorgprofessionals (rechts) in de beroepsbevolking over de periode 2011-2016 

  
Bron: Tewerkstelling werd berekend op basis van de Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK) (2011-2016); en de kans 

op automatisering van banen op basis van de methode beschreven in Frey & Osborne (2017). 

 
 

 

 

 
We bespreken als volgt drie beleidsimplicaties van het onderzoek: 

 
 
1. Intramurale investeringen in onderzoek en ontwikkeling (O&O) hangen samen met de 

vraag naar analytische skills op de regionale arbeidsmarkt.  
We tonen een positief verband aan tussen O&O en de veranderende vraag naar analytische 

vaardigheden op de arbeidsmarkt. Tegelijk tonen we ook aan dat O&O samenhangt met het aantal 
knelpuntvacatures inzake ICT-beroepen op de arbeidsmarkt. In overeenstemming met Griffith et al. 
(1995), argumenteren we dat hooggeschoolde werknemers over het algemeen ontoereikend zijn 
voor de vraag ernaar. Het is bedenkelijk om de vraag naar hooggeschoolde professionals te laten 
toenemen middels O&O beleid, zonder eerst de schijnbare tekortkomingen van het onderwijs en 
training systeem aan te pakken.  

 
2. Er is beleid nodig dat onderscheid maakt naar de grootte van het bedrijf. 
Kleine bedrijven hebben minder financiële slagkracht dan grote bedrijven om O&T van 

volwassenen te bekostigen. We stellen ook vast dat grote bedrijven sneller formeel onderwijs 
aangrijpen als een mogelijkheid om volwassenen om- en bij te scholen, en kleine bedrijven eerder 
kiezen voor niet-formeel onderwijs. Er zijn tot dusver onvoldoende oplossingen voor kleine bedrijven 
om hun werknemers dezelfde (kwaliteitsvolle) kansen te bieden als werknemers in grote bedrijven.  

 
3. O&T van volwassenen op de Europese Agenda. 
We hebben enige mate van bewijsvoering dat regio’s in Europa in toenemende mate van elkaar 

afhangen wat betreft de invulling van de vraag naar arbeid. Zo observeren we een negatief verband 
tussen specialisatie in ICT-beroepen en specialisatie in zorgberoepen op de regionale arbeidsmarkt. 
De scholingsgraad van de beroepsbevolking blijkt een bepalende mediërende factor te zijn. Indien 
deze trend doorzet, kan een regio met hoge specialisatie in ICT-beroepen grote knelpuntvacatures 
verwachten inzake zorgprofessionals. Daardoor kan men binnen Europa in toenemende mate 
geografische mismatch verwachten; wat O&T van volwassenen hoog op de Europese Agenda 
plaatst. 

 
 
 

 IMPLICATIES VOOR BELEID  
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Het onderzoek van ENLIVEN modelleert hoe beleidsinterventies in onderwijs en training van 
volwassenen meer effectief kunnen worden. Verschillende werkpakketten focussen op de rol van 
overheid en beleid, deelname aan werkplek leren en het welzijn van volwassenen. Het 
implementeert en evalueert een innovatief en ‘Intelligent Decision Support System’ om nieuwe en 
meer wetenschappelijk onderbouwde inzichten te verschaffen aan beleidsmakers inzake onderwijs 
en training van volwassenen, en in het bijzonder jongvolwassenen. Het project onderzoekt deze 
aspecten van levenslang leren met kwantitatieve en kwalitatieve analyses. 
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