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Introductie
Een tekort aan personeel, de gevolgen van de coronapandemie, het klimaatvraagstuk, de
energietransitie. Het zijn slechts enkele uitdagingen waar de Nederlandse arbeidsmarkt mee te
maken heeft. Deze issues vragen om goed werkgeverschap. Een voorbeeld daarvan is dat
werkgevers arbeidsomstandigheden creëren waarin werknemers actief kunnen blijven werken tot
aan hun pensioengerechtigde leeftijd, maar ook dat zij alert zijn op toenemende werkdruk en uitval
door psychosociale arbeidsbelasting. Ook het inzetten van mensen die aan de kant staan door een
arbeidsbeperking is onderdeel van goed werkgeverschap. Om de maatschappelijke opgaven het
hoofd te bieden, zou maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) nog meer het uitgangspunt
moeten zijn van het organisatiebeleid van werkgevers.
De digitale publicatie Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers – editie 3 beschrijft de ontwikkelingen op
de arbeidsmarkt vanuit het perspectief van werkgevers. Deze publicatie geeft inzicht in hun
opvattingen en de manier waarop zij hun organisatiebeleid vormgeven. Daarvoor is
gebruikgemaakt van het Arbeidsvraagpanel van het Sociaal en Cultureel Planbureau, een
langlopend onderzoek onder werkgevers, waarvoor de meest recente gegevens in 2019/’20
verzameld zijn.
Naast het Arbeidsvraagpanel heeft het SCP het Arbeidsaanbodpanel in beheer. Samen vormen deze
enquêtes de Arbeidsmarktpanels.

Samenvatting
De huidige krappe arbeidsmarkt vraagt van werkgevers om goed werkgeverschap. Dit is nodig om
te voorkomen dat medewerkers vertrekken, maar ook om mensen die nog niet werken aan het
werk te helpen en te voorkomen dat werknemers voortijdig uitvallen uit het arbeidsproces. Dit kan
bijvoorbeeld door werkdruk aan te pakken, scholing en training te faciliteren, mensen met een
arbeidsbeperking een kans te bieden, goede arbeidsvoorwaarden te bieden en thuiswerken
mogelijk te maken. De inzet van werkgevers is cruciaal om de opgaven waar de huidige
arbeidsmarkt voor staat, het hoofd te bieden. Door maatschappelijk verantwoord te ondernemen
moeten ze in hun bedrijfsvoering meer rekening gaan houden met de effecten op mens, milieu en
maatschappij.
In deze digitale publicatie is op een rij gezet hoe werkgevers zich verhouden tot verschillende
thema’s van goed werkgeverschap. Hoe zien zij hun verantwoordelijkheid voor maatschappelijk
verantwoord ondernemen en hoe geven ze dat in hun organisatiebeleid vorm? Wat lukt nog niet
goed en waar zou de overheid volgens werkgevers moeten bijspringen? De gegevens uit het
Arbeidsvraagpanel laten zien dat veel werkgevers de verantwoordelijkheid voelen om
maatschappelijk verantwoord te ondernemen, maar dat concreet MVO-beleid nog regelmatig
ontbreekt.

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
In veel sectoren hebben werkgevers moeite om mensen te vinden vanwege de krappe
arbeidsmarkt. Dit was ook al het geval eind 2020, toen werkgevers in het Arbeidsvraagpanel
hierover zijn bevraagd. Veel werkgevers gaven eind 2020 aan matige (25%) of zelfs grote problemen
(ook 25%) te ervaren bij het aantrekken van nieuw personeel. Inzetten op het aantrekken van
werknemers uit groepen met relatief veel onbenut arbeidspotentieel kan voor organisaties kansen
bieden om nieuw talent binnen te halen. Een groeiend aantal werkgevers geeft aan dat het
aannemen en doorstromen van mensen uit bepaalde doelgroepen [Zoals mensen met een nietwesterse migratieachtergrond, mensen met een arbeidsbeperking en ook vrouwen.] een hoge
prioriteit heeft. Deze toegenomen aandacht is echter nog niet terug te zien in de samenstelling van
het personeelsbestand. Het aandeel mensen met een niet-westerse migratieachtergrond en het
aandeel mensen met een arbeidsbeperking in het personeelsbestand zijn vergelijkbaar met eerdere
jaren. Daarnaast is het aandeel vrouwen en mensen met een niet-westerse migratieachtergrond in
leidinggevende posities tot 2019/2020 ook al jaren redelijk stabiel. De meeste nieuwe medewerkers
stromen in vanuit ander werk. Wel is er een sterk cyclisch effect: als het economisch slechter gaat,
nemen organisaties meer mensen vanuit (een tijdelijke periode van) werkloosheid aan.
De laatste jaren zijn er veel kritische rapporten verschenen over de flexibilisering van de
arbeidsmarkt. Goed werkgeverschap betekent ook het tegengaan van scheefgroei op de
arbeidsmarkt tussen flexibele en vaste krachten. De groei van het aantal tijdelijke contracten bij
organisaties lijkt in de periode voorafgaand aan de coronacrisis tot stilstand te zijn gekomen.
Grotere organisaties zetten substantieel vaker zowel tijdelijke contracten als andere vormen van
flexibele arbeid, zoals zzp’ers, uitzendkrachten, oproepkrachten en payrolling, in dan kleinere
organisaties. Werkgevers kiezen om verschillende redenen voor flexibele arbeidsrelaties.
Freelancers en zzp’ers worden vaak ingezet omdat er tijdelijk behoefte is aan specialistische kennis.
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Voor het vergroten van de flexibiliteit van de personeelsomvang kiezen werkgevers juist vaker voor
oproepkrachten en uitzendbureaus en zetten zij tijdelijke contracten zonder uitzicht op een vast
dienstverband in.
Werkgevers zien ook een rol weggelegd voor de overheid bij de aanpak van knelpunten op de
(krappe) arbeidsmarkt. De overheid zou volgens de meeste werkgevers in de eerste plaats extra
moeten investeren in scholing en training om de arbeidsmarkt beter te laten functioneren. Op plek
twee staat het verlagen van de belastingen op arbeid en sociale premies. Deze laatste maatregel
wordt substantieel vaker genoemd dan in het verleden. Werkgevers denken ook dat de
arbeidsmarkt beter zou functioneren als de overheid ervoor zou zorgen dat organisaties minder
verantwoordelijkheid dragen voor de kosten van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Wel is
het aantal werkgevers dat dit noemt gedaald ten opzichte van de vorige editie van het
Arbeidsvraagpanel. Er zijn duidelijke verschillen tussen sectoren in wat werkgevers noemen als
belangrijke maatregelen die de overheid zou moeten nemen (zie kader).
Opvallende verschillen tussen sectoren en tussen grote en kleine organisaties
Er zijn duidelijke verschillen te zien tussen sectoren in de problemen waar organisaties in hun
personeelsbestand mee te maken krijgen. Werkgevers in de bouw, het onderwijs, de zorg, de
industrie en de landbouw hebben in het najaar van 2020 het vaakst problemen met het
aannemen van nieuw personeel. In de transportsector en de sector handel, horeca en
reparatie ervaarde een ruime meerderheid van de werkgevers juist geen uitdagingen op dit
vlak. Over de hele linie ervaren grotere organisaties [Dit zijn organisaties met meer dan 100
werknemers.] vaker (matige) knelpunten rondom het personeelsbeleid dan kleinere
organisaties [Dit zijn organisaties met minder dan 20 werknemers.]. Ook verwachten grotere
organisaties vaker dan kleine organisaties dat de problemen rondom het aannemen van
personeel, het vertrek van arbeidskrachten door pensionering en het beheersen van de
werkdruk zullen toenemen.
Vanwege de coronapandemie wordt er extra veel gevraagd van werknemers in de zorg. Dit
zien we terug in de problemen die werkgevers in deze sector rapporteren. Naast
moeilijkheden bij het aantrekken van nieuw personeel, hebben ze relatief vaak te maken met
ziekteverzuim of WIA-instroom [Instroom in de Wet werk en inkomen naar
arbeidsvermogen], onvoldoende beschikbaar personeel als gevolg van verlof of vakantie en
problemen rondom de beheersing van de werkdruk.
In de meeste sectoren zijn de 5 meest genoemde maatregelen die de overheid moet nemen
om de situatie op de arbeidsmarkt te verbeteren dezelfde als in het overall beeld, zij het in
verschillende volgorden. Alleen in het onderwijs en bij de overheid zien we in de top 5 andere
maatregelen terug dan in de overall top 5. Werkgevers in deze sectoren benoemen relatief
vaker dan in andere sectoren dat zij graag meer overheidsinvesteringen in ICT zien.
Werkgevers in het onderwijs geven ook nog aan dat zij hogere subsidies bij het in dienst
nemen van bepaalde doelgroepen en hogere kinderopvangtoeslag belangrijk vinden.
Het zijn met name werkgevers in het publieke domein, zoals de zorg, het onderwijs en de
overheid, die het vaakst meer overheidsinvesteringen in scholing en training van werknemers
willen zien. Dit geldt ook voor werkgevers in de zakelijke dienstverlening. Lagere belastingen
op arbeid of sociale premies worden het vaakst genoemd door werkgevers in de industrie en
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de handel, horeca en reparatiesector. Werkgevers in de bouw, de transportsector en de
overige dienstverlening benoemen net als in 2018 juist het vaakst dat zij minder
verantwoordelijkheid willen dragen voor de kosten rondom ziekteverzuim en
arbeidsongeschiktheid. In de bouw, de transportsector en de overige dienstverlening zitten
relatief veel kleine organisaties. Per 1 januari 2020 kunnen werkgevers in het mkb een
verzekering afsluiten die kleine werkgevers helpt bij de verplichtingen en taken rond
loondoorbetaling bij ziekte. Werkgevers bij kleine organisaties noemen in 2020 minder vaak
dan grotere organisaties dat zij het belangrijk vinden dat de overheid ervoor zorgt dat zij
minder verantwoordelijkheid dragen voor de kosten bij ziekteverzuim en
arbeidsongeschiktheid.
(Zie ook Hoe ontwikkelen in-, uit- en doorstroom van personeel zich?, Hoe gaan organisaties om
met flexibele contracten?, Vinden werkgevers doelgroepenbeleid belangrijk?, Welke knelpunten
ervaren en verwachten werkgevers in het personeelsbeleid? en Wat verwachten werkgevers van de
overheid?)

Gevolgen van de coronapandemie voor de omzet en het personeelsbeleid
De coronapandemie heeft grote effecten op de Nederlandse arbeidsmarkt. Bijna de helft van de
organisaties zag hun omzet tijdens de eerste golf van de coronacrisis dalen, al zijn er grote
verschillen tussen sectoren (zie kader). Desondanks gaven in het najaar van 2020 de meeste
werkgevers aan dat de coronacrisis binnen hun organisatie (nog) geen gevolgen had voor de
omvang van hun personeelsbestand.
Door de coronacrisis was de druk in de zorg in 2020 erg hoog. Een knelpunt waar werkgevers in deze
sector relatief vaak tegenaan lopen, is het aantrekken van nieuw personeel. Het is niet het enige
probleem waar ze mee kampten. Beheersing van de werkdruk is een ander probleem, net als een
hoog ziekteverzuim of WIA-instroom [Instroom in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen]
en een tekort aan personeel als gevolg van verlof of vakantie.
Het bieden van goede arbeidsvoorwaarden, waar het faciliteren van thuiswerken onder valt, kan
helpen personeel aan te trekken en behouden. De coronacrisis heeft voor een grote verschuiving op
het gebied van thuiswerken gezorgd. Sinds het uitbreken van de coronacrisis vroeg het kabinet
werkenden immers thuis te werken, tenzij dit voor hen niet mogelijk was. In 2020 werkten voor het
eerst in een meerderheid van de organisaties weleens mensen thuis. Het aantal werkgevers dat
thuiswerken faciliteert, is de afgelopen jaren flink gestegen. Werkgevers hebben hun werknemers
meer thuis laten werken dan voorheen en werkgevers verwachten dat dit ook na de coronacrisis het
geval zal blijven.
Tot slot was er sinds de start van de coronacrisis vanuit verschillende partijen, zoals de
Rijksoverheid, werkgeversorganisaties en vakbonden, meer aandacht voor de begeleiding van
werknemers die uitstromen dan in het verleden. Het aantal werkgevers dat beleid heeft voor vanwerk-naar-werkactiviteiten steeg hierdoor echter niet ten opzichte van de jaren ervoor. 81% van de
werkgevers vindt het organiseren van van-werk-naar-werkbegeleiding de verantwoordelijkheid van
de werkgever, maar slechts 19% van de organisaties heeft ook daadwerkelijk zulk beleid.
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Opvallende verschillen tussen sectoren en tussen grote en kleine organisaties
De gevolgen van de gedeeltelijke lockdown waar Nederland vanaf maart 2020 mee te maken
had, verschillen flink tussen sectoren. Veel organisaties in de sector overige dienstverlening
(waaronder bijvoorbeeld de kappers en ook een groot deel van de cultuursector vallen)
moesten hun deuren sluiten. Dit geldt ook voor veel organisaties in de sector handel, horeca
en reparatie. Organisaties in deze sectoren ervaarden dan ook het vaakst een afname van de
omzet en een meerderheid vroeg NOW-steun [Noodmaatregel Overbrugging voor
Werkgelegenheid] aan. Toch ervaarde ruim een kwart van de organisaties in de sector handel,
horeca en reparatie juist ook een stijging van de omzet in deze coronaperiode. Andere
sectoren, zoals de overheid, het onderwijs en de bouw, werden in veel mindere mate geraakt
door de lockdown. Het effect van de coronacrisis op de omzet en het personeelsbestand van
organisaties in deze sectoren is dan ook veelal beperkt. Ook zien we verschillen tussen de
impact van de coronacrisis op kleine [Dit zijn organisaties met minder dan 20 werknemers.]
en grote organisaties [Dit zijn organisaties met meer dan 100 werknemers.]. Bij kleine
organisaties nam de omzet vaker af en zij maakten ook vaker gebruik van de NOW-regeling
dan grotere organisaties.
Wat betreft thuiswerken lijkt de coronacrisis vooral in grote organisaties voor een boost te
hebben gezorgd. Bij de overheid en in de zakelijke dienstverlening werken bij meer dan 80%
van de organisaties weleens mensen thuis en in deze sectoren heeft in bijna de helft van de
organisaties het merendeel van de werknemers werk dat ze thuis kunnen doen. In de handel,
horeca- en reparatiesector werkten daarentegen slechts bij 1 op de 3 organisaties mensen
thuis.
(Zie ook Welke invloed had de 1e fase van de coronapandemie op de omzet en het
personeelsbestand?, Faciliteren werkgevers thuiswerken?, Wat doen werkgevers om werkloosheid
te voorkomen? en Welke knelpunten ervaren en verwachten werkgevers in het personeelsbeleid?)

