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GOEIE BORSTEN
In een mager maar prettig maandagochtendzonnetje zit ik op
een terras waar ik vaker zit, omdat er zoveel mensen voorbij
wandelen om naar te kijken. Een enorme bouwvakker komt
aanklossen van de ene kant. Zonder shirt. Een borstkas met de
omvang van een piano. Van de andere kant af flaneert Steef.
Tenger, in een hawaiihemd en met lachende ogen. ‘Goeie borsten, man! Je lijkt op m’n vriendin!’, jubelt Steef tegen de bouwvakker. De bouwvakker glimlacht en duwt z’n mannenborsten
even tegen elkaar aan. Steef begint te gieren van plezier en
gooit zijn arm in de lucht op de manier waarop je een uitgelaten rondje geeft in de kroeg.
Ik weet niet of ‘ie Steef heet trouwens. Maar ik vind Steef een
Steef. In mijn hoofd heet hij zo. Hij heeft iets Steef-achtigs. Net
zoals Adriaan van Bassie iets Adriaanerigs heeft van nature.
Steef is geen Adriaan. Adriaan is geen Steef. In ieder geval ken
ik Steef al jaren. Van voorbijgaan. Hij gaat vaak ergens voorbij
in de stad. Waar hij heen gaat weet niemand, waar hij vandaan
komt evenmin. Hij is er gewoon. En hij maakt de mensen vrolijk. Steef zit vol twijfelachtige complimenten. Zoals dat de
bouwvakker de tieten heeft van z’n vriendin.
We zouden meer mensen zoals Steef moeten hebben. Hofnarren. Mensen die er gewoon zijn en zo nu en dan de clown uithangen. Dat houdt de samenleving gesmeerd. De olie in de
machine. Ik heb geen idee of Steef het doorheeft, maar zonder
mensen zoals hij zakt de maatschappij binnen een mum van
tijd in als een gewonde frontsoldaat. Wees een Steef, zou ik
willen zeggen. Laat een stoere bouwvakker van twee meter tien
in lengte en breedte gewoon soms eens weten dat hij mooie
borsten heeft.

Futuroloog Marcel Bullinga.
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Toekomst. Robots,
nieuwe banen en meer
flexibele contracten.
Futuroloog Marcel
Bullinga gunt ons een
kijkje in de
arbeidsmarkt van 2030.

INTERVIEW
Welke nieuwe functies zie
jij er de komende jaren
bijkomen?
De grote groeimarkten zijn
duurzaamheid, robotica en
kunstmatige intelligentie.
Daar zullen we een gigantische explosie aan nieuwe
banen zien. Rond 2030 zijn
robots overal om ons heen.
Niet zozeer in de humanoïde
vorm die je vaak in films ziet,
maar als zwermen zelfdenkende apparaten die je huis
schoonmaken, je van A naar B
brengen en als een soort
drone achter je aan vliegen. Er
zijn mensen nodig om al die
robots te programmeren en
dat is wat ik versta onder
kunstmatige intelligentie.
Iedereen die daar nu al op één
of andere manier mee bezig
is, zit gebeiteld.
Daarentegen zullen er natuurlijk ook banen verdwijnen.
Vrachtwagenchauffeurs zullen
op zoek moeten naar ander
werk, want de voltallige transportsector wordt zelfrijdend
en zelfvliegend. Ook de functies secretaresse en anesthe-

sist zullen tegen die tijd niet
meer bestaan. Net als de
hypotheekadviseur, een totaal
nutteloos beroep. In 2030
geeft niemand nog 100 euro
per uur uit aan iemand die
wat data verzamelt en dan
advies geeft. In plaats daarvan
heb ik straks een app die voor
10 euro per maand precies
vertelt welke financiële beslissingen ik moet nemen.
Hebben we tegen die tijd
eigenlijk nog kantoren?
Die zullen er zeker zijn, maar
niet meer in de traditionele
vorm van nu. Het worden
dynamische ontmoetingsplekken waar mensen naartoe
gaan voor een strategische
meeting. Het kantoor is dan in
ieder geval niet meer een
locatie waar je je dagelijks
rond negen uur meldt. Werkplekken heb je straks overal
om ons heen. Thuis, bij de
sportschool, maar ook in de
Starbucks en het café in de
binnenstad.
De overheid worstelt nu met
de verhoudingen tussen
vast en flexibel werk. Hoe
gaat dat aflopen?
De vakbonden spartelen
weliswaar nog tegen, maar
spelen een verloren wedstrijd.
We gaan meer en meer richting flex, dat staat vast. Mensen die nu in loondienst werken zitten in een paradijs. Ze
zijn verzekerd van werk,
hebben altijd geld en als ze
ziek zijn is het de werkgever
die voor ze zorgt. Het is een
extreme luxe die niet langer
houdbaar is. Alhoewel ik ook
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‘We zien in 2030 veel
meer gespecialiseerde
beroepen in onder meer
schone energie en gezondheid.’
M arcel Bullinga
Futuroloog

wel begrijp dat niemand dat
paradijs vrijwillig gaat verlaten, zijn de ontwikkelingen
naar meer flexibiliteit niet te
stuiten. Aan de andere kant:
flex is ook weer geen toverwoord. We zullen doe-het-zelfvormen van sociale zekerheid
zoals broodfondsen moeten
ontwikkelen. In 2030 zijn flex
en loondienst naar elkaar
toegegroeid.
Daarmee verdwijnt dus ook
het traditionele arbeidscontract?
Absoluut. Al die vakbonden
die hun CAO het liefst met
nog een paar bladzijden willen uitbreiden, zodat werknemers voortaan weer een paar
jaar langer door hun werkgever worden verzorgd, is echt
bizar. Ik zie nieuwe partijen
komen die collectief voor ons
gaan onderhandelen, zodat
we niet aan de onderkant
belanden.
Hebben we in 2030 meer of
juist minder werkloosheid
denk je?
Dat robots voor massawerkloosheid gaan zorgen en we

daarom naar een basisinkomen moeten, daar geloof ik
geen bal van. Ja, er gaan veel
taken verdwijnen, maar daar
staat dan weer een explosie
van nieuwe beroepen tegenover. Mensen zullen hun baan
moeten gaan upgraden naar
een soort 2.0-versie. Alles wat
robots straks niet kunnen
doen, dát wordt je onderscheidende factor. We zien in 2030
veel meer gespecialiseerde
beroepen in onder meer
schone energie en gezondheid.
Ik tik stukjes voor kranten,
bladen en websites. Moet ik
me al gaan omscholen?
Absoluut. Maar dan wel de
goede kant op... Je bijvoorbeeld gaan specialiseren in
sportverslaggeving is volkomen nutteloos. Dat routinematige werk gaan journalistieke robots helemaal overnemen. Voor artikelen waarbij
meer creativiteit nodig is,
willen opdrachtgevers je
misschien nog wel blijven
inschakelen. Robots zullen
overigens een deel van de
beroepen helemaal gaan
overnemen, maar wat we
vooral gaan zien is dat mensen ermee gaan samenwerken. Zo komen er bijvoorbeeld research-robots die
informatie gaan vergaren
zodat je een artikel veel sneller klaar hebt. In die zin moet
je de robot niet zien als vijand, hij is er vooral om je
werk straks makkelijker te
maken.
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