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Goed nieuws over de kenniseconomie  
Door Japke D. Bouma 

Rotterdam.  

Het afgelopen jaar is het ene na het andere rapport verschenen dat beschrijft hoe slecht 
Nederland concurreert met de kenniseconomieën van China, de VS en India. In Nederland is de 
beroepsbevolking minder goed opgeleid dan bij de concurrentie. Vrouwen werken te kort, te veel 
jongeren verlaten de school zonder diploma, zo is steeds de teneur. De Onderwijsraad schreef het, 
alsmede het Centraal Planbureau en de stichting Kennisland. 

Peer Ederer komt met een veel positiever verhaal. Hij is directeur van de vakgroep Innovatie en 
Groei van de universiteit van Friedrichshafen, in Duitsland. Hij ontwikkelde in opdracht van de 
Europese denktank Lisbon Council de ‘human capital index’, een instrument dat meet hoe de 
dertien grote Europese landen erin slagen hun inwoners op te leiden en ze in te zetten op de 
arbeidsmarkt. 

En wat blijkt? In vergelijking met andere Europese landen doet Nederland het helemaal niet 
slecht. Sterker nog: alleen Zweden, Denemarken en Engeland doen het beter. Italië, Spanje, 
Portugal en Duitsland scoren veel en veel slechter, zo blijkt uit het onderzoek dat vandaag in 
Brussel wordt gepresenteerd.  

Kunnen al die sombere rapporten over de Nederlandse kenniseconomie dan nu de haard in? Dat 
ook weer niet, zegt Ederer in een reactie. Nederland doet het niet goed, Nederland doet het alleen 
beter dan andere Europese landen. Vooral Italië en Duitsland moeten zich enorme zorgen maken. 
Ederer voorziet in die landen een stagnatie van de economische groei en levensstandaard.  

Nederland mag dan aan de goede kant van de kloof binnen Europa zitten, de kloof tussen Azië en 
Europa wordt steeds groter. Net als die tussen Amerika en Europa. „Europa doet te weinig om de 
voorraad menselijk kapitaal te behouden en te ontwikkelen. Dat terwijl menselijk kapitaal een van 
de belangrijkste variabelen is die onze economische groei bepalen.” 

Nederland dankt zijn hoge score niet aan de investering in het onderwijs, die volgens Ederer „in 
de middenmoot is geweest”. Nederland heeft goede demografische vooruitzichten – er blijven 
relatief veel jongeren, vooral door het hoge aantal immigranten. En Nederland slaagt erin een 
groot gedeelte van de geschoolde bevolking op de arbeidsmarkt te brengen. Ederer prijst de 
herziening van de WAO, waardoor herkeurde WAO’ers op de arbeidsmarkt terechtkomen. Ook is 
hij positief over het kabinetsbeleid om ouderen langer te laten werken, en de levensloopregeling 
die werknemers in staat stelt een ‘sabbatical’ op te nemen. 
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