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Hoewel er krapte is op de arbeidsmarkt, staan er ook nog mensen aan de kant die wel zouden willen
werken, maar dat nog onvoldoende kunnen doen, bijvoorbeeld degenen met een arbeidsbeperking.
Net als in het verleden, blijkt ook in deze editie van het Arbeidsvraagpanel dat een inclusief
personeelsbeleid niet hoog op het prioriteitenlijstje van werkgevers staat. Hoewel minder
werkgevers aangeven dat zij geen (extra) mensen met een arbeidsbeperking willen aannemen, stijgt
het aantal werkgevers dat daadwerkelijk mensen uit deze groep aanneemt niet.1 We zien wel
duidelijke verschillen tussen sectoren (zie kader). De meest genoemde reden om geen extra mensen
met een arbeidsbeperking in dienst te nemen, is dat er binnen de organisatie geen geschikte
functies voor hen zijn. Veel subsidieregelingen die het voor organisaties aantrekkelijker maken om
mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen, blijken nog altijd niet bekend bij werkgevers.
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Voor oudere werknemers lijkt de arbeidsmarkt wel langzaam inclusiever te worden. Langer
doorwerken wordt door werkgevers steeds vaker als iets positiefs gezien. Werken na de
pensioengerechtigde leeftijd daarentegen vinden de meeste werkgevers nog niet wenselijk.
Werkgevers zijn over het algemeen positief over het functioneren en de productiviteit van de
oudere werknemers in hun personeelsbestand.
Om duurzame inzetbaarheid te bevorderen, kunnen werkgevers inzetten op het tegengaan van
ziekteverzuim onder hun personeel. Een grote meerderheid van de organisaties (94%) voelt zich
verantwoordelijk voor het tegengaan van werkstress en de meeste organisaties voeren hier ook
specifiek beleid op. Dit doen ze bijvoorbeeld door het werkproces aan te passen om stress te
verminderen of door werknemers om te leren gaan met stress. Tegelijkertijd geven zowel
werkgevers (in het Arbeidsvraagpanel) als werknemers (in de Nederlandse Enquête
Arbeidsomstandigheden) aan dat slechts een klein deel van het ziekteverzuim werkgerelateerd is.
Werkgevers kunnen door scholing van werknemers bijdragen aan het voorkomen van een
kwalitatieve discrepantie tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Meer dan 90% van de
organisaties biedt werknemers de mogelijkheid om werkgerelateerde cursussen en trainingen te
volgen. Wel gebeurt dit minder vaak in organisaties met weinig hoogopgeleide medewerkers en in
organisaties met veel werknemers met flexibele contracten. Deze organisaties zetten relatief
minder in op formele vormen om kennis te vergaren, maar juist meer op informele vormen, zoals
het wisselen van de taken die werknemers uitvoeren (taakroulatie) en het rouleren van werknemers
tussen functies of afdelingen (jobrotatie).
Onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen is tot slot rekening houden met de
effecten van de bedrijfsvoering op het milieu. De meeste organisaties (80%) geven aan dat zij
milieu- en klimaatverantwoord ondernemen. De belangrijkste reden die organisaties zelf noemen
voor het voeren van dit beleid, is dat zij maatschappelijke verantwoordelijkheid willen nemen.
Andersom is de meest genoemde reden om niet milieu- en klimaatverantwoord te ondernemen dat
organisaties zelf vinden dat hun producten of diensten niet nadelig zijn voor het milieu of het
klimaat. Dit wordt door een kwart van de werkgevers die binnen hun organisatie niet aan milieu- of
klimaatverantwoord ondernemen doen, genoemd als de belangrijkste reden.
Opvallende verschillen tussen sectoren en tussen grote en kleine organisaties
Er zijn substantiële verschillen tussen sectoren in hoe vaak zij mensen met een
arbeidsbeperking in dienst hebben. Binnen de overheid en in de landbouw- en de
industriesector gebeurt het relatief vaak: de helft van de overheidsinstanties geeft aan één of
meer mensen met een arbeidsbeperking in dienst te hebben en dit geldt voor een kwart van
de organisaties in de landbouw- en de industriesector. In de transportsector en de zakelijke
dienstverlening daarentegen ligt het aandeel organisaties dat mensen met een
arbeidsbeperking in dienst heeft echter slechts rond de 12%.
Kleinere organisaties [Dit zijn organisaties met minder dan 20 werknemers.] staan minder
positief tegenover het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking dan grotere
organisaties [Dit zijn organisaties met meer dan 100 werknemers.]. Van de grote organisaties
heeft meer dan de helft 1 of meer mensen met een arbeidsbeperking in dienst, terwijl dit bij
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kleine organisaties slechts 9% is. Bij grotere organisaties zien we ook dat een groter aandeel
van de werkgevers zich verantwoordelijk voelt en ook zijn zij meer geneigd om (extra)
mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.
Grotere organisaties hebben een hoger ziekteverzuim dan kleinere organisaties. Werkgevers
in kleine organisaties geven gemiddeld aan te maken te hebben met 3% ziekteverzuim, terwijl
dit percentage in grote organisaties op 5,3% ligt. Van de kleine werkgevers geeft bijna 80%
aan dat ziekteverzuim binnen hun organisatie nooit werkgerelateerd is, terwijl dit bij grote
organisaties slechts 1 op de 6 werkgevers is. Binnen grote organisaties is in bijna twee derde
van de organisaties een klein deel van het ziekteverzuim (deels) werkgerelateerd.
Over het algemeen zien we dat het ziekteverzuim gemiddeld het hoogst is bij
overheidsinstanties, namelijk 5%. Tegelijkertijd zetten organisaties in deze sector en ook
organisaties in de zorg relatief vaak in op het leren omgaan met stress. In de zakelijke
dienstverlening en de handel, horeca en reparatiesector is het percentage het laagst, namelijk
minder dan 3%.
(Zie Nemen werkgevers mensen met een arbeidsbeperking in dienst?, Hoe gaan werkgevers om met
werkgerelateerd ziekteverzuim en werkstress?, Hoe stimuleren werkgevers het vergroten van de
kennis en vaardigheden van hun personeel?, Hoe kijken werkgevers naar oudere werknemers? en
Ondernemen organisaties op milieu- en klimaatverantwoorde wijze?)
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Terwijl, zoals eerder in deze samenvatting al besproken, een groeiend aantal werkgevers wel aangeeft dat het
aannemen en doorstromen van mensen uit bepaalde doelgroepen, waaronder mensen met een
arbeidsbeperking, een hoge prioriteit heeft.

SAMENVATTING

Welke invloed had de 1e fase van de
coronapandemie op de omzet en het
personeelsbestand?
Auteurs: Lisette Swart en Sanne van der Laan
De coronapandemie heeft de afgelopen jaren grote effecten op de Nederlandse economie gehad.
Bijna de helft van de organisaties in het Arbeidsvraagpanel (AVP) zag hun omzet tijdens de 1e golf
van de coronacrisis dalen, al zijn er grote verschillen tussen sectoren te zien. De Noodmaatregel
Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW), die door de overheid werd ingezet, werd veel gebruikt.
Organisaties in de sector overige dienstverlening (waaronder bijvoorbeeld kappers en ook een groot
deel van de cultuursector vallen) hebben deze het vaakst gebruikt. Tot slot zien we in deze kaart dat
de meeste organisaties aangeven dat er geen gevolgen zijn van de coronacrisis voor hun
personeelsbestand.
In februari 2020 werd de 1e coronabesmetting in Nederland vastgesteld. In de weken erna breidde
het virus zich snel uit. Als gevolg daarvan ging Nederland half maart in een gedeeltelijke lockdown.
Onderdeel hiervan was de sluiting van verschillende sectoren, zoals de horeca, scholen en de
kinderopvang. Ook werd iedereen opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te werken. In deze kaart
analyseren we data van het AVP die verzameld zijn in het najaar van 2020. Op dat moment hadden
organisaties dus al een aantal maanden te maken met beperkingen als gevolg van de coronacrisis.

Bijna de helft van de organisaties zag de omzet tijdens de 1e golf dalen
Meer dan 40% van de organisaties ervaarde een afname van de omzet tijdens de 1e golf van de
coronacrisis (figuur 1). Bijna een kwart van de organisaties in het AVP gaf juist aan dat zij gedurende
deze periode een toename van hun omzet zagen vergeleken met een half jaar ervoor. Een derde van
de organisaties merkte geen verschil. Kleine organisaties [Dit zijn organisaties met minder dan 20
werknemers.] rapporteerden vaker een afname van de omzet, terwijl bij grote organisaties de omzet
juist relatief vaak niet veranderde tijdens de eerste maanden van de coronacrisis.
Figuur 1
Verandering in de omzet in de eerste maanden van de coronacrisisa
[Aandeel organisaties waarvan de omzet in de eerste maanden van de coronacrisis is afgenomen,
gelijk gebleven of toegenomen ten opzichte van de omzet een half jaar eerder (in procenten)]
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a
Noot:

Bij niet-commerciële organisaties werd gevraagd naar de verandering in het budget in plaats van in de omzet.
Kleine organisaties: < 20 werknemers, middelgrote organisaties: 20-100 werknemers, grote organisaties:
> 100 werknemers.

Bron:

SCP (AVP’19/’20)

Data:

Download bronbestand (spreadsheet - https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-werkgevers-editie-3/assets/
data/figuur_2-1.ods)

De impact van de coronapandemie verschilt flink tussen de verschillende sectoren. Bij de overheid
en in het onderwijs gaf een ruime meerderheid van de organisaties aan geen verschil in omzet te
ervaren in de eerste maanden van de coronacrisis. In de transportsector, de overige dienstverlening
(waaronder bijvoorbeeld kappers en ook een groot deel van de cultuursector vallen) en de sector
handel, horeca en reparatie rapporteerde een meerderheid van de organisaties juist een afname van
de omzet. Toch ervaarde ruim een kwart van de organisaties in deze laatste sector (handel, horeca
en reparatie) juist ook een stijging van de omzet in de coronaperiode. In de bouw gaven zelfs 3 op
de 10 werkgevers aan dat zij hun omzet in de eerste maanden van de coronacrisis enigszins of zelfs
sterk zagen stijgen.

Bijna 40% van de organisaties maakte gebruik van NOW-steun in de eerste
maanden van de coronacrisis
Om banen en inkomens waar mogelijk te beschermen, kwam de Rijksoverheid met een noodpakket
aan maatregelen (Rijksoverheid 2020 (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-tijdlijn/maart-2020-maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus)a). Onderdeel van dit noodpakket
was de NOW-regeling, die tot doel had om werkgevers te ondersteunen bij het in dienst houden van
hun werknemers. Werkgevers die een aanzienlijke omzetdaling verwachtten, konden de tijdelijke
Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (de NOW-regeling) aanvragen. Deze regeling
verving tijdelijk de Regeling Werktijdverkorting (wtv), die vanaf de aanvang van de coronacrisis
overspoeld werd met aanvragen. Waar in een gemiddeld jaar de wvt door een paar honderd
bedrijven wordt gebruikt, kwamen er half maart 2020 in een paar dagen 78.000 aanvragen binnen
(Rijksoverheid 2020 (https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/03/31/tijdelijke-noodmaatregel-overbrugging-voor-behoud-van-werkgelegenheid/
Kamerbrief+Tijdelijke+noodmaatregel+overbrugging+voor+behoud+van+werkgelegenheid.pdf)b).
De oorspronkelijke NOW 1-regeling in het 2e kwartaal van 2020 is opgevolgd door de NOW 2regeling in het 3e kwartaal van 2020. In deze 2e regeling zijn de voorwaarden enigszins veranderd,
om de drempel om NOW-steun aan te vragen zo laag mogelijk te houden voor organisaties. Dit is
met name bedoeld voor organisaties die niet kunnen uitsluiten dat ze moeten herstructureren.
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De NOW-regeling is door veel organisaties gebruikt. Figuur 2 laat zien dat bijna 40% van de
werkgevers in de zomer van 2020 aangaf een vorm van de NOW te hebben gebruikt. De NOWregeling is relatief vaker gebruikt door kleinere organisaties; organisaties met minder dan 20
werknemers gebruikten 2 keer zo vaak de NOW dan organisaties met meer dan 100 werknemers
(figuur 3).
Figuur 2
Gebruik van de NOW-regelingen
[Aandeel organisaties dat gebruik heeft gemaakt van de NOW-regelingen (in procenten)]
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Noot:

Kleine organisaties: < 20 werknemers, middelgrote organisaties: 20-100 werknemers, grote organisaties:
> 100 werknemers.

Bron:

SCP (AVP’19/’20)

Data:

Download bronbestand (spreadsheet - https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-werkgevers-editie-3/assets/
data/figuur_2-2.ods)

Figuur 2 illustreert ook dat er, zoals verwacht, flinke verschillen tussen sectoren zijn in het gebruik
van de NOW-regeling. Niet alle sectoren werden immers op dezelfde manier geraakt door de
coronacrisis en alleen organisaties die een omzetdaling van meer dan 20% kenden, hadden recht op
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de NOW. Onder organisaties in de overige dienstverlening (waaronder bijvoorbeeld nutsbedrijven,
kappers, afvalinzamelingsbedrijven, bibliotheken en schouwburgen vallen) was het gebruik van de
NOW-regeling het hoogst. 54% van alle organisaties in deze sector gebruikte de NOW. Ook in de
sector handel, horeca en reparatie, waar horecagelegenheden dicht moesten tijdens de
gedeeltelijke lockdown, vroeg meer dan de helft van de organisaties de NOW-steun aan. In de
sector overheid geldt dit maar voor 6% van de organisaties.
Figuur 3 illustreert dat organisaties die een afname van de omzet ervaarden het vaakst
gebruikmaakten van de NOW-regeling. Figuur 3 laat daarnaast zien dat ongeveer een kwart van de
organisaties die hun omzet tijdens de coronacrisis zagen stijgen, ook gebruikmaakte van de NOWsteun. Zoals eerder benoemd, was de NOW-regeling alleen bedoeld voor organisaties die een
aanzienlijke omzetdaling verwachtten. In gevallen waarbij achteraf bleek dat de omzetdaling toch
beperkt was, moest (een deel van de) ontvangen NOW-steun weer worden terugbetaald.
Figuur 3
De relatie tussen omzetverandering en het gebruik van NOW-regelingen
[Aandeel organisaties dat gebruik heeft gemaakt van de NOW-regelingen en waarvan de omzet in
de eerste maanden van de coronacrisis is afgenomen (afname), gelijk gebleven (constant) of
toegenomen (toename) (in procenten)]

Bron:

SCP (AVP’19/’20)

Data:

Download bronbestand (spreadsheet - https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-werkgevers-editie-3/assets/
data/figuur_2-3.ods)

Het gebruik van de NOW-regeling nam na het 1e kwartaal van 2020 fors af. Figuur 4 laat zien dat
slechts ongeveer de helft van de organisaties die in de 1e ronde van het 2e kwartaal van 2020 NOWsteun ontving, dat een kwartaal later ook kreeg. In de bouw geldt zelfs dat ruim 2 van de 3
organisaties die NOW 1 ontvingen, geen NOW 2 meer kregen in de zomer van 2020. Hiervoor zijn 2
mogelijke oorzaken: enerzijds kan het komen doordat organisaties in deze sectoren inzagen dat zij
toch maar in beperkte mate geraakt werden en dat zij daarom niet in aanmerking kwamen voor
NOW-steun. Anderzijds kan het ook zijn dat deze sectoren relatief snel herstelden na de 1e golf van
de coronacrisis, zoals het UWV concludeerde over de bouwsector (UWV 2021 (https://www.werk.nl/
imagesdxa/barometer_bouw_september_2021_tcm95-433186.pdf)).
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Figuur 4
Verschillen in het gebruik van de NOW 1- en de NOW 2-regeling
[Aandeel organisaties dat gebruik heeft gemaakt van alleen NOW 1.0, van NOW 1.0 en NOW 2.0 of
alleen NOW 2.0 (in procenten)]
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Noot:

Kleine organisaties: < 20 werknemers, middelgrote organisaties: 20-100 werknemers, grote organisaties:
> 100 werknemers.

