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Samenvatting
In deze bijdrage onderzoeken we de mate waarin beroepen kwetsbaar 
zijn tijdens pandemieën en daardoor mogelijk sneller automatiseren dan 
voorheen gedacht. Daarvoor maken wij, in navolging van buitenlands 
onderzoek, een proximity-index voor beroepen op de Nederlandse ar-
beidsmarkt op basis van O*NET-data. Deze index geeft aan in welke mate 
het uitoefenen van beroepen door lockdownmaatregelen tijdelijk kan 
worden beperkt (omdat ze contactintensieve taken hebben), waarbij we 
rekening houden met het feit dat sommige contactintensieve beroepen ook 
tijdens een pandemie onontbeerlijk zijn (cruciale beroepen). Wij laten zien 
dat de beroepen die zowel een verhoogd risico op pandemiegerelateerde 
overheidsmaatregelen als een verhoogd automatiseringsrisico hebben, 
gekenmerkt worden door een laag opleidings- en vaardigheidsniveau van 
werkenden. Ook zijn dit beroepen waarvoor de werkgelegenheid al voor 
de pandemie aan het afnemen was en waarvoor in de komende jaren een 
verdere krimp in de werkgelegenheid wordt verwacht.
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Abstract
Proximity and automation: which occupations are vulnerable during 
pandemics?
In this paper, we investigate the extent to which occupations are 
vulnerable during pandemics and therefore may automate faster than 
previously thought. For this purpose, we create a proximity index for 
occupations in the Dutch labour market based on O*NET data. This 
index indicates to what extent the performance of occupational tasks 
can be temporarily restricted by lockdown measures (because they 
are contact-intensive), taking into account that some contact-intensive 
occupations are indispensable even during a pandemic (essential oc-
cupations). Overall, we f ind that low-skilled workers with low levels of 
education work in occupations that are associated with an increased risk 
of pandemic-related government measures as well as an increased risk of 
automation. In addition, for these occupations, employment was already 
declining before the pandemic and further decreases in employment are 
expected in the coming years.

Keywords: automation, skills, covid effects, labour market

Inleiding

De1 economische klap van de COVID-19-pandemie in 2020 en 2021 trof niet 
alle sectoren even zwaar. De mate waarin sectoren geraakt zijn door de 
afstandsmaatregelen wordt vooral bepaald door de mate waarin beroeps-
matige activiteiten in specif ieke sectoren worden gekenmerkt door direct 
en intensief menselijk contact, wat kan bijdragen aan de verspreiding van 
besmettelijke ziektes zoals COVID-19.2 Omdat contactmaatregelen van de 
overheid zich vooral richten op contactintensieve beroepen, lopen deze het 
grootste risico om tijdens een uitbraak beperkt te worden, tenminste als ze 
niet als cruciaal worden beschouwd.3

COVID-19 heeft dus duidelijk gemaakt dat de bedrijfsvoering in bepaalde 
sectoren en beroepen bijzonder kwetsbaar is tijdens een pandemie. Onder-
tussen is ook duidelijk geworden dat de eerste golf van besmettingen met het 
coronavirus in het voorjaar 2020 geen unieke gebeurtenis was: mutaties van 
het virus hebben sindsdien meer besmettelijke varianten en daarmee verdere 
golven van besmettingen én lockdowns gebracht. Tegen deze achtergrond 
en toekomstige pandemieën kan het voor ondernemers en werkgevers in de 
meest pandemiekwetsbare sectoren een oplossing zijn om hun bedrijfsproces 
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op korte termijn minder contactintensief te maken, bijvoorbeeld door de 
afstand te vergroten of werkprocessen aan te passen. Tijdens de pandemie 
hebben sommige bedrijven voor de hand liggende investeringen gedaan 
in arbeidsbesparende of contact vermijdende technologieën, bijvoorbeeld 
het gebruik van meer camera’s in plaats van bewakers of zelfscankassa’s in 
supermarkten (Autor & Reynolds 2020).

