
Moeten leraren, hulpverleners en politiepersoneel in de 
grote steden meer verdienen dan daarbuiten? ‘Het werk 
is hier zwaarder en het leven duurder,’ stellen lokale 
belangenbehartigers. 
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‘Topleerkrachten moeten de achterstandsscholen gaan bevolken’, zei Wouter Bos, 
minister van Financiën, vorige week bij zijn bezoek aan een school in Amsterdam-
West. Of de bonden maar wilden meewerken aan een gedifferentieerd loongebouw 
dat een bijpassend honorarium mogelijk maakt. 
Bijna tegelijk met Bos’ oproep luidden de zorgaanbieders in de G4 de noodklok. Zij 
zouden, zonder enige compensatie, hun personeel nu al noodgedwongen tien 
procent meer betalen dan in de rest van het land. Anders kregen ze geen mensen 
meer voor het werk. Kon dit, beste staatssecretaris, binnen de AWBZ worden 
opgelost met een tariefsverhoging? 
Eerder al was er een noodkreet van de politie. ‘Jaarlijks duizend euro netto erbij voor 
de medewerkers van het korps Amsterdam-Amstelland’, vroeg hoofdcommissaris 
van politie Welten in zijn laatste nieuwjaarstoespraak aan Den Haag. ‘En mijn collega 
Meijboom van Rotterdam-Rijnmond denkt er voor zijn korps net zo over.’ 

 
lastige clientèle 
Al jaren pleiten politici, planbureaus en werkgevers op gezette tijden voor regionale 
loondifferentiatie of speciale toeslagen om ambtenaren in zorg, onderwijs en 
veiligheid – degenen dus die rechtstreeks bijdragen aan een stabieler leefklimaat - te 
binden aan de grote steden. 
De grote steden zouden in het nadeel zijn qua wervingskracht. Ook zou ervaren 
personeel na verloop van tijd de hectische stadsbaan verruilen voor de luwte van de 
provincie. Het leven in degrote stad is duurder (zie kader) en de cliëntèle van de 
bedoelde beroepsgroepen is complexer, lastiger en tijdrovender. 
Een structureel hogere beloning in de grote steden is echter nooit van de grond 
gekomen. De vakbonden zijn namelijk mordicus tegen een differentiatie van de cao-
lonen ten gunste van de G4. ‘Het is oude wijn in nieuwe zakken’, zo veroordeelt 
voorlichter Hans van Duijn van de Nederlandse Politiebond de oproep van 
hoofdcommissaris Welten. ‘In de jaren tachtig vroegen de Amsterdamse 
rechercheurs er ook al vijfhonderd gulden bij. Maar het is onzin. Wij hebben nu een 
onderzoek lopen naar de kosten van levensonderhoud in bepaalde steden, en op 
grond daarvan zullen we in het aanstaande cao-overleg een voorstel doen voor een 
toeslag voor degenen die daar wónen. Misschien ook wel in Maastricht. Veel 
Amsterdamse politiemensen wonen vrijwillig buiten Amsterdam, die hebben zo’n 
toeslag dus niet nodig.’ 

 



toeslag 

Dat het politiewerk zwaarder of gevaarlijker zou zijn in de G4 noemt Van Duijn 
flauwekul. ‘TNO heeft daar onderzoek naar gedaan. Venlo, Eindhoven en Groningen 
zijn bijvoorbeeld net zo gevaarlijk als Amsterdam. En het hangt er ook vanaf in welke 
wijk je werkt. In Amsterdam- Buitenveldert is het heel rustig, hoor.’ Van Duijns 
collega Rob Meijer van de christelijke politiebond ACP ziet zelfs meer beroepsgevaar 
in de landelijke gebieden. ‘Daar moeten politiemensen in een crisissituatie vaak 
langer dan een kwartier wachten op bijstand.’ 
Een vergelijkbaar argument duikt op bij Nu’91, bond van verplegenden en 
verzorgenden. ‘In Zeeuws-Vlaanderen en Oost-Groningen moeten zorgverleners 
vaak zelfstandiger werken, grotere afstanden afleggen. Hun achterwachten zijn 
moeilijker bereikbaar dan in de grote stad, dat geeft ook stress. En op Ameland en in 
Friesland zijn er net zo goed personeelstekorten in de thuiszorg’, aldus voorlichter 
Aaldert Mellema. 
'Gelijk werk moet je op gelijke wijze belonen’, zegt Jacques Teuwen van de Unie 
Zorg en Welzijn. ‘Nederland is een postzegel, je kunt hier niet regionaal 
differentiëren. Roermond telt in sommige wijken ook al veertig nationaliteiten. We 
moeten ons niet tot gelegenheidsargumenten laten verleiden, de knelpunten zitten 
overal. Maar als een werkgever voor een lastige werkplek een toeslag wil toekennen, 
dan mag dat binnen de cao. Daar zijn wij niet tegen.’ 
 