Bron:

SCP (AVP’19/’20)

Data:

Download bronbestand (spreadsheet - https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-werkgevers-editie-3/assets/
data/figuur_2-4.ods)

In het najaar van 2020 nog nauwelijks gevolgen van de coronacrisis voor de omvang
van het personeelsbestand
De meeste organisaties gaven in het najaar van 2020 aan dat er geen gevolgen waren van de
coronacrisis voor hun personeelsbestand. Zoals te zien is in figuur 5, geldt voor bijna 80% van de
organisaties dat de omvang van hun personeelsbestand niet is beïnvloed door de coronacrisis.
Ongeveer 14% van de organisaties kende een afname van het personeelsbestand. Organisaties in de
bouw zagen hun personeelsbestand het minst vaak krimpen (4%), terwijl dit in transport en overige
dienstverlening het meest gebeurde (20%). 8% van alle organisaties rapporteerde juist een
toename van de omvang van het personeelsbestand. Dit waren relatief vaak organisaties in de zorg,
de zakelijke dienstverlening, de overige dienstverlening en de sector handel, horeca en reparatie.
Figuur 5
Gevolgen van de coronacrisis voor het personeelsbestand
[Aandeel organisaties waarvan het personeelsbestand tijdens de coronacrisis is toegenomen
(toename), gelijk gebleven (constant) of afgenomen (afname) (in procenten)]
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Noot:

Kleine organisaties: < 20 werknemers, middelgrote organisaties: 20-100 werknemers, grote organisaties:
> 100 werknemers.

Bron:

SCP (AVP’19/’20)

Data:

Download bronbestand (spreadsheet - https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-werkgevers-editie-3/assets/
data/figuur_2-5.ods)
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Hoe ontwikkelen in-, uit- en doorstroom van
personeel zich?
Auteurs: Lisette Swart en Sanne van der Laan
In deze kaart zien we dat de instroom van personeel de laatste jaren groter is dan de uitstroom, wat
betekent dat het personeelsbestand groeit. De meeste nieuwe medewerkers stromen in vanuit
ander werk. We zien hierbij wel een sterk cyclisch effect: als het economisch slechter gaat, nemen
organisaties meer herintreders, werklozen en arbeidsongeschikten aan, waarschijnlijk veelal vanuit
een tijdelijke periode van werkloosheid. Ook de vertrekredenen van vertrokken medewerkers laten
een duidelijk cyclisch effect zien: in de jaren dat het slecht gaat met de economie, zijn er meer
gedwongen ontslagen en worden tijdelijke contracten vaker niet verlengd. In de jaren dat het goed
gaat met de economie, stromen mensen juist vaak vrijwillig uit. Tot slot zien we dat het aandeel
vrouwen en mensen met een niet-westerse migratieachtergrond in leidinggevende posities tot 2019
al jaren redelijk stabiel is.
Vergeleken met enkele decennia geleden, nemen werkgevers in Nederland vaker mensen aan op
tijdelijke contracten (zie Hoe gaan organisaties om met flexibele contracten?). Toch blijkt uit het
Arbeidsaanbodpanel (AAP) dat werknemers over de periode 1992-2018 niet substantieel vaker van
baan wisselen dan in het verleden (Josten 2020 (https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-welen-niet-werkenden-editie-2/veranderen-werkenden-vaker-van-positie-op-de-arbeidsmarkt/)). De
auteurs noemen hier verschillende mogelijke redenen voor, zoals dat tijdelijke contracten vaker
worden verlengd en de gestegen gemiddelde leeftijd van werknemers. In deze kaart analyseren we
de antwoorden die werkgevers in het Arbeidsvraagpanel (AVP) van 2019 hebben gegeven. Deze data
zijn dus verzameld voor de start van de coronacrisis.

Overzicht: instroom flink groter dan uitstroom, doorstroom blijft stabiel
Figuur 1 laat zien dat organisaties sinds 2015 steeds meer mensen aannemen (de instroom stijgt).
Omdat de uitstroom in deze periode minder is gegroeid, is het personeelsbestand groter dan een
aantal jaar geleden. Als we kijken naar de uitsplitsing per sector, dan zien we dat dit vooral komt
doordat er meer mensen werken in de landbouw en industrie, de transportsector en de overige
dienstverlening. Vooral kleine organisaties [Dit zijn organisaties met minder dan 20 werknemers.]
ervaren de laatste jaren een flinke toename van de instroom. Verder blijkt uit figuur 1 ook dat de
doorstroom vrij constant blijft. Vergeleken met 10 jaar geleden zijn er dus meer bewegingen van
personeel, maar niet binnen organisaties.
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Figuur 1
In-, uit- en doorstroom van personeela, b
[Aandeel werknemers dat in de vestiging binnenkwam (instroom), een andere functie kreeg of van
afdeling veranderde (doorstroom) en dat de vestiging verliet (uitstroom) (in procenten)]
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a
b
Noot:

In procenten (het aandeel werknemers dat de vestiging binnenkwam of verliet of binnen de vestiging een andere
functie vervulde, gedeeld door het totaal aantal werknemers).
2007/’08-2019/’20. Het jaartal in de figuur geeft het meetmoment weer. Werkgevers kijken op dat moment terug
naar de situatie in het voorgaande jaar. In de meting van zomer 2019 doen werkgevers dus verslag van het jaar
2018.
Kleine organisaties: < 20 werknemers, middelgrote organisaties: 20-100 werknemers, grote organisaties:
> 100 werknemers.

Bron:

SCP (AVP’19/’20)

Data:

Download bronbestand (spreadsheet - https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-werkgevers-editie-3/assets/
data/figuur_3-1.ods)

Als het economisch slechter gaat, bestaat een groter deel van de nieuwe
medewerkers uit herintreders, werklozen en arbeidsongeschikten
Figuur 2 toont wat de nieuw instromende werknemers hiervoor deden. De meesten van hen
stromen in vanuit een baan bij een andere organisatie of een functie als zelfstandige. Hierin is een
sterk cyclisch effect te zien: in de jaren dat het goed gaat met de economie stromen meer mensen
vanuit ander werk in dan in jaren waarin het slechter gaat met de economie. In die jaren stroomt
een groter deel van de nieuwe medewerkers in vanuit werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of als
herintreder. Dit gaat waarschijnlijk veelal om tijdelijke perioden van werkloosheid als gevolg van
ontslag of niet-verlengde contracten.
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Figuur 2
Herkomst van nieuw personeela, b
[Ontwikkeling over tijd van het gemiddeld aandeel werknemers dat binnenkomt vanuit ander werk,
werkloosheid/arbeidsongeschiktheid/herintreder, als schoolverlater/student/scholier, of anders (in
procenten van het aantal nieuw instromende werknemers)]

33

HOE ONTWIKKELEN IN-, UIT- EN DOORSTROOM VAN PERSONEEL ZICH?

ARBEIDSMARKT IN KAART - WERKGEVERS - EDITIE 3

34

HOE ONTWIKKELEN IN-, UIT- EN DOORSTROOM VAN PERSONEEL ZICH?

ARBEIDSMARKT IN KAART - WERKGEVERS - EDITIE 3

35

HOE ONTWIKKELEN IN-, UIT- EN DOORSTROOM VAN PERSONEEL ZICH?

ARBEIDSMARKT IN KAART - WERKGEVERS - EDITIE 3

36

HOE ONTWIKKELEN IN-, UIT- EN DOORSTROOM VAN PERSONEEL ZICH?

ARBEIDSMARKT IN KAART - WERKGEVERS - EDITIE 3

37

HOE ONTWIKKELEN IN-, UIT- EN DOORSTROOM VAN PERSONEEL ZICH?

ARBEIDSMARKT IN KAART - WERKGEVERS - EDITIE 3

38

HOE ONTWIKKELEN IN-, UIT- EN DOORSTROOM VAN PERSONEEL ZICH?

ARBEIDSMARKT IN KAART - WERKGEVERS - EDITIE 3

a
b

Noot:

Werkgevers splitsen de nieuw binnengekomen werknemers uit naar herkomstcategorie. Werkgevers kijken terug
naar het voorgaande jaar. In de meting van zomer 2019 doen werkgevers dus verslag van het jaar 2018.
Denk bij de categorie ‘anders’ aan: gepensioneerden, overplaatsingen vanuit een andere vestiging van de
overkoepelende organisatie of oproepkrachten die weliswaar al in dienst zijn van de organisatie, maar niet van
de vestiging. Het kan ook gaan om scholieren of studenten die hun kennis en vaardigheden vooral in de praktijk
moeten opdoen en een aanzienlijk deel van hun tijd besteden aan werk, zoals leraren in opleiding. Maar het kan
ook zijn dat respondenten niet goed weten wat de herkomst van het nieuwe personeelslid is en daarom ‘anders’
aanvinken. In 2013 is er een nieuwe categorie, namelijk ‘scholier of student met bijbaan’, toegevoegd aan de
vragenlijst. Hierdoor is vanaf 2013 de categorie ‘schoolverlater, student of scholier’ groter en de categorie
‘anders’ kleiner.
Kleine organisaties: < 20 werknemers, middelgrote organisaties: 20-100 werknemers, grote organisaties:
> 100 werknemers.

Bron:

SCP (AVP’19/’20)

Data:

Download bronbestand (spreadsheet - https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-werkgevers-editie-3/assets/
data/figuur_3-2.ods)

In lijn met de bevinding dat binnengekomen werknemers veelal vanuit een andere baan komen,
zien we in figuur 3 dat vrijwillig ontslag de belangrijkste reden is om te stoppen met een baan. Dit
geldt voor meer dan de helft van de mensen die uitstromen. Wederom is er een sterk cyclisch effect
te zien: in de jaren dat het slecht gaat met de economie, zijn er meer gedwongen ontslagen. Ook zijn
er dan meer mensen die uitstromen vanwege het aflopen van een tijdelijk contract. In jaren dat het
goed gaat met de economie, stromen mensen juist vaak vrijwillig uit. In de industrie- en
landbouwsector en bij de overheid ging in 2019 daarnaast meer dan een kwart van de mensen die
uitstroomden met pensioen of zij kwamen te overlijden.
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Figuur 3
Uitstroom van personeela, b, c
[Ontwikkeling over tijd van het gemiddeld aandeel werknemers dat uitstroomt naar aanleiding van
ziekte/arbeidsongeschiktheid, pensioen/overlijden, aflopen tijdelijk contract, gedwongen ontslag of
vrijwillig ontslag (in procenten van het aantal uitstromende werknemers)]
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a
b
c
Noot:

Werkgevers splitsen de vertrokken werknemers uit naar vertrekredenen. Werkgevers kijken terug naar het
voorgaande jaar. In de meting van zomer 2019 doen werkgevers dus verslag van het jaar 2018.
Een kortdurend tijdelijk contract duurt maximaal 12 maanden.
Een langdurend tijdelijk contract duurt langer dan 12 maanden.
Kleine organisaties: < 20 werknemers, middelgrote organisaties: 20-100 werknemers, grote organisaties:
> 100 werknemers.

Bron:

SCP (AVP’19/’20)

Data:

Download bronbestand (spreadsheet - https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-werkgevers-editie-3/assets/
data/figuur_3-3.ods)

Vrouwen en mensen met een migratieachtergrond stromen weinig door naar
leidinggevende posities
De laatste jaren is er veel aandacht voor de doorstroom van vrouwen naar de top. In 2021 is er zelfs
een wet aangenomen waarin grote bedrijven verplicht worden meer vrouwen in leidinggevende
posities aan te nemen (Rijksoverheid 2021 (https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/
2021/09/28/betere-man-vrouw-verhouding-geregeld-voor-top-bedrijfsleven)). Deze wet bepaalt
dat bij ten minste een derde van de nieuwe benoemingen bij de raad van commissarissen van
beursgenoteerde bedrijven een vrouw aangesteld moet worden. Daarnaast worden grote bedrijven
verplicht concrete doelen te stellen voor een meer evenwichtige verdeling van vrouwen en mannen
in de top en subtop.
Ruim 1 op de 5 organisaties (23%) gaf in 2019 aan dat het voor hen hoge prioriteit had om meer
vrouwen op hogere functieniveaus te krijgen (zie Vinden werkgevers doelgroepenbeleid
belangrijk?). Dit is een stijging ten opzichte van 2 jaar eerder, toen nog 15% van de werkgevers het
bevorderen van meer vrouwen naar hogere functieniveaus benoemde als een hoge prioriteit. In
figuur 4 is te zien dat het aandeel vrouwen in leidinggevende posities het afgelopen decennium
redelijk stabiel rond de 30% bleef. Ondanks de toegenomen aandacht, nam het aandeel vrouwen in
leidinggevende posities dus nauwelijks toe.
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Het aannemen van mensen met een migratieachtergrond is ook voor ruim 20% van de organisaties
een hoge prioriteit (zie Vinden werkgevers doelgroepenbeleid belangrijk?). Figuur 4 toont echter dat
het aandeel leidinggevenden met een niet-westerse migratieachtergrond redelijk constant is
gebleven. In 2019 had minder dan 4% van de leidinggevenden een niet-westerse
migratieachtergrond, terwijl dit aandeel in de beroepsbevolking op 12% lag (CBS 2022 (https://
opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82809NED/table?ts=1649106094187)). Over het
afgelopen decennium is hierbij wel een lichte stijging te zien, want in 2011 was dit nog 2,5%. Deze
stijging is het sterkst in de zakelijke dienstverlening: hier steeg het aandeel leidinggevenden met een
niet-westerse migratieachtergrond van 2,3% in 2011 naar 7,5% in 2019.
Figuur 4
Vrouwelijke leidinggevenden en leidinggevenden met een niet-westerse migratieachtergrond
[Ontwikkeling over tijd van het gemiddeld aandeel vrouwelijke leidinggevenden en leidinggevenden
met een niet-westerse migratieachtergrond (in procenten van het totaal aantal leidinggevenden)]
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Noot:

Kleine organisaties: < 20 werknemers, middelgrote organisaties: 20-100 werknemers, grote organisaties:
> 100 werknemers.

Bron:

SCP (AVP’19/’20)

Data:

Download bronbestand (spreadsheet - https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-werkgevers-editie-3/assets/
data/figuur_3-4.ods)
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Hoe gaan organisaties om met flexibele
contracten?
Auteurs: Lisette Swart en Sanne van der Laan
De groei in het aantal tijdelijke contracten lijkt in de jaren voor de coronacrisis tot stilstand gekomen
te zijn. Het aantal organisaties dat tijdelijke medewerkers heeft, bleef constant rond de 60% en ook
het aandeel tijdelijke contracten binnen organisaties varieerde nauwelijks. Voor andere vormen van
flexibele arbeid, zoals de inzet van zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers), uitzendkrachten,
oproepkrachten en payrolling, geldt dat grotere organisaties [Dit zijn organisaties met meer dan 100
werknemers.] hier substantieel vaker gebruik van maken dan kleinere organisaties [Dit zijn
organisaties met minder dan 20 werknemers.]. Freelancers en zzp’ers worden vaak ingezet omdat er
tijdelijk behoefte is aan specialistische kennis. Voor het vergroten van de flexibiliteit van de
personeelsomvang kiezen werkgevers juist vaker voor oproepkrachten en uitzendbureaus en zetten
zij tijdelijke contracten zonder uitzicht op een vast dienstverband in.
De afgelopen decennia hebben werkgevers in Nederland steeds meer tijdelijke medewerkers in
dienst. Hiermee behoort Nederland tot de top 5 in Europa van landen met de meeste tijdelijke
werknemers (CBS 2020 (https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/dossier-flexwerk/hoofdcategorieen/flexwerk-in-nederland-en-de-eu)). De afgelopen jaren is er steeds meer discussie ontstaan over de
wenselijkheid van het grote aandeel tijdelijke contracten. Zo concludeerde het Centraal Planbureau
in 2016 dat de lusten en de lasten van flexibiliteit op de arbeidsmarkt ongelijk verdeeld zijn (CPB
2016 (https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Policy-Brief-2016-14-Flexibiliteitop-de-arbeidsmarkt.pdf)). Ook de Commissie-Borstlap concludeerde in 2020 dat de verhoudingen
tussen verschillende groepen werkenden in Nederland zijn scheefgegroeid (Rijksoverheid 2020
(https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/01/23/rapport-in-wat-voor-land-willen-wij-werken)). De commissie stelt voor het aantal contractvormen in Nederland te beperken tot
3. Deze 3 voorgestelde ‘rijbanen’, zoals de commissie ze noemt, draaien om (1) loondienst, (2) flex,
wat uitsluitend plaatsvindt via uitzenden en (3) ondernemen. Een eerste stap in deze richting is de
invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in 2020 die alle vormen van flexibele arbeid
duurder maakt voor werkgevers.