Deze ‘geforceerde automatisering’ (automating forcing) biedt bedrijven 
in tijden van arbeidstekorten tijdens de pandemie een uitweg waar-
naar zij in de toekomst veel makkelijker zullen grijpen, vooral nu er 
bijvoorbeeld in Nederland een groot arbeidstekort is. Ding en Saenz 
Molina (2020) laten voor de Verenigde Staten zien dat het baanverlies in 
de eerste maanden van de COVID-19-crisis groot was in beroepen met 
een hoog automatiseringsrisico. Alhoewel het economisch herstel van 
COVID-19 nog in volle gang is en het nog te vroeg is om de invoering van 
versnelde automatisering te meten, laten verschillende onderzoeken zien 
dat er minder vraag is naar werkenden in beroepen die makkelijker te 
automatiseren zijn (Autor & Reynolds 2020, Chernoff & Warman 2020, 
Ding & Saenz Molina 2020). Een kleine verschuiving richting automati-
sering zal al een behoorlijke impact hebben voor de werkenden in deze 
beroepen. Daarnaast gaat het vooral om werkenden met een zwakkere 
uitgangspositie op de arbeidsmarkt zoals migranten en vrouwen (Ding 
& Saenz Molina 2020).

Bovendien blijkt uit onderzoek naar eerdere recessies dat automatisering 
na een recessie versneld ingevoerd kan worden (Hershbein & Kahn, 2018). 
Jaimovich & Siu (2020) laten zien dat het verlies van banen in routinematige 
beroepen vaak ontstaat tijdens economische crises en dat deze banen na 
herstel uit de crisis niet terugkomen. Er is dus een economisch herstel 
waarin de vraag naar deze beroepen niet evenredig aantrekt. Dit hangt 
samen met de ontwikkeling van polarisatie op de arbeidsmarkt. Hershbein 
en Kahn (2018) laten hetzelfde zien: het verlies aan banen in routinematige 
beroepen vindt vooral plaats tijdens economische recessies en dit verlies 
wordt niet meer goedgemaakt. Het beroepsspecif ieke pandemierisico zou 
zich dus, net als globalisering en automatisering, kunnen manifesteren 
als een trend die de vraag naar beroepen en de inhoud van beroepen 
verandert.

In deze bijdrage onderzoeken we welke beroepen specifiek kwetsbaar zijn 
voor versnelde automatisering als gevolg van COVID-19. Daarvoor maken 
we in navolging van buitenlands onderzoek (Faber et al. 2020, Chernoff 
& Warman 2020) gebruik van een proximity-index voor beroepen op de 
Nederlandse arbeidsmarkt op basis van O*NET-data. Deze index geeft aan 
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in welke mate fysieke nabijheid van andere mensen een belangrijk kenmerk 
is van het uitoefenen van het beroep. Omdat contactintensieve handelingen 
het risico van besmettingen tijdens het werk verhogen, lopen zulke beroepen 
een verhoogd risico door overheidsmaatregelen tijdelijk te worden beperkt.

Het artikel is als volgt opgebouwd. In paragraaf 2 en 3 analyseren we op 
beroepsniveau de kortetermijnsamenhang tussen de proximity-index en de 
arbeidsvraag op basis van data over vacatures, werktijdverkorting (NOW) en 
het aantal werkenden in Nederland tijdens de COVID-19-pandemie in 2020 in 
vergelijking met vroegere jaren. In paragraaf 4 analyseren we de samenhang 
tussen de proximity-index en vaardigheden en automatiseringskansen van 
beroepen. In paragraaf 5 geven we de conclusies.