achterstandsscholen 
Ook de Algemene Onderwijsbond heeft, bij monde van woordvoerder Robert Sikkes, 
geen bezwaar tegen toeslagen. ‘Scholen kunnen hun mensen binnen de huidige cao 
maximaal vijftien procent toeslag toekennen, plús extra periodieken. 
Achterstandsscholen krijgen al extra geld, dat kunnen ze daarvoor gebruiken. Als ze 
het liever besteden aan kleinere klassen of aan extra management is hun eigen 
keus. Maar de door werkgevers voorgestelde ‘achterstandsbonussen’ of 
‘randstadbonussen’ wijzen wij af. En zeker voor alleen de G4. Zaanstad heeft ook 
achterstandsscholen.’ 
Minister Bos’ voorstel om topleerkrachten naar achterstandsscholen te halen valt 
prima te financieren binnen de bestaande cao, aldus Sikkes. ‘Het onderwijs kent drie 
loonschalen voor docenten. De zwarte scholen in de grote steden kunnen hun 
personeel versneld laten doorgroeien naar de hoogste schaal.’ 
De weerstand van de bonden tegen regionale loondifferentiatie is begrijpelijk, want 
moeilijk te verkopen aan een landelijke achterban. Een vakbondsman zegt het 
ronduit: ‘wat de grote steden meer krijgen, krijgt de rest minder.’ 
 
voorrangswoningen 

Sommige bonden wijzen erop dat de grote steden al voordelen bieden aan 
sollicitanten uit hun achterban. Navraag leert echter dat het druppels zijn op een 
gloeiende plaat. Zo zijn de voorrangsregelingen van woningcorporaties in de vier 
grote steden sterk beperkt in volume en in keuzevrijheid. Alleen Utrecht biedt 
nieuwkomers in de beroepsgroepen ongelimiteerd een urgentieverklaring voor een 
sociale huurwoningen. 
Amsterdam heeft dit jaar honderd corporatiewoningen met voorrang voor 
zorgpersoneel gereserveerd. Politie en onderwijs mogen ieder 75 voorrangsklanten 
aanwijzen. Met 40.000 arbeidsplaatsen in de Amsterdamse zorg, 12.500 in het 
onderwijs en 6000 bij de politie, is het begrijpelijk dat een instelling als het AMC, die 
per jaar niet meer dan zes voorrangskandidaten mag aandragen, niet eens 



ruchtbaarheid geeft aan de regeling. Alle huurvoorrang voor dit jaar is al in maart 
opgesoupeerd, en bij alle drie de beroepsgroepen bestaan forse wachtlijsten. 
Bovendien vervalt het recht op voorrang bij afwijzing van de eerste aangeboden 
woning. Bittere noodzaak, aldus beleidsadviseur Rosita Mertens. ‘We hebben hier 
heel veel stadsvernieuwingsurgenten. Die zijn nóg urgenter.’ 
 
mengen 

Rotterdam biedt alleen huurvoorrang in probleemwijken, waar de gemeente 
bevolkings- en inkomensgroepen wil mengen. ‘Ze kunnen niet voor een dubbeltje op 
de eerste rang’, verklaart beleidsadviseur Flip Bakker. ‘Dan komt het wel voor dat 
een meisje, zó van een pabo in Zeeland, afknapt op een aangeboden woning in 
Spangen. Nieuwkomers schrikken van zo’n buurt, ook al is die allang door het dal 
heen. We proberen dat vooraf te ondervangen met een gesprek, maar dat lukt niet 
altijd.’ 
De gemeente Den Haag coördineert de huisvesting van de speciale beroepsgroepen 
niet, maar er zijn bilaterale overeenkomsten van corporaties met zorginstellingen en 
scholenkoepels. Den Haag schat deze regelingen echter niet groter dan ‘enkele 
tientallen woningen per jaar.’ 
 