Groei in het aantal tijdelijke contracten tot stilstand gekomen
Figuur 1 toont dat in 2019 ongeveer evenveel organisaties in het Arbeidsvraagpanel (AVP) mensen
met tijdelijke contracten in dienst hadden als in de jaren ervoor, namelijk ongeveer 60%. We zien
hierbij grote verschillen tussen kleine en grote organisaties: de helft van de kleine organisaties [Dit
zijn organisaties met minder dan 20 werknemers.] heeft werknemers met een tijdelijk contract,
terwijl dit aandeel bij grote organisaties [Dit zijn organisaties met meer dan 100 werknemers.] boven
de 90% ligt.
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Figuur 1
Organisaties met werknemers met een tijdelijk contract
[Aandeel organisaties dat gebruikmaakt van tijdelijke contracten (met en zonder uitzicht op vast
dienstverband), in procenten]
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Noot:

Kleine organisaties: < 20 werknemers, middelgrote organisaties: 20-100 werknemers, grote organisaties:
> 100 werknemers.

Bron:

SCP (AVP’19/’20)

Data:

Download bronbestand (spreadsheet - https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-werkgevers-editie-3/assets/
data/figuur_4-1.ods)

Dat het aantal organisaties dat gebruikmaakt van tijdelijke contracten de laatste jaren gestabiliseerd
is, hoeft niet te betekenen dat dat ook geldt voor het aantal medewerkers dat op tijdelijke
contracten wordt aangenomen binnen deze organisaties. Figuur 2 laat zien dat het aandeel
medewerkers met een tijdelijk contract ook binnen organisaties in het AVP die gebruikmaken van
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tijdelijke contracten, redelijk stabiel is. Gemiddeld heeft ruim 15% van de medewerkers in
organisaties die met tijdelijke contracten werken in 2019 een tijdelijk contract. Ook dit aandeel lijkt
te zijn gestabiliseerd.
Wel is er een duidelijk verschil te zien tussen sectoren. Naast het feit dat grote organisaties veel
vaker tijdelijke contracten gebruiken, zien we ook dat grote organisaties een groter aandeel van hun
medewerkers een tijdelijk contract geven. Bij kleine en middelgrote organisaties die tijdelijke
contracten inzetten, heeft ongeveer 10% van de medewerkers een tijdelijk contract, terwijl dit bij
grote organisaties die tijdelijke contracten inzetten boven de 30% ligt. Daarnaast zien we nog dat
organisaties in de horeca, handel en reparatiesector relatief veel tijdelijke contracten inzetten. In de
meeste andere sectoren ligt het aandeel tijdelijke contracten tussen de 10% en 20%, maar bij de
handel, horeca en de reparatiesector heeft meer dan 30% van de medewerkers een tijdelijk
contract.
Figuur 2
Aandeel werknemers met een tijdelijk contract in organisaties die tijdelijke contracten inzettena
[Aandeel werknemers met een tijdelijk contract in organisaties die tijdelijke contracten inzetten (in
procenten)]
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a
Noot:

Deze vraag is niet gesteld in het AVP’11/’12 en in het AVP’13/’14.
Kleine organisaties: < 20 werknemers, middelgrote organisaties: 20-100 werknemers, grote organisaties:
> 100 werknemers.

Bron:

SCP (AVP’19/’20)

Data:

Download bronbestand (spreadsheet - https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-werkgevers-editie-3/assets/
data/figuur_4-2.ods)

Grotere organisaties zetten substantieel vaker een vorm van flexibele arbeid in dan
kleinere organisaties
Tijdelijke contracten zijn niet de enige vorm van flexibele arbeid die organisaties kunnen inzetten.
Naast tijdelijke contracten zijn er ook andere vormen mogelijk, zoals de inzet van uitzendkrachten,
zzp’ers, oproepkrachten of payrollbedrijven. Figuur 3 laat zien dat tijdelijke contracten met uitzicht
op een vast contract het meest worden ingezet, maar dat ook andere vormen veelgebruikt zijn. 20%
tot 30% van de werkgevers geeft aan werk door zzp’ers te laten doen of mensen met een
oproepcontract of een uitzendcontract in dienst te hebben. Er is een duidelijk verschil in de inzet van
flexibele arbeid tussen verschillende organisaties. Een uitsplitsing tussen grote en kleine
organisaties laat zien dat alle vormen van tijdelijke arbeid door een substantieel groter deel van de
grote organisaties worden ingezet dan van de kleine organisaties.
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Figuur 3
Verschillende vormen van flexibele arbeida
[Aandeel werkgevers dat gebruikmaakt van flexibele arbeid (in procenten)]
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a
Noot:

Het betreft de situatie op het moment van bevraging (voor de tijdelijke contracten met of zonder uitzicht op vast)
of de maand daarvoor (voor de overige contractvormen).
Kleine organisaties: < 20 werknemers, middelgrote organisaties: 20-100 werknemers, grote organisaties:
> 100 werknemers.

Bron:

SCP (AVP’19/’20)

Data:

Download bronbestand (spreadsheet - https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-werkgevers-editie-3/assets/
data/figuur_4-3.ods)

Freelancers en zzp’ers vaak ingezet bij tijdelijke behoefte aan specialistische kennis,
andere vormen van flexibele arbeid juist voor meer flexibiliteit van de
personeelsomvang
Werkgevers hebben verschillende redenen om deze verschillende vormen van flexibele arbeid in te
zetten (tabel 1). In figuur 3 zagen we dat 29% van de organisaties weleens freelancers of zzp’ers
inzet. Veruit de belangrijkste reden die werkgevers hiervoor noemen, is dat zij tijdelijk behoefte
hebben aan specialistische kennis (40%). Ook seizoenswerk en tijdelijke fluctuaties in de
hoeveelheid werk liggen vaak ten grondslag aan het inhuren van freelancers en zzp’ers (19%).
Ongeveer een kwart van de organisaties zet weleens oproepkrachten (26%) en/of personeel in via
een uitzendbureau of detachering (24%). Voor beide vormen van flexibele arbeid noemen
werkgevers relatief vaak als belangrijkste reden dat het flexibiliteit biedt in de personeelsomvang.
Ook vervanging bij afwezigheid of ziekte geldt als een belangrijke reden voor organisaties om één
van deze twee vormen van flexibele arbeid in te zetten (21% voor zowel oproepkrachten als voor
uitzendbureaus of detachering). Dezelfde redenen worden ook vaak genoemd door organisaties om
tijdelijke contracten zonder uitzicht op een vast contract in te zetten.
Tot slot zet een klein deel van de organisaties (5%) ook werknemers in via een payrollbedrijf.
Organisaties doen dit veelal omdat er geen administratieve rompslomp bij komt kijken, zoals
salarisadministratie en verantwoording voor de Belastingdienst (29%). Ook zien ze het als het een
voordeel dat zij bij ziekte of arbeidsongeschiktheid van de werknemers niet met extra kosten te
maken krijgen (13%).
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Tabel 1
Redenen om bepaalde vormen van flexibele arbeid in te zetten
[Redenen voor de organisaties om bepaalde vormen van flexibele arbeid in te zetten (in procenten
van alle organisaties die de specifieke vorm van flexibele arbeid inzetten)]

a

Percentages hebben betrekking op het deel van de werkgevers dat gebruikmaakte van respectievelijk tijdelijke
contracten zonder uitzicht op een vast dienstverband, freelancers of zzp’ers, oproepkrachten, uitzendkrachten of
detachering en inzet van een payrollbedrijf. Werkgevers konden slechts 1 antwoord geven; we vroegen naar de
belangrijkste reden.

Bron:

SCP (AVP’19/’20)

Data:

Download bronbestand (spreadsheet - https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-werkgevers-editie-3/assets/
data/tabel_4-1.ods)

Literatuur
CBS (2020). Flexwerk in Nederland en de EU. Geraadpleegd 10 juni 2022 via https://www.cbs.nl/nl-nl/
dossier/dossier-flexwerk/hoofdcategorieen/flexwerk-in-nederland-en-de-eu.
CPB (2016). Flexibiliteit op de arbeidsmarkt. CPB Policy Brief. Den Haag: Centraal Planbureau.
Geraadpleegd 13 juni 2022 via https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-PolicyBrief-2016-14-Flexibiliteit-op-de-arbeidsmarkt.pdf.
Rijksoverheid (2020). Rapport ‘In wat voor land willen wij werken?’ Geraadpleegd 13 juni 2022 via https://
www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/01/23/rapport-in-wat-voor-land-willen-wijwerken.

73

HOE GAAN ORGANISATIES OM MET FLEXIBELE CONTRACTEN?

ARBEIDSMARKT IN KAART - WERKGEVERS - EDITIE 3

Deze kaart citeren
Swart, L. en S. van der Laan (2022). Hoe gaan organisaties om met flexibele contracten?. In:
Arbeidsmarkt in kaart: Werkgevers - editie 3. Geraadpleegd op [datum] via https://digitaal.scp.nl/
arbeidsmarkt-in-kaart-werkgevers-editie-3/hoe-gaan-organisaties-om-met-flexibele-contracten.

Publicatiedatum
11 juli 2022

74

HOE GAAN ORGANISATIES OM MET FLEXIBELE CONTRACTEN?

Vinden werkgevers doelgroepenbeleid
belangrijk?
Auteurs: Lisette Swart en Sanne van der Laan
In veel sectoren hebben werkgevers momenteel moeite om mensen te vinden vanwege de krappe
arbeidsmarkt. Extra inzetten op het aantrekken van werknemers uit bepaalde doelgroepen kan
kansen bieden om nieuw talent binnen te halen. In deze kaart zien we dat het aantal organisaties
waarvoor het een hoge prioriteit was om mensen uit bepaalde doelgroepen aan te nemen in de
krappe arbeidsmarkt vlak voor de coronacrisis gestegen is ten opzichte van de jaren ervoor. Deze
toegenomen aandacht was toen echter nog niet terug te zien in de samenstelling van het
personeelsbestand. Het aandeel mensen met een niet-westerse migratieachtergrond en het
aandeel mensen met een arbeidsbeperking in het personeelsbestand waren vergelijkbaar met
eerdere jaren. Wel zien we een stijgend aandeel ouderen, wat gerelateerd is aan het beleid om
mensen langer door te laten werken (zie Hoe kijken werkgevers naar oudere werknemers? voor
meer informatie).
Krapte op de arbeidsmarkt
In veel sectoren staan bedrijven te springen om mensen. Het UWV rapporteert dat er in bijna
alle sectoren en in een groot deel van het land krapte op de arbeidsmarkt is (UWV 2022
(https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/prognose-trends/spanningsindicator-arbeidsmarkt-eind-2021-krapper-dan-voor-corona)). In het 4e kwartaal van 2021 bereikte de
zogenoemde spanningsindicator van het UWV zelfs een nieuw record. In deze
spanningsindicator wordt een benadering van de vraag naar arbeid [Het geschatte aantal
openstaande vacatures.] gerelateerd aan een benadering van het aanbod naar arbeid (het
aantal mensen dat kort in de Werkloosheidswet (WW) zit). De spanningsindicator geeft
daarmee weer in hoeverre er sprake is van krapte aan personeel is. De figuur hieronder laat
zien dat de arbeidsmarkt in de jaren voor de start van de coronacrisis begin 2020 steeds
krapper werd. Tijdens het eerste jaar van de coronacrisis nam de spanning op de
arbeidsmarkt af: er waren meer mensen met een kortlopende WW-uitkering en minder
vacatures. In 2021 herstelde de economie zich juist weer heel sterk.
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Ontwikkeling in de spanningsindicator van het UWV die de krapte van de arbeidsmarkt schat

Bron:

UWV 2022 (https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/prognose-trends/spanningsindicator-arbeidsmarkt-eind-2021-krapper-dan-voor-corona)

In een krappe arbeidsmarkt hebben werkgevers moeite om goed personeel te vinden. Extra inzetten
op het aantrekken van werknemers uit bepaalde doelgroepen (zoals mensen met een
arbeidsbeperking of mensen met een niet-westerse migratieachtergrond) kan voor organisaties
kansen bieden om nieuw talent binnen te halen. Er zijn nog maar weinig data beschikbaar over de
huidige extreme krapte op de arbeidsmarkt. In deze kaart analyseren we data van het
Arbeidsvraagpanel die zijn verzameld in 2019, op het moment dat de arbeidsmarkt ook krap was.
We analyseren in hoeverre organisaties specifiek beleid voeren op het aantrekken van bepaalde
doelgroepen en hoeveel mensen uit die verschillende doelgroepen zij daadwerkelijk in hun
personeelsbestand hebben.

De aandacht voor doelgroepenbeleid stijgt, al heeft dit thema in de meeste
organisaties nog geen prioriteit
Figuur 1 laat zien dat het aannemen en bevorderen van bepaalde groepen werknemers voor steeds
meer organisaties een hoge prioriteit heeft. Zo steeg het aandeel werkgevers dat aangeeft dat het
aannemen van mensen met een niet-westerse migratieachtergrond een prioriteit voor hen is van
9% in 2013 naar 17% in 2019. Ook het aantrekken van mensen met een arbeidsbeperking wordt de
laatste jaren door meer werkgevers als prioriteit benoemd dan in het verleden. In 2011 en 2013 lag
dit percentage nog rond de 8 à 9%, maar sinds de Banenafspraak in 2015 is dit gestegen naar
ongeveer 15% (zie Nemen werkgevers mensen met een arbeidsbeperking in dienst? voor meer
informatie). Tegelijkertijd blijkt uit figuur 1 ook dat het aantrekken van bepaalde doelgroepen en
een groter aandeel vrouwen op hogere functieniveaus in de meeste organisaties (nog) geen hoge
prioriteit heeft.
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Figuur 1
Doelgroepenbeleid bij de instroom en doorstroom van werknemers
[Ontwikkeling over tijd van het aandeel organisaties met beleid voor het aantrekken van mensen
met een arbeidsbeperking, mensen met een niet-westerse migratieachtergrond en voor meer
vrouwen op hogere functies (in procenten)]
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Noot:

Kleine organisaties: < 20 werknemers, middelgrote organisaties: 20-100 werknemers, grote organisaties:
> 100 werknemers.