Data over beroepen op de Nederlandse arbeidsmarkt

Proximity-index
Om te bepalen in hoeverre beroepen door contactmaatregelen kunnen 
worden getroffen construeren we een zogenoemde proximity-index voor 
beroepen op de Nederlandse arbeidsmarkt, naar het voorbeeld van Faber 
et al. (2020). Daarvoor maken we gebruik van de Amerikaanse O*NET-data, 
die zijn gebaseerd op enquêtes van werkenden en gedetailleerde informatie 
bevatten over beroepen, onder andere de werkcontext. Hiervan gebruiken 
we een specif ieke vraag over de fysieke afstand tegenover andere mensen 
tijdens het uitoefenen van het beroep. De vraag- en de antwoordopties zijn 
als volgt:4

Hoe dicht staat u fysiek bij andere mensen wanneer u uw huidige werk uitoefent?

Waarde Antwoordoptie

1 Ik werk niet in de buurt van andere mensen (verder dan 30m)
2 Ik werk met anderen, maar niet dichtbij (bijvoorbeeld privékantoor)
3 Enigszins dichtbij (bijvoorbeeld gedeeld kantoor)
4 Redelijk dichtbij (op armlengte afstand)
5 Zeer dichtbij (bijna aanraken)

Een waarde van 4 of 5 betekent dus dat werkenden in het uitvoeren van hun 
werk zeer dicht bij andere mensen komen en daardoor een hoog risico lopen 
om anderen te besmetten of besmet te worden. Dit maakt ook het uitoefen 
van het werk risicovol gezien de aanbeveling om 1,5 meter afstand te houden 
om besmetting tegen te gaan. Deze Amerikaanse SOC-beroepsclassif icatie 
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vertalen we via de internationale classif icatie ISCO-08 naar de Nederlandse 
Beroepenindeling ROA-CBS (BRC). We berekenen per BRC-beroepssegment 
de gemiddelde waardes van 1 tot 5 voor deze ‘fysieke-afstandsindex’ (oftewel 
proximity-index).

We gebruiken deze proximity-index als indicator voor het besmettingsrisico 
van een beroep omdat fysieke afstand een noodzakelijke voorwaarde is voor 
besmetting.5 In de nasleep van de uitbraak is het besmettingsrisico van 
activiteiten een voorspellende factor voor de kans dat een activiteit door de 
overheid wordt beperkt om de verspreiding van de ziekte in te dammen. Dit 
geldt niet voor de cruciale beroepen, die ook tijdens een pandemie nodig zijn 
en verder uitgeoefend konden worden. Daarbij ging het vooral om beroepen 
in de sector zorg en welzijn (verplegers, artsen), maar ook in veiligheid 
(bijvoorbeeld politie, brandweer), transport en logistiek, pedagogische 
beroepen (bijvoorbeeld kinderopvang) of bepaalde commerciële beroepen 
(bijvoorbeeld kassamedewerkers in supermarkten). We houden daarmee 
rekening en gebruiken informatie over het aandeel van cruciale beroepen 
per beroepsgroep.

Arbeidsvraag
Voor kenmerken van beroepen gebruiken we data uit de Enquête Beroeps-
bevolking (EBB) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zoals 
deze bewerkt en berekend is in het Arbeidsmarktinformatiesysteem van 
het ROA. Op basis van de EBB over 2016-2020 wordt de verandering in het 
aantal werkenden per beroepssegment tussen 2020 en het gemiddelde 
van 2016-2019 berekend om een indicatie van de verandering in werkge-
legenheid weer te geven. Als indicatoren voor de verandering in de vraag 
naar werkenden per beroep gebruiken we data over de uitbetaling van de 
NOW-regeling en data over vacatures. De vacatureontwikkeling geeft de 
verandering in de vraag naar arbeid weer. Bij een dalend aantal vacatures 
voor een bepaald beroep neemt de vraag naar werkenden in dit beroep af. 
De vacaturegegevens naar beroepssegment zijn afkomstig van de open data 
van het UWV. Daarnaast gebruiken we data van de tijdelijke Noodmaatregel 
Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) van het UWV/CBS om te meten 
in welke sectoren de werkgelegenheid door overheidsf inanciering op peil 
gehouden is door een tegemoetkoming in de salariskosten voor bedrijven 
die een groot omzetverlies verwachten tijdens de pandemie. Zonder NOW-
regeling zou de werkgelegenheid voor de bedrijven die gebruikmaken van 
de regeling namelijk flink afgenomen zijn. We gebruiken de NOW-data van 
het CBS voor alle vier de aanvraagperiodes en berekenen het percentage 
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werkenden binnen een beroepssegment dat in 2020 werkte bij een bedrijf 
dat gebruik heeft gemaakt van de NOW-regeling.