voorrang 
Voor koopwoningen biedt alleen Rotterdam voorrang bij extra goedkope 
gemeentewoningen, maar ook daarvoor bestaat een wachtlijst. Amsterdam verwijst 
naar zijn nieuwe, voordelige starterslening, maar die staat open voor álle 
middeninkomens en eindigt bij maximaal 1200 kopers. Dus ook voor een koophuis 
moeten leraren, verzorgenden en politiemensen achteraan aansluiten. 
Verder hebben de G4, zij het soms alleen in bepaalde stadsdelen, regelingen voor 
extra parkeervergunningen voor scholen en voor ambulante zorgwerkers, zoals 
verloskundigen. Daarmee komen de steden overigens vooral tegemoet aan 
arbeidskrachten die buiten de stad wonen en geen gebruik kunnen of willen maken 
van openbaar vervoer. 
 
risicoregio’s 
Intussen hebben de grootstedelijke werkgevers niet lijdzaam afgewacht. ‘Als AMC 
hebben wij in de Amsterdamse zorgkoepel geijverd voor loondifferentiatie’, vertelt 
voorlichter Andrea Heijmans. ‘Maar de discussie is vastgelopen en het probleem is 
nu nog niet acuut. We gaan nu andere manieren uitproberen om te werven, 
bijvoorbeeld door onze pluspunten als instelling extra te benadrukken.’ 
Het Amsterdams Platform Onderwijs-Arbeidsmarkt heeft de afgelopen jaren wat 
soelaas gevonden bij de Ocw-subsidieregeling Afstemming in risicoregio’s. Met het 
project Vooruitaanstellen, waar de schoolbesturen overigens ook zelf flink aan 
meebetalen, zijn een kleine honderd pasafgestudeerden van pabo’s en 
lerarenopleidingen boven de vaste formatie aangesteld om ze te behouden voor de 
stad. ‘Maar deze regeling loopt in augustus af’, meldt beleidsmedewerker Jan Hus. 
‘En we zien een enorm tekort aan personeel aankomen. De economie trekt aan, er is 
veel negatieve publiciteit over het onderwijs. Als werkgever worden Amsterdamse 
scholen steeds minder aantrekkelijk. Het werk is hier zwaarder, het leven duurder. 
Die voorrangsregeling voor een huurwoning is aardig voor starters, maar voor meer 
ervaren leerkrachten is er niets. Die starters gaan een keer een gezin stichten. Dan 
willen ze groter wonen en dan vertrekken ze alsnog.’ 
 



wervingskracht 

De wervingskracht van de grote steden op de primaire maatschappelijke beroepen 
blijft echter een vraagteken. De werkgevers kwantificeren hun uitstroom niet naar 
vertrekreden en hebben ook geen cijfers over weigerachtige sollicitanten. En werkt 
de grote stad met al zijn spanningen en charmes niet ook als magneet? Hoeveel 
werknemers zijn graag bereid om, met reiskostenvergoeding, verder weg te wonen? 
Hoeveel werknemers in zorg en onderwijs zijn, vanwege een werkende partner, toch 
al aan de stad gebonden? Duidt personeelsschaarste in de maatschappelijke 
beroepsgroepen op een zwakke concurrentiepositie van de stad of van de 
betreffende sectoren? 
De Amsterdamse politie kampt momenteel met bijna vierhonderd vacatures. ‘Dat ligt 
niet aan de standplaats’, vindt politievakbondsman Van Duijn. ‘De grote steden 
hebben jarenlang meer mensen mogen aantrekken. Nu is er een inhaalslag bij de 
andere korpsen. Het is logisch dat dat een aanzuigende werking heeft.‘ 
 