Bron:

SCP (AVP’19/’20)

Data:

Download bronbestand (spreadsheet - https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-werkgevers-editie-3/assets/
data/figuur_5-1.ods)

Ondanks toegenomen aandacht voor het aannemen van bepaalde groepen zijn er
weinig veranderingen in de samenstelling van het personeelsbestand
Het is de vraag hoe de krapte op de arbeidsmarkt en de toegenomen prioriteit bij werkgevers voor
het aannemen van bepaalde groepen de samenstelling van het personeelsbestand hebben
beïnvloed. Figuur 2 laat zien dat het aandeel mensen met een niet-westerse migratieachtergrond en
het aandeel mensen met een arbeidsbeperking in het personeelsbestand vergelijkbaar zijn met
eerdere jaren. In 2019 bestond minder dan 2% van het personeelsbestand uit mensen met een
arbeidsbeperking. Daarnaast had ongeveer 7% van alle werknemers een niet-westerse
migratieachtergrond, terwijl dit in de gehele beroepsbevolking 12% is (CBS 2022 (https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82809NED/table?ts=1649106094187)a). Er is dus nog een
aanzienlijk onbenut arbeidspotentieel onder deze groepen. De krappe arbeidsmarkt en de extra
aandacht lijken er nog niet voor gezorgd te hebben dat werkgevers meer mensen uit deze groepen
aannemen.
Figuur 2 toont ook de ontwikkeling van het aantal laagopgeleiden, het aantal ouderen en het aantal
vrouwen in het totale personeelsbestand. De afgelopen jaren steeg het gemiddelde
opleidingsniveau. Hierdoor nam het aantal laagopgeleiden in de beroepsbevolking af (CBS 2022
(https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/85184NED/table?dl=64EF3)b) en dat is ook terug te zien
in het personeelsbestand. In 2003 was nog meer dan 40% van alle werknemers laagopgeleid en in
2019 was dit gedaald tot minder dan 30%. Daarnaast zien we dat het aandeel ouderen in het
personeelsbestand aan een gestage opmars bezig is. In 2003 was nog minder dan 10% van de
werknemers ouder dan 55 jaar en in 2019 was dit bijna verdubbeld. Dit is het gevolg van
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verschillende zaken, zoals het grotere aandeel ouderen in de beroepsbevolking en het gerichte
overheidsbeleid om mensen langer door te laten werken (zie Hoe kijken werkgevers naar oudere
werknemers? voor meer informatie). Het aandeel vrouwen in het personeelsbestand blijft de
afgelopen jaren redelijk stabiel.
Figuur 2
Het personeelsbestanda
[Ontwikkeling over tijd van het gemiddeld aandeel vrouwen, laagopgeleiden, 55-plussers en
werknemers met een migratieachtergrond (in procenten van het personeelsbestand)]
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a
Noot:

In 2017 was er veel non-respons op de vraag over het aandeel werknemers met een niet-westerse
migratieachtergrond in het personeelsbestand. Het is daarom aannemelijk dat het eenmalig hogere aandeel in
2017 een meetfout betreft.
Kleine organisaties: < 20 werknemers, middelgrote organisaties: 20-100 werknemers, grote organisaties:
> 100 werknemers.

Bron:

SCP (AVP’19/’20)

Data:

Download bronbestand (spreadsheet - https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-werkgevers-editie-3/assets/
data/figuur_5-2.ods)
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Nemen werkgevers mensen met een
arbeidsbeperking in dienst?
Auteurs: Lisette Swart en Sanne van der Laan
Ondanks krapte op de arbeidsmarkt blijft de arbeidsparticipatie onder mensen met een
arbeidsbeperking relatief laag (UWV 2022 (https://www.uwv.nl/overuwv/Images/monitor-arbeidsparticipatie-arbeidsbeperkten-2021.pdf)a). Hoewel er dus een substantieel onbenut
arbeidspotentieel bij deze groep mensen zit, vinden zij maar moeizaam werk. In deze kaart
analyseren we hoe werkgevers kijken naar het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking.
We zien dat het aantal werkgevers dat geen (extra) mensen met een arbeidsbeperking wil
aannemen, afneemt, al nemen werkgevers nog niet vaker mensen uit deze groep aan dan in het
verleden. De meest genoemde reden om geen (extra) mensen met een arbeidsbeperking in dienst
te nemen, is dat er binnen de organisatie geen geschikte functies voor hen zijn. Tot slot blijken veel
subsidieregelingen nog altijd niet bekend te zijn bij werkgevers, met name binnen kleinere
organisaties [Dit zijn organisaties met minder dan 20 werknemers.].
Sinds 2015 is de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten ingegaan. Gerelateerd hieraan
hebben het kabinet en werkgevers in het Sociaal Akkoord 2013 een banenafspraak gemaakt: in 2025
zouden er 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking gerealiseerd worden. In
januari 2022 publiceerde het UWV dat er sinds de start van de banenafspraak ruim 70.000 extra
banen gerealiseerd zijn (UWV 2022 (https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/banenafspraak/
70525-extra-banen-binnen-banenafspraak)b). In 2018 bestond minder dan 2% van het
personeelsbestand uit mensen met een arbeidsbeperking (zie Vinden werkgevers
doelgroepenbeleid belangrijk?).

Werkgevers zijn vaker positiever over mensen met een arbeidsbeperking, maar
nemen hen nog niet vaker aan
We zien dat 1 op de 6 werkgevers in het Arbeidsvraagpanel in 2020 aangaf iemand met een
arbeidsbeperking in dienst te hebben (figuur 1). Dit is vergelijkbaar met het aandeel 2 jaar eerder
(Van Echtelt 2019 (https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-werkgevers-editie-2/nemen-werkgevers-mensen-met-arbeidsbeperkingen-in-dienst/)). Toch stijgt het aantal werkgevers dat
aangeeft dat zij zich als organisatie verantwoordelijk voelen om mensen met zulke beperkingen in
dienst te nemen. Tot slot geeft bijna een kwart van de werkgevers aan bereid te zijn om (meer)
mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Hoewel de houding van werkgevers ten
opzichte van mensen met een arbeidsbeperking dus positiever is geworden, vertaalt dit zich nog
niet in een toename van het aantal organisaties dat daadwerkelijk mensen met een
arbeidsbeperking in dienst neemt.
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Figuur 1
Werkgevers over het aannemen van mensen met een arbeidsbeperkinga
[Heeft de werkgever mensen met beperkingen in dienst die extra aandacht nodig hebben om hun
werk te doen, voelt de werkgever zich verantwoordelijk voor het aannemen van mensen met zulke
beperkingen en denkt de werkgever de komende 2 jaar meer mensen met zulke beperkingen in
dienst te nemen? (in procenten van alle organisaties exclusief sociale werkvoorzieningsbedrijven)]
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a

Noot:

Deze figuur is gebaseerd op 3 enquêtevragen (in procenten, exclusief sociale werkvoorzieningsbedrijven): (1)
Heeft u werknemers in dienst die door zintuiglijke, motorische, psychische of andere beperkingen extra aandacht
nodig hebben om hun werk te doen? (ja/nee); (2) Voelt uw organisatie/vestiging zich verantwoordelijk om zulke
mensen in dienst te nemen? (ja/enigszins/nee); (3) Denkt u de komende 2 jaar meer/wel mensen met zulke
beperkingen in dienst te nemen? (ja/misschien/nee).
Kleine organisaties: < 20 werknemers, middelgrote organisaties: 20-100 werknemers, grote organisaties:
> 100 werknemers.

Bron:

SCP (AVP’19/’20)

Data:

Download bronbestand (spreadsheet - https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-werkgevers-editie-3/assets/
data/figuur_6-1.ods)

Figuur 1 laat ook zien dat er flinke verschillen zijn tussen sectoren als het gaat om het aantal
organisaties dat arbeidsbeperkten in dienst heeft. Zo hebben overheidsinstanties in meer dan de
helft van de gevallen mensen met een arbeidsbeperking in dienst en organisaties in de landbouwen de industriesector in ongeveer een kwart van de gevallen. In de transportsector en de zakelijke
dienstverlening ligt het aandeel organisaties met mensen met een arbeidsbeperking in dienst echter
slechts rond de 12%.
Kleinere organisaties staan minder positief tegenover het aannemen van mensen met een
arbeidsbeperking dan grotere organisaties [Dit zijn organisaties met meer dan 100 werknemers.].
Kleine organisaties hebben ook minder vaak mensen met een arbeidsbeperking in dienst dan grote
organisaties: 9% van de kleine organisaties heeft 1 of meer mensen met een arbeidsbeperking in
dienst, terwijl dit bij grote organisaties meer dan de helft is. Bij grotere organisaties zien we ook dat
een groter aandeel van de werkgevers zich verantwoordelijk voelt. Ook zijn zij meer geneigd om
(extra) mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.

Meest genoemde reden om geen (extra) mensen met een beperking aan te nemen
is dat er geen geschikte functies voor hen zijn
Uit figuur 1 blijkt dat ongeveer 30% van de werkgevers geen (extra) mensen met een
arbeidsbeperking in dienst wil nemen. Figuur 2 laat zien dat bijna de helft van de werkgevers die
geen extra mensen met een arbeidsbeperking willen aannemen, aangeeft dat er binnen hun
organisatie geen geschikte functies voor deze mensen beschikbaar zijn. Deze werkgevers zien dus
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blijkbaar ook geen mogelijkheden om nieuwe functies te creëren of om bestaande functies in delen
op te splitsen. Daarnaast geeft bijna een kwart van de werkgevers aan dat ze bij het aannemen van
mensen kijken naar kwaliteit en niet of mensen een beperking hebben.
Figuur 2
Belangrijkste redenen om geen (extra) mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen
[Belangrijkste reden die organisaties noemen dat zij (misschien) geen (extra) mensen met een
beperking zullen aannemen (in procenten van alle organisaties exclusief sociale
werkvoorzieningsbedrijven)]
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Noot:

Kleine organisaties: < 20 werknemers, middelgrote organisaties: 20-100 werknemers, grote organisaties:
> 100 werknemers.

Bron:

SCP (AVP’19/’20)

Data:

Download bronbestand (spreadsheet - https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-werkgevers-editie-3/assets/
data/figuur_6-2.ods)

Nog altijd zijn subsidieregelingen niet bekend bij werkgevers
Vanuit de overheid zijn er verschillende manieren om de kosten en de financiële risico’s die kunnen
ontstaan bij het aannemen van iemand met een arbeidsbeperking te verlagen. Zo kunnen
werkgevers worden vrijgesteld van het doorbetalen van het loon als een medewerker met een
arbeidsbeperking ziek uitvalt. Ook kunnen werkgevers voor een medewerker met een
arbeidsbeperking loonkostensubsidies krijgen en korting of zelfs vrijstelling van het betalen van de
premies voor sociale verzekeringen. Veel werkgevers geven aan dat zij niet bekend zijn met deze
regelingen (figuur 3). Kleine organisaties en werkgevers in het onderwijs zijn relatief vaak slecht op
de hoogte van de verschillende regelingen. Loonkostensubsidies en -dispensatie zijn regelingen die
relatief het vaakst gebruikt worden. Vergeleken met de vorige editie van het Arbeidsvraagpanel (Van
Echtelt 2019 (https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-werkgevers-editie-2/nemen-werkgevers-mensen-met-arbeidsbeperkingen-in-dienst/)) zijn de verschillende regelingen niet bekender
geworden bij werkgevers en het percentage dat er gebruik van maakt is ook ongeveer gelijk
gebleven.
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Figuur 3
Bekendheid en gebruik van verschillende subsidieregelingen
[Is de werkgever bekend met een aantal regelingen om de positie van zwakkere groepen op de
arbeidsmarkt te versterken en zo ja, maakt de werkgever er nu gebruik van? (in procenten van alle
organisaties exclusief sociale werkvoorzieningsbedrijven)]
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Noot:

Kleine organisaties: < 20 werknemers, middelgrote organisaties: 20-100 werknemers, grote organisaties:
> 100 werknemers.

Bron:

SCP (AVP’19/’20)

Data:

Download bronbestand (spreadsheet - https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-werkgevers-editie-3/assets/
data/figuur_6-3.ods)
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Faciliteren werkgevers thuiswerken?
Auteurs: Lisette Swart en Nienke Bilo
De coronacrisis heeft voor een grote verschuiving op het gebied van thuiswerken gezorgd. Sinds het
uitbreken van de coronacrisis vroeg het kabinet werkenden namelijk om niet op kantoor maar thuis
te werken, tenzij het niet anders kon. In deze kaart zien we dat het aantal werkgevers dat
thuiswerken faciliteert de afgelopen jaren flink gestegen is. Werkgevers hebben hun werknemers
meer thuis laten werken dan voorheen en werkgevers verwachten dat dit ook na de coronacrisis het
geval zal blijven. Uit eerder onderzoek onder werknemers kwam al naar voren dat mensen veel en
langdurig thuiswerken door de coronapandemie en dat de gemiddelde thuiswerker ook graag meer
thuis wil blijven werken na de coronacrisis (Josten en Merens 2021 (https://www.scp.nl/publicaties/
publicaties/2021/07/14/thuis-of-terug-naar-kantoor)).

In steeds meer organisaties werken mensen thuis
In 2020 werkten voor het eerst in een meerderheid van de organisaties weleens mensen thuis
(figuur 1). Zowel in kleine [Dit zijn organisaties met minder dan 20 werknemers.] als in grote
organisaties [Dit zijn organisaties met meer dan 100 werknemers.] komt thuiswerken de laatste
jaren steeds vaker voor, maar de coronacrisis lijkt het thuiswerken vooral in grote organisaties een
boost te hebben gegeven. We zien flinke verschillen tussen sectoren: bij de overheid en in de
zakelijke dienstverlening werken bij meer dan 80% van de organisaties weleens mensen thuis,
terwijl dit in de handel, horeca- en reparatiesector slechts het geval is bij 1 op de 3 organisaties.
Figuur 1
Organisaties met thuiswerkersa
[Aandeel organisaties met personeel dat gebruikmaakt van thuiswerken (in procenten)]
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a
Noot:

Thuiswerk is werk dat werknemers thuis kunnen doen. Via telefoon en computer houdt de werknemer contact
met de werkgever.
Kleine organisaties: < 20 werknemers, middelgrote organisaties: 20-100 werknemers, grote organisaties:
> 100 werknemers.