Automatiseringsrisico
De data die gebruikt worden om het automatiseringsrisico naar beroeps-
groep weer te geven zijn afkomstig van de OESO. Nedelkoska en Quintini 
(2018) berekenden aan de hand van PIAAC-data hoe groot de kans is voor 
individuele beroepen dat deze in de toekomst geautomatiseerd zullen 
worden. Deze schattingen zijn gemaakt voor alle 32 OESO-landen die heb-
ben deelgenomen aan de PIAAC-enquête. Hierbij is niet alleen gelet op de 
karakteristieken van de beroepen maar ook op die van de mensen met deze 
beroepen. Ook is er rekening gehouden met het gebruik van ICT op het werk 
en het inzetten van training om werknemers door te laten stromen naar 
nieuwe carrièremogelijkheden. De kans op ‘job automatibility’ varieert van 
0 tot 1, waarbij in Nederland de gemiddelde werknemer een kans van 0,44 
heeft op automatisering.

Vaardigheden
Ten slotte wordt in dit artikel nader ingegaan op de vaardigheden die 
kenmerkend zijn voor de afzonderlijke beroepsgroepen. Hierdoor ontstaat 
er een duidelijker beeld of er overkoepelende kernvaardigheden of ken-
merken zijn die de ‘kwetsbare’ beroepen (hoge automatiseringskans en 
hoge proximity-index) onderscheiden van de overige beroepen. Hiervoor 
is gebruikgemaakt van data uit de Nederlandse Skills Survey (NSS) van 
2012 en 2017.

Proximity-index en vraag naar arbeid in 2020

Om een beeld te geven van de mate waarin contactintensieve beroepen in-
derdaad zijn geraakt door de overheidsmaatregelen, laten we de samenhang 
tussen de proximity-index en de werkgelegenheid, de vacatureontwikkeling 
en de NOW-steun zien voor 2020, het eerste jaar van de COVID-19-pandemie.

In f iguur 1 wordt de procentuele verandering tussen de werkgelegen-
heid van beroepen in de jaren voor de COVID-19-uitbraak en 2020 afgezet 
tegen de proximity-index. De beroepen met een onderliggend aandeel van 
cruciale beroepen van meer dan 80% worden weergegeven met een driehoek. 
De f iguur laat zien dat er een duidelijke negatieve correlatie is tussen de 
werkgelegenheidsverandering en de proximity-index; de werkgelegenheid 
van beroepen waarvoor nauw persoonlijk contact belangrijk is, is sterker 
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afgenomen tijdens de pandemie. Als de cruciale beroepen niet worden 
meegerekend (de stippellijn) dan is deze correlatie sterker. Er is vooral een 
daling van de werkgelegenheid in de dienstverlening (beroepen in de horeca 
zoals kelners en barpersoneel, koks en keukenhulpen) en bij commerciële 
beroepen in de detailhandel (kassamedewerkers en verkoopmedewerkers). 
Deze sectoren werden vooral tijdens de eerste lockdown bijzonder hard 
geraakt door verplichte sluiting.