duurdere zorgvraag 
De discussie over loondifferentiatie is gebaat bij gerichter arbeidsmarktonderzoek. 
Het Platform Zorginstellingen Grote Steden (Pzgs) wil daar echter niet op wachten. 
Zijn actuele pleidooi voor een hoger AWBZ-zorgtarief in de vier grote steden is 
gebaseerd op eigen onderzoek. Daaruit blijkt dat zorginstellingen in de G4 gemiddeld 
tien procent meer betalen dan elders in het land. Ook is onderbouwd dat de 
zorgvraag er complexer is. 
Maar het Pzgs heeft de oorzaak van de hogere loonkosten niet in het 
onderzoeksrapport onderbouwd. En een grote zorgverlener ontkent zelfs de behoefte 
aan differentiatie. ‘Wij hebben helemaal geen signalen dat werknemers Amsterdam 
mijden’, meldt Esther van Dalen, woordvoerder van Evean Zorg, dat in Amsterdam 
én in de rest van Noord-Holland kraamzorg, thuiszorg en verpleegzorg aanbiedt. ‘In 
de kop van Noord-Holland is het moeilijker om personeel te vinden, daar slaat de 
ontgroening het hardste toe. Wij kunnen de vergelijking tussen stad en platteland 
goed maken, het is nu overál moeilijker om personeel te vinden. Weet u wat in 
Amsterdam pas echt een wervingsprobleem is? Een vacature hoofd administratie, of 
een it’er. Want die kunnen in de particuliere sector veel meer verdienen.’ 

 

Engeland, Zweden en verder weg  
In landen als de VS, Australië, Groot-Brittannië en Zweden loopt de discussie over 
de grootstedelijke schaarste aan zorg-, onderwijs-, en veiligheidspersoneel al jaren. 
Allerlei maatregelen zijn uitgeprobeerd. Zo biedt Londen deze zogenoemde key-
workers een belastingvrije hypotheek van maximaal 150.000 pond. Verder 
experimenteren grootstedelijke instellingen in het rijke westen met de import van 
zorg- en onderwijspersoneel uit armere landen. 
Andere maatregelen liggen veelal op het gebied van arbeidsvoorwaarden, met name 
voor docenten. In Londen zijn de lerarensalarissen bijvoorbeeld ongeveer twaalf 
procent hoger dan in de rest van Engeland. In Zweden zijn de sterke 
onderwijsbonden akkoord gegaan met een flinke onderhandelingsruimte voor grote 
gemeenten om de salarissen aan te passen aan de lokale behoefte. Omdat de 
Zweedse gemeenten het surplus wel zelf moeten betalen, krijgen de armste grote 
steden hiervoor een subsidie van de nationale overheid. 
Ondanks dit soort loondifferentiatie kampen Engeland en Zweden nog steeds met 
docententekorten in achterstandsgebieden. Mede daarom heeft de Londense 



scholenkoepel in 2004 de zogeheten Chartered London Teacher-status ingevoerd. 
Londense leerkrachten kunnen een speciaal begeleidingsprogramma doorlopen dat 
bij voltooiing een bonus van duizend pond en een hoger salaris oplevert, te betalen 
door de school. En verder lokken Londense scholen docenten in 
arbeidsmarktcourante vakken (wis- en natuurkunde, informatica) met zogeheten 
golden hellos, welkomstpremies van duizenden ponden. 
De exorbitante golden hello van veertigduizend pond die een nieuwe schooldirecteur 
vorige maand in Haringey, Noord-Londen ontving, zeer tegen de zin van het 
stadsdeel, was volgens het schoolbestuur noodzakelijk. Zelfs kandidaten uit de stad 
zelf lieten het anders afweten. ‘Waarom zou iemand zijn halfvrijstaande huis met vier 
slaapkamers in Zuid-Londen opgeven om in dit peperdure stadsdeel te komen 
wonen?’, luidde de verdediging. 

 

Nederlandse stad ietsje duurder  
Vergeleken bij het buitenland zijn de woonlasten in Nederland geografisch aardig 
genivelleerd, op wat uithoeken na. Maar dat huizen en verzekeringen in de grootste 
Nederlandse steden het duurst zijn, staat wel vast. Ook parkeren is er duurder, maar 
daar staat goed en snel openbaar vervoer tegenover. Verder mogen de 
rijkgeschakeerde voorzieningen in de G4 gelden als een materieel voordeel boven 
kleinere plaatsen, waar gemeentelijke belastingen bovendien soms hoger uitvallen 
dan in de G4. 
Sommige werkgevers suggereren dat de kosten voor dagelijks levensonderhoud 
hoger zijn in steden met een rijke elite, zoals Amsterdam en Den Haag. Dat valt te 
bezien. Albert Heijn voert landelijk één prijsbeleid, maar juist prijsvechters als Jumbo 
differentiëren wel naar regio. Ook de drogisterijketen Kruidvat vraagt niet overal 
dezelfde prijzen. Gevraagd naar hun regionale prijsbeleid weigeren de ketens elk 
commentaar: ‘bedrijfsgeheim’. 