Bron:

SCP (AVP’19/’20)

Data:

Download bronbestand (spreadsheet - https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-werkgevers-editie-3/assets/
data/figuur_7-1.ods)

Deze verschillen in thuiswerken tussen sectoren zijn sterk gerelateerd aan de aard van de
werkzaamheden. Figuur 2 toont per sector hoeveel organisaties in 2020 aangaven dat het merendeel
van de werknemers werk heeft dat ze thuis kunnen doen. Ook hier zien we dat dit bij de overheid en
in de zakelijke dienstverlening het vaakst het geval is, namelijk bij bijna de helft van de organisaties.
Over alle sectoren gemiddeld genomen, geldt slechts voor 17% van de organisaties dat het
merendeel van de werknemers werk heeft dat ze thuis kunnen doen.
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Figuur 2
Organisaties waarvan het merendeel van de werknemers werk thuis kan doen
[Aandeel organisaties waarin het merendeel van de werknemers werk heeft dat zij thuis kunnen
doen (in procenten)]

Bron:

SCP (AVP’19/’20)

Data:

Download bronbestand (spreadsheet - https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-werkgevers-editie-3/assets/
data/figuur_7-2.ods)

Werkgevers verwachten dat mensen ook na de coronacrisis vaker thuis blijven
werken
Bijna driekwart (72%) van de werkgevers in het Arbeidsvraagpanel gaf in 2020 aan dat ze denken
dat ook na het opheffen van de coronamaatregelen meer mensen thuis zullen werken dan
voorheen. Van alle organisaties waar tijdens de coronapandemie werknemers zijn gestart met
thuiswerken (voor corona konden de werknemers van deze organisaties nog niet thuiswerken, maar
sinds de coronacrisis wel), verwacht bijna twee derde dat zij dit ook zullen doorzetten na het
opheffen van de coronamaatregelen.
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Hoe gaan werkgevers om met
werkgerelateerd ziekteverzuim en
werkstress?
Auteurs: Lisette Swart en Nienke Bilo
Ziekteverzuim is een grote kostenpost voor werkgevers. Dit blijkt ook uit het feit dat veel
werkgevers aangeven knelpunten te ervaren rondom ziekteverzuim en WIA-instroom [Instroom in
de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen] (zie Welke knelpunten ervaren en verwachten
werkgevers in het personeelsbeleid?). Bovendien geven veel werkgevers aan dat zij graag minder
verantwoordelijkheid zouden dragen voor de kosten van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid
(zie Wat verwachten werkgevers van de overheid?). In deze kaart zien we dat slechts een klein deel
van het ziekteverzuim werkgerelateerd is. Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden kunnen
deze werkgerelateerde klachten lichamelijk of geestelijk (zoals burn-outs en overspannenheid) zijn.
Tot slot zien we dat een grote meerderheid van de organisaties zich verantwoordelijk voelt voor
werkstress en hier ook specifiek beleid op voert, zoals het aanpassen van het werkproces om stress
te verminderen en werknemers leren omgaan met stress. Deze conclusies zijn getrokken op basis
van data die in 2019 verzameld zijn. Het voordeel hiervan is dat de gevolgen van de coronacrisis hier
niet mee interfereren, waardoor het een goed beeld geeft van de zaken waar werkgevers op dit
terrein tegenaan lopen.
Gemiddeld geven werkgevers in het Arbeidsvraagpanel aan dat het ziekteverzuim binnen hun
organisatie in 2018 op 3,4% lag. Dit is iets lager dan het ziekteverzuimpercentage van 4,4% dat
werknemers aangeven in de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (CBS statline 2022 (https://
www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/83056NED)). Binnen de overheid ligt het ziekteverzuim volgens
werkgevers gemiddeld het hoogst, namelijk op 5%. In de zakelijke dienstverlening en de handel-,
horeca- en reparatiesector ligt het percentage het laagst, namelijk op minder dan 3%. Daarnaast
zien we dat grotere organisaties [Dit zijn organisaties met meer dan 100 werknemers.] te maken
hebben met hoger ziekteverzuim. Werkgevers in kleine organisaties [Dit zijn organisaties met
minder dan 20 werknemers.] geven gemiddeld aan dat zij te maken hebben met 3% ziekteverzuim,
terwijl dit percentage in grote organisaties op 5,3% ligt.

Klein deel ziekteverzuim werkgerelateerd
Het ziekteverzuim is volgens werkgevers bij twee derde van de organisaties niet werkgerelateerd,
zoals te zien is in figuur 1. Daarnaast zien we dat werkgevers aangeven dat bij ruim een kwart (27%)
een klein deel van het ziekteverzuim (deels) werkgerelateerd is. Deze cijfers komen grotendeels
overeen met wat werknemers zelf aangeven: in 2018 gaf iets minder dan een kwart van de
werknemers (24%) in de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden aan dat het meest recente
ziekteverzuim het gevolg is van hun werk (CBS statline 2022 (https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/
83056NED)). Slechts bij 6% was de helft (4%) of zelfs meer dan de helft (2%) van het ziekteverzuim
overwegend of deels werkgerelateerd.
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We zien flinke verschillen tussen kleine en grotere werkgevers. Van de kleine werkgevers geeft bijna
80% aan dat ziekteverzuim binnen hun organisatie nooit werkgerelateerd is, terwijl dit bij grote
organisaties slechts 1 op de 6 werkgevers is. Binnen grote organisaties is in bijna twee derde van de
organisaties een klein deel van het ziekteverzuim (deels) werkgerelateerd.
Bij een uitsplitsing naar sectoren springen het onderwijs en vooral de overheid eruit, omdat in deze
sectoren ziekteverzuim vaker werkgerelateerd is. In andere sectoren geeft meer dan 60% van de
werkgevers aan dat ziekteverzuim nooit aan het werk lag, maar in het onderwijs is dit slechts 52%
en bij de overheid zelfs maar 29%. Bij een meerderheid van de overheidsinstanties (59%) is minder
dan de helft van het ziekteverzuim wel (deels) werkgerelateerd. In het onderwijs geldt dit voor ruim
een derde van de werkgevers (37%). Ook in de transportsector is ziekteverzuim bij een derde van de
organisaties voor een klein deel werkgerelateerd. Bij werkgevers in andere sectoren ligt dit aandeel
onder de 30%. Tot slot is bij de overheid (12%) en in het onderwijs (11%) de helft of zelfs meer van
het ziekteverzuim binnen de organisatie voor een belangrijk deel werkgerelateerd. In andere
sectoren ligt dit onder de 10%.
Figuur 1
Werkgerelateerd ziekteverzuim
[Aandeel organisaties waarbinnen het ziekteverzuim niet (niemand), in minder dan de helft van de
gevallen (minder dan de helft), in de helft van de gevallen (ongeveer de helft) en in meer dan de
helft van de gevallen werkgerelateerd is (in procenten)]
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Noot:

Kleine organisaties: < 20 werknemers, middelgrote organisaties: 20-100 werknemers, grote organisaties:
> 100 werknemers.

Bron:

SCP (AVP’19/’20)

Data:

Download bronbestand (spreadsheet - https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-werkgevers-editie-3/assets/
data/figuur_8-1.ods)

Werkgerelateerde klachten binnen organisaties zijn even vaak psychisch als
lichamelijk
Wat voor ziekteverzuim precies werkgerelateerd is, hangt af van het type werk. Figuur 2 toont dat
bijna de helft van de werkgevers (46%) aangeeft dat de meeste werkgerelateerde klachten binnen
hun organisatie psychisch (overspannenheid of een burn-out) zijn. Een even groot deel van de
werkgevers (ook 46%) geeft juist aan dat binnen hun organisatie de meest voorkomende
werkgerelateerde klachten lichamelijk zijn, bijvoorbeeld door zwaar tillen of werk in een
ongemakkelijke houding. Letsel door ongeval wordt slechts door 4% van de werkgevers genoemd
als vaakst voorkomende klacht die aan werk gerelateerd is. We zien geen duidelijke verschillen
tussen kleine en grote organisaties.
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Figuur 2
Meest voorkomende werkgerelateerde klachten
[Aandeel organisaties waarbinnen overspannen/burn-out, lichamelijke klachten, letsel door ongeval
of andere klachten de meest voorkomende werkgerelateerde klachten zijn (in procenten)]
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Noot:

Kleine organisaties: < 20 werknemers, middelgrote organisaties: 20-100 werknemers, grote organisaties:
> 100 werknemers.

Bron:

SCP (AVP’19/’20)

Data:

Download bronbestand (spreadsheet - https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-werkgevers-editie-3/assets/
data/figuur_8-2.ods)

120

HOE GAAN WERKGEVERS OM MET WERKGERELATEERD ZIEKTEVERZUIM EN WERKSTRESS?

ARBEIDSMARKT IN KAART - WERKGEVERS - EDITIE 3

Wel zien we grote verschillen tussen sectoren in lijn met de aard van de werkzaamheden in die
verschillende sectoren. In sectoren waar veel lichamelijk werk wordt gedaan, zijn lichamelijke
klachten in een meerderheid van de organisaties de werkgerelateerde klachten die het vaakst
voorkomen. Dit zien we met name in de bouw (85%), maar ook in de industrie- en landbouwsector
(64%), de sector handel, horeca en reparatie (56%) en de transportsector (54%). In sectoren waar
het werk meer om kennisoverdracht draait, zoals het onderwijs, de overheid en de zakelijke
dienstverlening, zien we juist dat meer dan 70% van de werkgevers aangeeft dat werkgerelateerde
klachten vooral psychisch zijn. In de zorg en de overige dienstverlening, waaronder bijvoorbeeld de
kappers en ook een groot deel van de cultuursector vallen, zien we een meer evenwichtige verdeling
tussen psychische en lichamelijke klachten als meest voorkomend. Letsel door ongeval komt het
meest voor in de transport- en de industrie- en landbouwsector: in deze sectoren geeft ongeveer 1
op de 10 werkgevers aan dat letsel door ongeval het vaakst de oorzaak is van werkgerelateerde
klachten.

Organisaties voelen zich verantwoordelijk voor werkstress en voeren hier vaak
beleid op
Het grote merendeel van werkgevers, namelijk 94%, voelt zich verantwoordelijk om werkstress
tegen te gaan (figuur 3). Dit geldt voor grote en voor kleine organisaties en ook tussen sectoren zijn
er weinig verschillen. Slechts 3% van de werkgevers geeft aan zich hier niet verantwoordelijk voor te
voelen.
Figuur 3
Tegengaan van werkstress bij de werknemers
[Aandeel werkgevers dat zich wel (eens) en niet (oneens) verantwoordelijk voelt voor het tegengaan
van werkstress en inzet op het tegengaan van werkstress door werknemers te leren omgaan met
stress en het werkproces aan te passen of hierover geen mening heeft (niet eens/niet oneens) (in
procenten)]
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Noot:
Bron:
Data:

Kleine organisaties: < 20 werknemers, middelgrote organisaties: 20-100 werknemers, grote organisaties:
> 100 werknemers.
SCP (AVP’19/’20)
Download bronbestand (spreadsheet - https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-werkgevers-editie-3/assets/
data/figuur_8-3.ods)

Dit verantwoordelijkheidsgevoel is ook terug te zien in het beleid dat veel organisaties voeren. Zo
toont figuur 3 ook dat meer dan 80% van de werkgevers aangeeft dat zij in hun organisatie het
werkproces aanpassen om stress tegen te gaan. Hierbij zien we weinig verschillen tussen sectoren
en tussen kleine en grote organisaties. Daarnaast geeft 71% aan in te zetten op leren omgaan met
stress. Dit gebeurt vaker in grotere organisaties dan in kleinere organisaties. Ook tussen sectoren is
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er verschil in de inzet hierop. Zo wordt in het onderwijs, de zorg en bij de overheid vaker ingezet op
het leren omgaan met stress dan in andere sectoren. Slechts 9% van de werkgevers doet geen
poging het werkproces aan te passen én leert de werknemers ook niet om te gaan met stress. Dit
zijn relatief vaak kleine organisaties en organisaties in de industrie, landbouw, de bouw en de
overige dienstverlening.
In figuur 2 zagen we dat overspannen zijn en burn-outs de meest voorkomende werkgerelateerde
klachten zijn binnen de overheid, in het onderwijs en de zakelijke dienstverlening. Van deze sectoren
zien we in figuur 3 dat werkgevers bij de overheid en in het onderwijs relatief vaak extra inzetten op
leren omgaan met stress. Zij proberen echter niet vaker dan werkgevers in andere sectoren het
werkproces aan te passen. In de zakelijke dienstverlening, ook een sector waar werkgerelateerde
klachten vaker psychisch van aard zijn, zien we in mindere mate terug dat werkgevers extra inzetten
op leren omgaan met stress.
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Hoe stimuleren werkgevers het vergroten
van de kennis en vaardigheden van hun
personeel?
Auteurs: Lisette Swart en Nienke Bilo
Het kabinet heeft de verantwoordelijkheid voor duurzame inzetbaarheid primair bij werkgevers en
werknemers belegd. Een belangrijk onderdeel van duurzame inzetbaarheid is het bevorderen van
een ‘leven lang ontwikkelen’. Zo kunnen meer werknemers werkend hun pensioen halen. Het
belang hiervan neemt verder toe nu de AOW-gerechtigde leeftijd stijgt (zie Hoe kijken werkgevers
naar oudere werknemers?). In deze kaart zien we dat een grote meerderheid van de organisaties
werknemers de mogelijkheid biedt om werkgerelateerde cursussen en trainingen te volgen. Wel
gebeurt dit minder vaak in organisaties met weinig hoogopgeleide medewerkers en in organisaties
met veel werknemers met flexibele contracten. Deze organisaties zetten relatief minder in op
formele vormen om kennis te vergaren, maar juist meer op informele vormen, zoals het wisselen
van de taken die werknemers uitvoeren (taakroulatie) en het rouleren van werknemers tussen
functies of afdelingen (jobrotatie).

Meeste organisaties bieden scholingsmogelijkheden, al gebeurt dit vaker bij
organisaties met veel hoogopgeleiden of met weinig flexwerkers
Afgelopen decennium steeg het aantal organisaties dat werknemers de mogelijkheid biedt om
werkgerelateerde opleidingen of cursussen te volgen gestaag. In het Arbeidsvraagpanel van
2019/2020 gaf 91% van de werkgevers aan dit het afgelopen jaar gedaan te hebben. Wel zien we een
afname van het aantal organisaties waar werknemers studieverlof kunnen opnemen: in 2017 gaf
nog 70% van de werkgevers aan dat dit in hun organisatie kon en 2 jaar later was dit gedaald naar
62%. Deze afname zien we voor alle sectoren. In lijn daarmee zien we eenzelfde daling van het
aantal organisaties waarin studieverlof werd aangevraagd. In ongeveer een derde van de
organisaties waarin het mogelijk is om studieverlof op te nemen, is hiervan in de 2 jaar ervoor
gebruikgemaakt.
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Figuur 1
Scholingsmogelijkheden
[Ontwikkeling over tijd van het aandeel organisaties/vestigingen waar werkgerelateerde
opleidingen en cursussen mogelijkheden zijn, studieverlof opgenomen kan worden en waar ook
daadwerkelijk studieverlof is aangevraagd (in procenten)]
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Noot:

Kleine organisaties: < 20 werknemers, middelgrote organisaties: 20-100 werknemers, grote organisaties:
> 100 werknemers.

Bron:

SCP (AVP’19/’20)

Data:

Download bronbestand (spreadsheet - https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-werkgevers-editie-3/assets/
data/figuur_9-1.ods)

Uit het Arbeidsaanbodpanel komt naar voren dat hoogopgeleiden zich vaker bijscholen dan
lageropgeleiden (Portegijs 2020 (https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-wel-en-niet-werkenden-editie-2/neemt-een-leven-lang-leren-onder-werkenden-toe/)). Een veelgenoemde reden
hiervoor is dat hogeropgeleiden vaker zelf initiatief tot scholing nemen. Er zijn ook grote verschillen
in de mogelijkheden tot scholing tussen organisaties waar veel hoogopgeleiden werken en
organisaties waar maar een klein deel van de werknemers hoogopgeleid is. In vrijwel alle
organisaties met relatief veel hoogopgeleiden kunnen werknemers deelnemen aan cursussen en
trainingen (97%) (figuur 2). In organisaties met relatief weinig hoogopgeleiden ligt dit aandeel lager,
namelijk op 86%. Ook zien we dat in organisaties met veel hoogopgeleiden het veel vaker mogelijk
is om studieverlof aan te vragen: in organisaties met veel hoogopgeleiden is dit in 79% van de
organisaties mogelijk, terwijl dit in organisaties met weinig hoogopgeleiden in 55% van de gevallen
kan. In lijn hiermee wordt er in organisaties met veel hoogopgeleiden ook substantieel vaker
gebruikgemaakt van studieverlof.
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Figuur 2
Verschillen in scholingsmogelijkheden tussen organisaties met veel en weinig hoogopgeleide
werknemersa
[Aandeel van de organisaties/vestigingen met veel en weinig hoogopgeleiden, waar
werkgerelateerde opleidingen en cursussen mogelijkheden zijn, studieverlof opgenomen kan
worden en waar ook daadwerkelijk studieverlof is aangevraagd (in procenten)]

a

Organisaties hebben een groot aandeel hoogopgeleide werknemers als zij van alle organisaties tot de 25%
behoren met de meeste hoogopgeleiden in hun personeelsbestand. In lijn daarmee hebben organisaties een
klein aandeel hoogopgeleide werknemers als zij tot de 25% behoren met de minste hoogopgeleiden in hun
personeelsbestand.