Vervolgens kijken we in f iguur 2 naar de ontwikkeling van de vraag naar 
werkenden tijdens de eerste lockdown in maart 2020 en de proximity-index. 
Het aantal vacatures daalde voor de meeste beroepen in verband met de 
algemene krimp van de Nederlandse economie. Ook hier is te zien dat deze 
daling sterker was naarmate beroepen hoger scoren op de proximity-index 
en het aantal vacatures voor deze beroepen tijdens de eerste golf van de 
pandemie sterker afnam. Deze negatieve correlatie wordt duidelijk als we 
beroepen met een hoog aandeel van onderliggende cruciale beroepen (meer 
dan 80%) niet meenemen. Vacatures voor niet-cruciale dienstverlenende 
beroepen met een hoge proximity-index daalden meer dan 40% (deels meer 
dan 50% of 60%), onder andere beroepen in de horeca (koks, keukenhulpen, 
kelners, managers in de horeca), en ook beroepen in transport en logistiek 
(buschauffeurs en trambestuurders), dienstverlenende beroepen (kappers 
en schoonheidsspecialisten, reisbegeleiders) en pedagogische beroepen 
(sportinstructeurs).

Figuur 1 Procentuele verandering volume werkenden en de proximity-index

Bron: O*NET, ROA AIS (weging aantal werkenden)
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Figuur 3 ten slotte geeft aan dat er een sterke positieve correlatie is tussen 
de proximity-index en het aandeel van werknemers in een beroep die in 
een bedrijf werkzaam zijn dat in de eerste aanvraagperiode NOW-steun 
heeft aangevraagd. Ook hier is deze samenhang bijzonder sterk als we de 
cruciale beroepen niet meenemen. Het gaat voornamelijk om beroepen 
in de horeca en dienstverlenende beroepen, die door de maatregelen hard 
werden geraakt.

Samenvattend kan worden gesteld dat de proximity-index inderdaad 
een behulpzame indicator is om het beroepsspecif ieke risico te meten om 
tijdens een pandemie niet te kunnen werken. In het vervolg kijken we naar 
de kenmerken van beroepen met een hoog pandemisch risico en hoe dit 
samenhangt met het risico van automatisering.

Lockdownrisico en automatiseringskansen

Figuur 4 laat een scatterplot zien met op de x-as de proximity-index en op 
de y-as het automatiseringsrisico, zoals dit voor Nederlandse beroepen is 
ingeschat. In de f iguur is een indeling weergegeven in vier kwadranten, ge-
baseerd op de mediaan van de proximity-index en het automatiseringsrisico. 

Figuur 2 Procentuele verandering in openstaande vacatures en de proximity-index

Bron: UWV, O*NET, ROA AIS (weging aantal werkenden)
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De beroepen in het kwadrant rechtsboven zouden dus het kwetsbaarst zijn 
voor een mogelijke geforceerde automatisering als gevolg van de COVID-
19-pandemie. Het is niet verwonderlijk dat veel cruciale beroepen zich in 
het kwadrant rechtsonder bevinden: het gaat hier om beroepen met nauw 
menselijk contact die niet gemakkelijk geautomatiseerd kunnen worden. 
Verder laat tabel 1 verdere beroepskenmerken zien naar het gemiddelde van 
elk kwadrant in f iguur 4.

De meeste dienstverlenende beroepen worden gekenmerkt door een hoge 
proximity-index en een hoger dan gemiddelde automatiseringskans, onder 
andere beroepen in de horeca. Er zijn ook beroepen die in het kwadrant 
rechtsboven vallen, maar die overwegend cruciaal zijn (meer dan 80% van 
de onderliggende beroepen is cruciaal). Het gaat hier voornamelijk om 
agrarische beroepen, zoals hoveniers en kwekers of hulpkrachten in de 
landbouw, of om beroepen in transport en logistiek, zoals buschauffeurs en 
trambestuurders of laders, lossers en vakkenvullers. Onder de technische 
beroepen in het kwadrant rechtsboven zien we vooral fysieke beroepen (zoals 
bouwarbeiders, timmerlieden of assemblagemedewerkers). De commerciële 
beroepen in dit kwadrant bestaan vooral uit beroepen met veel klantcontact 
(kassamedewerkers en verkoopmedewerkers in de detailhandel) of veel 
onderling contact (callcentermedewerkers).