Bron:

SCP (AVP’19/’20)

Data:

Download bronbestand (spreadsheet - https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-werkgevers-editie-3/assets/
data/figuur_9-2.ods)

Eerder onderzoek liet zien dat organisaties veel minder geld steken in de scholing van flexwerkers
dan in hun werknemers met een vast contract (Künn-Nelen et al. 2018 (https://roa.nl/files/
roar20185pdf)). Figuur 3 laat zien dat er ook grote verschillen zijn in de scholingsmogelijkheden
tussen organisaties met veel en organisaties met weinig flexwerkers in het personeelsbestand.
Organisaties met veel flexwerkers bieden minder vaak de mogelijkheid tot het volgen van
trainingen en cursussen en ook is studieverlof minder vaak een optie.
Figuur 3
Verschillen in scholingsmogelijkheden tussen organisaties met veel en weinig werknemers met een
flexibel contracta
[Aandeel van de organisaties/vestigingen met veel en weinig flexwerkers, waar werkgerelateerde
opleidingen en cursussen mogelijkheden zijn, studieverlof opgenomen kan worden en waar ook
daadwerkelijk studieverlof is aangevraagd (in procenten)]

a

Organisaties hebben een groot aandeel flexwerkers als zij van alle organisaties tot de 25% behoren met de
meeste werknemers met een flexibel contract. In lijn daarmee hebben organisaties een klein aandeel flexwerkers
als zij tot de 25% behoren met de minste werknemers met een flexibel contract.

Bron:

SCP (AVP’19/’20)

Data:

Download bronbestand (spreadsheet - https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-werkgevers-editie-3/assets/
data/figuur_9-3.ods)
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Naast deelnemen aan cursussen en trainingen, kunnen organisaties de kennis en vaardigheden in
hun personeelsbestand ook vergroten op andere manieren. Zo kunnen ze werknemers verschillende
taken laten uitvoeren (taakroulatie) of werknemers laten rouleren tussen functies of afdelingen
(jobrotatie). Ook het aannemen van nieuw personeel kan zorgen voor meer kennis en vaardigheden
binnen een organisatie. Figuur 4 toont dat het aantal organisaties dat in 2019 deze vormen van
kennisvergaring heeft ingezet ongeveer hetzelfde is als in 2017.
Figuur 4
Manieren om kennis te vergaren
[Ontwikkeling over tijd van het aandeel organisaties/vestigingen waar ingezet wordt op het
vergaren van kennis door nieuw personeel, taakroulatie en jobrotatie (in procenten)]
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Noot:
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Bron:
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Data:

Download bronbestand (spreadsheet - https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-werkgevers-editie-3/assets/
data/figuur_9-4.ods)

Wel zien we wederom verschillen tussen organisaties met veel en organisaties met weinig
hoogopgeleiden in dienst. Figuur 5 laat zien dat het aannemen van nieuw personeel vaker gebeurt
in organisaties met veel hoogopgeleiden, terwijl organisaties met weinig hoogopgeleiden juist
vaker inzetten op taakroulatie en jobrotatie. Hoewel organisaties met weinig hoogopgeleide
deelnemers dus minder vaak inzetten op formele vormen van scholing, laten zij hun personeel wel
extra kennis vergaren via meer informele vormen van scholing.
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Figuur 5
Verschillen in de manieren van kennisvergaring tussen organisaties met veel en weinig
hoogopgeleide werknemersa
[Aandeel van de organisaties/vestigingen met veel en weinig hoogopgeleiden waar ingezet wordt
op het vergaren van kennis door nieuw personeel, taakroulatie en jobrotatie (in procenten)]

a

Organisaties hebben een groot aandeel hoogopgeleide werknemers als zij van alle organisaties tot de 25%
behoren met de meeste hoogopgeleiden in hun personeelsbestand. In lijn daarmee hebben organisaties een
klein aandeel hoogopgeleide werknemers als zij tot de 25% behoren met de minste hoogopgeleiden in hun
personeelsbestand.

Bron:

SCP (AVP’19/’20)

Data:

Download bronbestand (spreadsheet - https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-werkgevers-editie-3/assets/
data/figuur_9-5.ods)

Ook tussen organisaties met veel en organisaties met weinig flexwerkers in het personeelsbestand
zien we verschillen in kennisvergaring. Beide groepen zetten ongeveer even vaak in op het
aantrekken van nieuw personeel om de kennis in het personeelsbestand te vergroten. Organisaties
met veel flexwerkers zetten wel veel vaker in op taakroulatie en ook op jobrotatie. Net als bij
organisaties met weinig hoogopgeleide werknemers, zien we dat ook organisaties met veel
flexwerkers minder inzetten op formele vormen van scholing, maar juist extra op meer informele
manieren van kennisvergaring.
Figuur 6
Verschillen in de manieren van kennisvergaring tussen organisaties met veel en weinig werknemers
met een flexibel contracta
[Aandeel van de organisaties/vestigingen met veel en weinig flexwerkers waar ingezet wordt op het
vergaren van kennis door nieuw personeel, taakroulatie en jobrotatie (in procenten)]

a

Organisaties hebben een groot aandeel flexwerkers als zij van alle organisaties tot de 25% behoren met de
meeste werknemers met een flexibel contract. In lijn daarmee hebben organisaties een klein aandeel flexwerkers
als zij tot de 25% behoren met de minste werknemers met een flexibel contract.

Bron:

SCP (AVP’19/’20)

Data:

Download bronbestand (spreadsheet - https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-werkgevers-editie-3/assets/
data/figuur_9-6.ods)
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Hoe kijken werkgevers naar oudere
werknemers?
Auteurs: Lisette Swart en Nienke Bilo
Door de vergrijzing stijgt het aandeel ouderen in Nederland. De Rijksoverheid wil dat mensen langer
doorwerken om de effecten van de vergrijzing tegen te gaan. Daarom stijgt de AOW-gerechtigde
leeftijd. Inmiddels is bijna 1 op de 5 werknemers ouder dan 55 jaar (zie Vinden werkgevers
doelgroepenbeleid belangrijk?). Werkgevers spelen een belangrijke rol bij de ‘duurzame
inzetbaarheid’ van oudere werknemers. Dat wil zeggen dat werknemers gezond en vitaal door
kunnen werken tot aan hun pensioenleeftijd. In deze kaart bespreken we dat werkgevers het steeds
vaker een goede ontwikkeling vinden dat werknemers langer doorwerken, al vinden veel
werkgevers doorwerken na de pensioengerechtigde leeftijd nog niet wenselijk. Daarnaast zijn
werkgevers positief over het functioneren en de productiviteit van oudere werknemers. Tot slot
hanteren de meeste organisaties specifieke maatregelen om ouderen te helpen werkend de
pensioengerechtigde leeftijd te bereiken.

Werkgevers zijn positief over langer doorwerken, maar niet over doorwerken na de
pensioengerechtigde leeftijd
Steeds vaker vinden werkgevers het een goede ontwikkeling dat werknemers langer doorwerken.
In 2019 vond ruim twee derde (68%) van de werkgevers het gewenst dat werknemers na hun
60e levensjaar doorwerken (figuur 1). Dat is een gestage stijging ten opzichte van de jaren ervoor. In
2001 was dat nog 42% van de werkgevers. De opvattingen verschillen niet sterk per sector of
organisatieomvang.
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Figuur 1
Opvattingen werkgevers over doorwerken na het 60e levensjaar
[Aandeel werkgevers met 55-plussers in dienst dat het (zeer) wenselijk of (zeer) onwenselijk vindt
dat werknemers in de organisatie/vestiging ook na hun 60e jaar blijven doorwerken (in procenten)]
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Bijna de helft van de werkgevers (44%) vindt het onwenselijk dat werknemers na de
pensioengerechtigde leeftijd blijven werken (figuur 2). Wel zien we dat dit percentage daalt ten
opzichte van eerdere jaren: in 2009 was dit nog 58% van de werkgevers. Dit gaat gepaard met een
stijging van het aandeel werkgevers dat het positief vindt dat mensen doorwerken na hun
pensioengerechtigde leeftijd: in 2019 ging het hierbij om ruim een kwart van de werkgevers, terwijl
dat percentage de jaren ervoor schommelde rond de 17%. Werkgevers in de transportsector staan
hier het meest positief tegenover: ruim een derde vindt het gewenst dat werknemers doorwerken
na de pensioenleeftijd en een derde van de werkgevers vindt het onwenselijk. Opvallend is dat
overheidswerkgevers het minst positief staan tegenover werken na het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd: slechts 1 op de 6 werkgevers in de overheidssector geeft aan dit
gewenst te vinden.
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Figuur 2
Opvattingen werkgevers over doorwerken na de pensioengerechtigde leeftijd
[Aandeel werkgevers met 55-plussers in dienst dat het (zeer) wenselijk of (zeer) onwenselijk vindt
dat werknemers in de organisatie/vestiging ook na hun pensioengerechtigde leeftijd blijven
doorwerken (in procenten)]
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Werkgevers zijn positief over het functioneren en de productiviteit van oudere
werknemers
Het beeld dat werkgevers hebben van oudere werknemers is het afgelopen decennium nauwelijks
veranderd. Over het algemeen zijn werkgevers positief over het functioneren van oudere
werknemers. Veruit de meeste werkgevers stellen dat 55-plussers net zo goed als (74%) of zelfs
beter dan (15%) jongere werknemers functioneren (figuur 3). Dit beeld hadden werkgevers eerder
ook al. Ook op het gebied van productiviteit is het beeld relatief gelijk gebleven. Werkgevers stellen
dat 55-plussers doorgaans niet minder productief zijn dan jongere werknemers (figuur 4). Bijna
twee derde van de werkgevers (64%) geeft aan dat, rekening houdend met verschillen in het salaris,
ouderen even productief zijn als jongere werknemers. Er zijn op dit terrein nauwelijks verschillen
tussen grote [Dit zijn organisaties met meer dan 100 werknemers.] en kleine organisaties [Dit zijn
organisaties met minder dan 20 werknemers.] of tussen sectoren.
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Figuur 3
Opvattingen over functioneren 55-plussers ten opzichte van werknemers jonger dan 55 jaar
[Oordeel van werkgevers met 55-plussers in dienst over het functioneren van 55-plussers ten
opzichte van werknemers die jonger zijn dan 55 jaar (beter, even goed of slechter) (in procenten)]
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Figuur 4
Opvattingen over de productiviteit van 55-plussers ten opzichte van werknemers jonger dan 55 jaar
[Oordeel van werkgevers met 55-plussers in dienst over de productiviteit van 55-plussers ten
opzichte van werknemers die jonger zijn dan 55 jaar (hoger, gelijk of lager) (in procenten)]
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Meeste organisaties hanteren maatregelen om ouderen langer door te laten
werken
Werkgevers hebben steeds vaker oudere werknemers in dienst. Werkgevers kunnen hen helpen om
vitaal de pensioengerechtigde leeftijd te bereiken. Dat kan op veel verschillende manieren.
Voorbeelden hiervan zijn dat oudere werknemers recht krijgen op extra vrije dagen, het stimuleren
van scholings- of cursusdeelname door oudere werknemers of hen vrijstellen van onregelmatige
diensten. 6 van de 7 organisaties hanteren ten minste 1 aanvullende beleidsmaatregel specifiek voor
oudere werknemers (figuur 5). De maatregel die in de meeste organisaties voorkomt, is dat oudere
werknemers extra vrije dagen kunnen kopen: dit komt bij ruim 60% van de organisaties voor. Bij
ruim 4 op de 10 organisaties kunnen ouderen een kortere werkweek afspreken. Ook taakverlichting
voor oudere werknemers (35%) en het stimuleren van scholings- en cursusdeelname door oudere
werknemers (31%) worden door een substantieel deel van de organisaties gehanteerd.
Figuur 5
Maatregelen voor oudere werknemers
[Aandeel organisaties dat beleidsmaatregelen hanteert specifiek voor oudere werknemers (in
procenten)]
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Wat doen werkgevers om werkloosheid te
voorkomen?
Auteurs: Lisette Swart en Nienke Bilo
Tijdens de coronacrisis ervaarden veel werkgevers een afname van de omzet (zie Welke invloed had
de 1e fase van de coronapandemie op de omzet en het personeelsbestand?). Hoewel organisaties
die een forse afname van de omzet ervaarden aanspraak konden maken op de NOW-steun, heeft
een deel van de werkgevers toch werknemers moeten laten gaan. Uit cijfers van het Centraal Bureau
voor de Statistiek (CBS 2022 (https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-arbeidsmarkt/
banen-werkgelegenheid)) blijkt dat de werkgelegenheid in het 2e kwartaal van 2020 flink daalde,
maar al snel daarna weer herstelde. Eind 2020 was de totale werkgelegenheid in Nederland weer
bijna op hetzelfde niveau als van voor de crisis. Diris et al. (2022) hebben recentelijk in Economische
Statistische Berichten (ESB) laten zien dat de coronacrisis wel heeft gezorgd voor een verschuiving
van de werkgelegenheid tussen sectoren. Zo kromp de horecasector in 2020 flink, terwijl de
detailhandel juist groeide. Hoewel de NOW-steun bedoeld was om organisaties te ondersteunen bij
het in dienst houden van hun werknemers, vergoedde deze regeling niet de volledige loonkosten.
Organisaties hadden hierdoor nog steeds een financiële prikkel om personeel te laten gaan. Deze
financiële prikkel is vanwege het ontslagrecht sterker voor tijdelijk personeel dan voor personeel
met een vast contract. Roelandt et al. (2022) concluderen inderdaad dat organisaties in 2020 vaker
afscheid namen van werknemers met een flexibel contract.
Organisaties hadden in 2020 te maken met een relatief hoge uitstroom van personeel. Om vraag en
aanbod van arbeid bij elkaar te brengen, werd onder andere het platform NLWerktDoor! (https://
nlwerktdoor.nl/) gelanceerd. Werkgeversorganisaties, gemeenten, vakbonden en de Rijksoverheid
werken binnen dit platform samen om sectoren van voldoende personeel te voorzien en mensen
aan het werk te houden. Daarnaast werd ook de subsidieregeling NL Leert Door (https://nlleertdoor.com/%60) opgezet. Via deze regeling kon iedereen in de Nederlandse beroepsbevolking
tijdelijk gebruikmaken van gratis scholingstrajecten. Onderdeel hiervan is ook de subsidieregeling
‘NL leert door met de inzet van sectoraal maatwerk’. Via deze regeling kunnen sectororganisaties
ontwikkeladvies, scholing en begeleiding bieden aan werkenden in de sector (Rijksoverheid 2022
(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen/leven-lang-ontwikkelenfinanciele-regelingen/nederland-leert-door)).
Al met al was er de afgelopen jaren meer aandacht voor de begeleiding van werknemers die
uitstromen dan in het verleden. Figuur 1 toont echter dat het aandeel werkgevers dat beleid heeft
voor van-werk-naar-werkactiviteiten (VWNW-activiteiten) in 2020 ongeveer gelijk was aan het
aandeel in de jaren ervoor. Kanttekening hierbij is dat de hierboven genoemde subsidieregeling ‘NL
leert door met de inzet van sectoraal maatwerk’ bijvoorbeeld niet werd geregeld door werkgevers
zelf, maar door de sectororganisaties, wat dus niet in deze data is terug te zien. Ook het aandeel van
de werkgevers dat VWNW-activiteiten de verantwoordelijkheid van de werkgever vindt, is in 2020
vergelijkbaar met het aandeel in 2018. Wel zien we een licht stijgende trend: in 2012 was 74% van de
werkgevers van mening dat VWNW de verantwoordelijkheid is van de werkgever en in 2020 was dit
gestegen naar 80%.
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Het is de vraag bij wie de verantwoordelijkheid voor het begeleiden van mensen die uitstromen
naar een nieuwe baan ligt. Tijdens de coronacrisis heeft de overheid hier een nadrukkelijkere rol in
gespeeld dan in de periode ervoor, terwijl werkgevers zich hier ook steeds vaker verantwoordelijk
voor voelen. Daarnaast kunnen onder meer branche- en sectororganisaties een belangrijke rol
spelen, zoals bijvoorbeeld gebeurde bij de subsidieregeling ‘NL leert door met de inzet van sectoraal
maatwerk’.
Als we de resultaten van figuur 1 uitsplitsen naar sector en naar organisatiegrootte, zien we
wederom dat de verschillen ten opzichte van 2 jaar eerder beperkt zijn. Organisaties in de zorg, het
onderwijs en binnen de overheid hebben vaker specifiek VWNW-beleid en ook passen zij vaker
VWNW-trajecten toe dan organisaties in andere sectoren. In de zakelijke dienstverlening neemt het
aantal organisaties dat VWNW-activiteiten de verantwoordelijkheid vindt van de werkgever,
gestaag toe. In 2014 vond nog 70% van de werkgevers het organiseren van VWNW-activiteiten de
verantwoordelijkheid van de werkgever en in 2020 was dit toegenomen tot 86%.
Figuur 1
Van-werk-naar-werkactiviteitena
[Ontwikkeling over tijd van het aandeel werkgevers dat zich verantwoordelijk voelt voor van-werknaar-werkactiviteiten, hier beleid voor heeft en van-werk-naar-werktrajecten heeft ingezet (in
procenten)]
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a

Noot:

Percentage werkgevers dat: 1) het deels of helemaal eens is met de stelling ‘Het is de taak van de werkgever om
werknemers die deze organisatie of vestiging anders zou moeten ontslaan naar een nieuwe passende baan of
functie te helpen’; 2) beleid heeft voor van-werk-naar-werkactiviteiten in de afgelopen 2 jaar; 3) van-werk-naarwerktrajecten naar een andere werkgever of naar een andere functie binnen de organisatie inzette voor
werknemers die zij anders hadden moeten ontslaan.
Kleine organisaties: < 20 werknemers, middelgrote organisaties: 20-100 werknemers, grote organisaties:
> 100 werknemers.