Figuur 3 Relatie tussen vraag naar NOW-steun naar beroepen en de proximity-index

Bron: CBS, ROA AIS (weging aantal werkenden)
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Als we vervolgens kijken naar de onderliggende kenmerken van de beroe-
pen geclusterd naar kwadrant, dan komt het beeld naar voren dat de groep 
werkenden die door de pandemie mogelijk sneller geconfronteerd worden 
met automatisering van het werk, al een groep is met relatief minder goede 
posities op de arbeidsmarkt. Tabel 1 laat enkele belangrijke kenmerken en 
indicatoren zien, zoals gemiddelde van alle beroepsgroepen naar het auto-
matiseringsrisico en de proximity-index. De kolommen vertegenwoordigen 
dus de vier kwadranten uit f iguur 4.

Beroepen met zowel een hoge proximity-index als een hoog automatiserings-
risico hebben relatief het laagste aandeel werkenden met een bachelor- of 
masterdiploma. Het percentage vrouwen is lager (33,8%) in beroepen met 
een hoog automatiseringsrisico en een lage proximity-index in vergelijking 
met beroepen met een hoge proximity-index en hoge automatiseringskansen 
(40,3%). Het percentage zelfstandigen is iets lager onder kwetsbaardere 
beroepen. Opvallend is dat er voor beroepen met een hoge proximity-index 
en verhoogd automatiseringsrisico in het verleden krimp was en er nu 
ook (toekomstige) krimp wordt voorspeld. Van de vier groepen is deze de 
enige waarvoor de werkgelegenheid al in 2020 kromp (ten opzichte van 
2016-2019) en waarvoor daarnaast tot 2026 verdere krimp wordt voorspeld 

Figuur 4 Proximity-index en automatiseringsrisico naar beroepsgroep

Bron: O*NET, OECD, ROA AIS (weging aantal werkenden)
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Tabel 1 Gemiddelde kenmerken van alle beroepsgroepen naar indeling 

automatiseringsrisico en proximity-index (Bron: ROA AIS, CBS, LISS Panel 

Nederlandse Skills Survey, German Skills Survey)

Alle beroepen Proxi-
mity laag, 
automatise-
ringsrisico 
laag

Proxi-
mity hoog, 
automatise-
ringsrisico 
laag

Proxi-
mity laag, 
automatise-
ringsrisico 
hoog

Proxi-
mity hoog, 
automatise-
ringsrisico 
hoog

Opleidingsniveaus (%, 
totaal = 100%, 2020)
Basisonderwijs 1,02 1,68 6,51 8,34
Vmbo 1,97 3,51 14,42 14,94
Vmbo tl/gl 1,93 3,28 7,44 13,07
Havo/vwo 7,14 6,82 9,11 12,77
Mbo 2 2,20 4,33 8,19 8,16
Mbo 3 3,65 8,64 12,65 12,29
Mbo 4 13,78 18,23 22,13 17,18
Bachelor 37,35 33,43 13,96 9,27
Master 30,31 19,06 3,58 2,22
Overig 0,68 1,03 1,99 1,79
Kenmerken AIS
% Vrouw (2020) 39,13 63,36 33,77 40,31
% Zelfstandig (2020) 20,44 16,19 18,66 17,90
% Verandering volume 
werkenden (2016-2019 
t.o.v. 2020)

0,09 0,05 0,00 -0,06

% Verandering werkenden 
(2016-2019 t.o.v. 2020)

0,10 0,06 0,01 -0,05

Prognoses AIS 2021-2026
Baanopeningen 2,43 2,85 3,08 4,10
Uitbreidingsvraag (jaarlijks 
%)

0,57 0,33 0,24 -0,64

Vervangingsvraag (jaarlijks 
%)

1,83 2,45 2,65 4,04

Skills NSS (clusters 33 
vragen)
Belangrijkheid taken 
(0-4)
Interpersoonlijke 
interacties

2,38 2,28 1,67 1,84

Zorgzaamheid 2,91 3,04 2,38 2,52
Directheid 1,97 1,71 1,18 1,35
Rekenen 1,54 0,95 1,01 0,92
Lezen 2,11 1,84 1,18 1,00
Schrijven 2,06 1,97 1,22 1,04
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(negatieve verandering uitbreidingsvraag). Het aantal baanopeningen en de 
vervangingsvraag voor beroepen in het kwadrant met een hoge proximity-
index en hoog automatiseringsrisico zijn echter hoger dan in de andere 
kwadranten. Dit heeft te maken met het feit dat deze beroepen vaak een 
hoog percentage werkenden hebben die student of scholier zijn en er daarom 
veel meer fluctuatie is dan in andere beroepen.

Deze resultaten komen overeen met ander, internationaal onderzoek naar 
de arbeidsmarkteffecten van COVID-19. Albanesi en Kim (2021) vinden in de 
VS dat inflexibele beroepen met veel fysiek contact de grootste algemene da-
ling van de werkgelegenheid laten zien en dat de meest kwetsbare beroepen 
tijdens COVID-19 worden gedomineerd door vrouwelijke werknemers met 
een aandeel van meer dan 70%, voornamelijk omdat vrouwen relatief meer 
werken in zwaar getroffen sectoren zoals de horeca. Basso et al. (2020) 
stellen vast dat in de VS en Europese landen de economisch meest kwetsbare 
werknemers (laaggeschoolden, laagbetaalden, immigranten, werknemers 
met een tijdelijk contract en deeltijdwerkers) oververtegenwoordigd zijn 
in banen met een hoog besmettingsgevaar voor de werkenden, met name 
in niet-essentiële activiteiten.

Geletterdheid 2,09 1,90 1,20 1,02
Fysieke vaardigheden 1,39 1,92 1,88 2,08
Probleemoplossend 
vermogen

2,74 2,50 2,26 2,15

Planningsvaardigheden 2,27 2,08 1,78 1,73
Organisatorische kennis 2,09 1,88 1,85 1,80
Organisatorische kennis 
met computer

2,11 1,72 1,61 1,48

Probleemoplossend 
vermogen (brede definitie)

2,39 2,17 2,00 1,92

Computervaardigheden 2,14 1,49 1,28 1,05
Complexiteit: gemiddeld 
totaal van 33 vragen

53,52 48,84 40,21 39,60

Routinematigheid – 
German Skills Survey
Gem. frequentie van 
onderliggende taken 
(schaal 0-1)
Non-routine: analytisch 0,19 0,10 0,03 0,02
Non-routine: interactief 0,59 0,53 0,26 0,23
Routine: cognitief 0,17 0,11 0,19 0,19
Routine: manuele taken 0,01 0,03 0,14 0,08
Non-routine: manuele 
taken

0,05 0,23 0,38 0,47
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Ten slotte zijn we geïnteresseerd in de skills en vaardigheden die ken-
merkend zijn voor beroepen die hoog scoren op zowel de proximity-index 
als het automatiseringsrisico. In vergelijking met beroepen die wel een hoog 
automatiseringsrisico hebben maar een lage proximity-index (kwadrant 
rechtsonder in f iguur 4), scoren de beroepen in het kwadrant rechtsboven 
hoger op fysieke vaardigheden en het belang van interpersoonlijke in-
teractie. Samenhangend met het opleidingsniveau is er in deze beroepen 
wel minder behoefte aan probleemoplossend vermogen, maar ook vooral 
minder aan cognitieve vaardigheden zoals taal, rekenen en schrijven. Als 
er onderscheid gemaakt wordt tussen routinematige en niet-routinematige 
taken dan scoren de beroepen in het kwadrant rechtsboven relatief hoog 
op niet-routinematige manuele taken en juist laag op niet-routinematige 
analytische vaardigheden. Daarnaast scoren deze beroepen relatief hoog 
op routinematige vaardigheden. Het lijkt dus zo dat een gedeelte van de 
werkzaamheden in deze beroepen bestaat uit routinematige vaardigheden 
die geautomatiseerd kunnen worden, maar een ander gedeelte uit minder 
makkelijk te automatiseren niet-routinematige vaardigheden.

Conclusies

In deze bijdrage hebben we de kenmerken onderzocht van beroepen die 
kwetsbaar zijn omdat zij door versnelde automatisering als gevolg van de 
huidige COVID-19-pandemie kunnen worden vervangen door arbeids-
besparende technologieën. Beroepen die hoog op de proximity-index 
scoren lopen het risico tijdens een pandemie door een lockdown of andere 
contactmaatregelen te worden beperkt, tenzij deze als cruciaal worden 
beschouwd. Op basis van data uit het eerste pandemiejaar 2020 kunnen 
we laten zien dat deze indicator een goede voorspelling geeft van welke 
beroepen bijzonder kwetsbaar zijn tijdens een uitbraak van een besmettelijke 
ziekte. Voor niet-cruciale beroepen met een hoge proximity-index was er in 
2020 minder vraag en werd er vaker NOW-steun aangevraagd.

Over het algemeen worden de beroepen met een verhoogd lockdown- 
en automatiseringsrisico gekenmerkt door werkenden met relatief lage 
opleidingsniveaus en vaardigheden. Ook nam de werkgelegenheid in deze 
beroepen de jaren voor de pandemie al af en wordt er voor de toekomst 
verdere krimp voorspeld. Deze beroepen lopen dus al langer het risico door 
automatisering te worden bedreigd en het pandemische risico komt er dus nu 
en in de toekomst nog bij. Daarom bestaat er de kans dat automatisering in 
deze segmenten van de arbeidsmarkt nog wordt versneld. Of deze mogelijke 
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geforceerde automatisering als gevolg van COVID-19 al is begonnen kan nu 
nog niet worden onderzocht, maar deze vraag wordt het onderwerp van 
onderzoek in de nabije toekomst. Aangezien de huidige pandemie al twee 
jaar gaande is en de kans reëel is dat er in de toekomst meer pandemieën 
zullen ontstaan, wordt het beroepsspecifieke pandemische risico een nieuwe 
factor in de beoordeling van de kansen op de arbeidsmarkt van de toekomst.

Noten

1. Dit onderzoek is uitgevoerd binnen het Project Onderwijs-Arbeidsmarkt 
(POA), bekostigd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek 
(NRO) (dossiernummer 405-17-900), met bijdragen van de ministeriesvan 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Landbouw, Natuur en Voedsel-
kwaliteit (LNV), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Soci-
ale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), almede met aanvullende bekostiging 
van het UWV Werkbedrijf, de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs 
Bedrijfsleven (SBB), en Randstad Nederland.

2. Onderzoek in andere Europese landen toont aan dat lage fysieke afstand 
van andere mensen een risicofactor is voor besmetting met het coronavirus 
(Magnussen et al. 2021, Bureau Volksgezondheid Zweden, 2020).

3. Cruciale beroepen in dit onderzoek zijn overgenomen van het CBS https://
www.cbs.nl/nl-nl/faq/corona/economie/hoeveel-mensen-werken-er-in-cru-
ciale-beroepen. De vitale processen zijn https://www.nctv.nl/onderwerpen/
vitale-infrastructuur/overzicht-vitale-processen.

4. Eigen vertaling van https://www.onetcenter.org/dl_files/MS_Word/Work_
Context.pdf

5. Deze index meet dus alleen of een beroep zelf fysiek contact vereist en niet 
of het uitoefenen van een beroep leidt tot fysieke nabijheid van bijvoor-
beeld consumenten onderling,zoals bijvoorbeeld het geval is bij muzikan-
ten.
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