Bron:

SCP (AVP’19/’20)

Data:

Download bronbestand (spreadsheet - https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-werkgevers-editie-3/assets/
data/figuur_11-1.ods)
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Ondernemen organisaties op milieu- en
klimaatverantwoorde wijze?
Auteurs: Lisette Swart en Sanne van der Laan
Steeds meer bedrijven zetten in op maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Dat houdt in
dat zij rekening houden met de effecten van hun bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij
(Rijksoverheid 2022 (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-economie/maatschappelijk-verantwoord-ondernemen#:~:text=De%20overheid%20heeft%20MVO%20Nederland,terecht%20die%20duurzamer%20willen%20ondernemen.)). Deze kaart draait om milieu- en
klimaatverantwoord ondernemen, wat een onderdeel is van MVO. Uit de analyse van het
Arbeidsvraagpanel komt naar voren dat 4 op de 5 organisaties aan een vorm van milieu- en
klimaatverantwoord ondernemen doen. Organisaties doen dit op veel verschillende manieren. De
belangrijkste reden die organisaties zelf noemen voor het voeren van dit beleid, is dat zij
maatschappelijke verantwoordelijkheid willen nemen. Andersom is de meest genoemde reden om
niet milieu- en klimaatverantwoord te ondernemen dat organisaties zelf aangeven dat hun
producten of diensten niet nadelig zijn voor het milieu of het klimaat.
De Rijksoverheid stimuleert milieu- en klimaatverantwoord ondernemen op verschillende
manieren. Een onderliggende reden hiervoor is dat Nederland zich heeft gecommitteerd aan de
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals, veelal afgekort tot SDG’s).
Dit zijn 17 doelen die in 2015 door de Verenigde Naties zijn geformuleerd om een betere plek van de
wereld te maken in 2030 (SDG Nederland (https://www.sdgnederland.nl/) 2022). Ze omvatten
verschillende zaken, zoals het uitbannen van armoede en honger, doelen met betrekking tot goede
gezondheid en welzijn, onderwijs, arbeidsmarkt en economie, maar ook rond biodiversiteit en het
in actie komen tegen klimaatverandering.

4 op de 5 organisaties doen aan milieu- en klimaatverantwoord ondernemen
Van de organisaties in het Arbeidsvraagpanel geeft ruim 80% aan dat zij milieu- en
klimaatverantwoord ondernemen zien als hun verantwoordelijkheid en 80% zet zelf ook in op een
vorm van milieu- en klimaatverantwoord ondernemen (figuur 1). In de transportsector, de bouw en
bij de overheid doet zelfs ongeveer 90% van de organisaties hieraan. In de zakelijke dienstverlening
doen organisaties er het minst vaak aan, maar nog altijd 72%. Daarnaast zien we dat grotere
organisaties [Dit zijn organisaties met meer dan 100 werknemers.] vaker klimaat- en
maatschappelijk verantwoord ondernemen dan kleinere organisaties [Dit zijn organisaties met
minder dan 20 werknemers.].
Het aandeel dat milieu- en klimaatverantwoord ondernemen als hun verantwoordelijkheid ziet, ligt
over het algemeen iets hoger dan het aandeel dat het ook daadwerkelijk doet. Opvallend genoeg
zien we dat het aandeel organisaties dat zelf milieu- en klimaatverantwoord onderneemt in de
transportsector zelfs hoger ligt dan het aandeel dat aangeeft zich er verantwoordelijk voor te
voelen. Vermoedelijk heeft dit ermee te maken dat een deel van de organisaties in de
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transportsector bepaalde maatregelen die ook onder milieu- en klimaatverantwoord ondernemen
vallen (zoals het beperken van uitstoot van uitlaatgassen), in de eerste plaats neemt om andere
(waarschijnlijk financiële) redenen.
Figuur 1
Milieu- en klimaatverantwoord ondernemen
[Aandeel organisaties dat zich verantwoordelijk voelt voor milieu- en klimaatverantwoord
ondernemen en het aandeel dat hier zelf aan doet (in procenten)]
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Noot:

Kleine organisaties: < 20 werknemers, middelgrote organisaties: 20-100 werknemers, grote organisaties:
> 100 werknemers.

Bron:

SCP (AVP’19/’20)

Data:

Download bronbestand (spreadsheet - https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-werkgevers-editie-3/assets/
data/figuur_12-1.ods)

Organisaties vullen milieu- en klimaatverantwoord ondernemen op veel verschillende manieren in
(figuur 2). Bijna alle organisaties die milieu- en klimaatverantwoord ondernemen, zetten in op
energiebesparende maatregelen. Ook kopen ze vaak kantoormaterialen in die beter zijn voor milieu
en klimaat en bieden ze diensten en producten aan die het milieu en klimaat minder belasten.
Figuur 2
Maatregelen die organisaties inzetten die milieu- en klimaatverantwoord ondernemen
[Aandeel organisaties dat maatregelen inzet voor milieu- en klimaatverantwoord ondernemen (in
procenten)]
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Noot:

Kleine organisaties: < 20 werknemers, middelgrote organisaties: 20-100 werknemers, grote organisaties:
> 100 werknemers.

Bron:

SCP (AVP’19/’20)

Data:

Download bronbestand (spreadsheet - https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-werkgevers-editie-3/assets/
data/figuur_12-2.ods)

Maatschappelijke verantwoordelijkheid verreweg de belangrijkste reden
De meeste organisaties die milieu- en klimaatverantwoord ondernemen, geven aan dat zij dit doen
uit een gevoel van maatschappelijke verantwoordelijkheid (figuur 3). Dit geldt voor alle sectoren, al
geven organisaties binnen de overheid relatief vaak aan dat ze het doen omdat regelgeving het
vereist. Andersom geven organisaties die niet milieu- en klimaatverantwoord ondernemen het
vaakst aan dat de reden hiervoor is dat hun producten of diensten niet nadelig zijn voor het milieu
of het klimaat (figuur 4). Een kwart van de werkgevers die niet aan milieu- en klimaatverantwoord
ondernemen doen, geeft aan dat dit de belangrijkste reden daarvoor is. Daarnaast geeft bijna 20%
aan het niet te doen omdat het niet gebruikelijk is binnen hun sector en iets meer dan 10% van de
organisaties vindt het niet belangrijk of weet niet hoe zij dit zouden moeten aanpakken.
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Figuur 3
Belangrijkste redenen om milieu- en klimaatverantwoord te ondernemen
[Redenen voor de organisatie om in te zetten op milieu- en klimaatverantwoord ondernemen (in
procenten van alle organisaties die inzetten op milieu- en klimaatverantwoord ondernemen)]
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Noot:

Kleine organisaties: < 20 werknemers, middelgrote organisaties: 20-100 werknemers, grote organisaties:
> 100 werknemers.

Bron:

SCP (AVP’19/’20)

Data:

Download bronbestand (spreadsheet - https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-werkgevers-editie-3/assets/
data/figuur_2-3.ods)

Figuur 4
Belangrijkste redenen om niet milieu- en klimaatverantwoord te ondernemen
[Redenen voor de organisatie om niet in te zetten op milieu- en klimaatverantwoord ondernemen
(in procenten van alle organisaties die niet inzetten op milieu- en klimaatverantwoord
ondernemen)]
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Noot:

Kleine organisaties: < 20 werknemers, middelgrote organisaties: 20-100 werknemers, grote organisaties:
> 100 werknemers.

Bron:

SCP (AVP’19/’20)

Data:

Download bronbestand (spreadsheet - https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-werkgevers-editie-3/assets/
data/figuur_12-4.ods)
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Welke knelpunten ervaren en verwachten
werkgevers in het personeelsbeleid?
Auteurs: Lisette Swart en Sanne van der Laan
De helft van de organisaties ervaart knelpunten in het aantrekken van nieuw personeel. De druk op
de zorg was in 2020 vanwege de coronacrisis erg hoog en organisaties in de zorg ervaren meer
knelpunten dan werkgevers in andere sectoren. Sommige sectoren, zoals de sector handel, horeca
en reparatie en de overige dienstverleningssector (waar zowel een groot deel van de cultuursector
als kappers onder vallen), werden hard getroffen door de coronacrisis (zie Welke invloed had de 1e
fase van de coronapandemie op de omzet en het personeelsbestand?). Zij hadden wel recht op
NOW-steun [Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid] die hen moest helpen bij het in
dienst houden van hun werknemers. Werkgevers in deze sectoren ervaarden echter ongeveer even
vaak knelpunten als werkgevers in andere sectoren.
De economische conjunctuur speelt over het algemeen een grote rol in de knelpunten in het
personeelsbeleid. Zo ervaren organisaties eerder problemen in het aantrekken van nieuw personeel
als het economisch goed gaat. In een recessie hebben organisaties juist te maken met knelpunten in
het afstoten van overtollig personeel.

Aantrekken van nieuw personeel het meest genoemde knelpunt
Net als 2 jaar eerder was het knelpunt waar de meeste werkgevers in 2020 tegenaan liepen het
aantrekken van nieuw personeel. De helft van de werkgevers heeft matige (25%) of zelfs grote
uitdagingen (ook 25%) bij het aannemen van nieuw personeel. Dit speelt het meest bij werkgevers
in de bouw, het onderwijs, de zorg en de industrie en landbouw. In de transportsector en de sector
handel, horeca en reparatie ervaart twee derde van de werkgevers juist geen knelpunten bij het
aannemen van nieuwe werknemers. Het beheersen van de werkdruk en de hoge loonkosten
worden beide door ongeveer 4 op de 10 organisaties als uitdagingen van het personeelsbeleid
gezien. Over de hele linie ervaren grotere organisaties [Dit zijn organisaties met meer dan 100
werknemers.] vaker (matige) knelpunten rondom het personeelsbeleid dan kleinere organisaties
[Dit zijn organisaties met minder dan 20 werknemers.].
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Figuur 1
Ervaren knelpunten in het personeelsbeleid in 2020
[Mate waarin een thema volgens de werkgever een probleem was in de organisatie of vestiging
(groot, matig of geen probleem) (in procenten)]
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Noot:

Kleine organisaties: < 20 werknemers, middelgrote organisaties: 20-100 werknemers, grote organisaties:
> 100 werknemers.
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Data:

Download bronbestand (spreadsheet - https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-werkgevers-editie-3/assets/
data/figuur_13-1.ods)

In de zorg ervaren werkgevers tijdens de coronacrisis meer knelpunten dan in
andere sectoren
Vanwege de coronapandemie wordt er extra veel gevraagd van werknemers in de zorg. Dit zien we
terug in de knelpunten die werkgevers in deze sector rapporteren in figuur 1. Naast moeilijkheden
bij het aantrekken van nieuw personeel, hebben ze relatief vaak te maken met ziekteverzuim of
WIA-instroom [Instroom in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen], onvoldoende
beschikbaar personeel als gevolg van verlof of vakantie en problemen rondom de beheersing van
de werkdruk. Door de lockdown was er in veel andere sectoren juist minder werk. In de
transportsector, de sector handel, horeca en reparatie en de overige dienstverlening (waaronder
bijvoorbeeld de kappers en ook een groot deel van de cultuursector vallen) rapporteerde een
meerderheid van de organisaties een afname van de omzet (zie Welke invloed had de 1e fase van de
coronapandemie op de omzet en het personeelsbestand?). Organisaties die een substantiële daling
in de omzet kenden, hadden wel recht op NOW-steun die hen moest helpen bij het in dienst houden
van hun werknemers. Figuur 1 laat zien dat werkgevers in deze sectoren ongeveer even vaak
knelpunten ervaarden als werkgevers in andere sectoren. Mogelijk is dit (deels) het gevolg van de
steunpakketten vanuit de overheid.
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Werkgevers verwachten dat knelpunten blijven bestaan in de komende jaren
Een grote meerderheid van de werkgevers verwachtte in 2020 dat de knelpunten in de komende 2
jaar ongeveer gelijk blijven. Grote organisaties, die relatief al het vaakst knelpunten ervaarden,
verwachtten vaker dan kleine organisaties dat zij de komende 2 jaar meer problemen zullen ervaren
met het aannemen van personeel, het vertrek van arbeidskrachten door pensionering en het
beheersen van de werkdruk. In de zorg verwachtte ruim driekwart van de werkgevers in 2020 dat de
problemen rondom ziekteverzuim even groot zouden blijven in de komende 2 jaar, terwijl ruim 20%
verwachtte dat dit probleem kleiner zou worden.
Figuur 2
Verwachte ontwikkelingen in de mogelijke knelpunten tussen 2020 en 2022a
[Aandeel werkgevers dat verwacht dat een thema de komende 2 jaar een groter, kleiner of
vergelijkbaar probleem zal zijn dan afgelopen jaar (in procenten)]
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a
Noot:

Werkgevers is gevraagd of ze verwachten dat het thema de komende 2 jaar een probleem zal zijn in de
organisatie/vestiging (groot, matig of geen probleem). Vervolgens is per thema het aandeel werkgevers
berekend voor wie het de komende 2 jaar een groter (toename) of kleiner probleem (afname) zal zijn.
Kleine organisaties: < 20 werknemers, middelgrote organisaties: 20-100 werknemers, grote organisaties:
> 100 werknemers.

Bron:

SCP (AVP’19/’20)

Data:

Download bronbestand (spreadsheet - https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-werkgevers-editie-3/assets/
data/figuur_13-2.ods)
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Wat verwachten werkgevers van de
overheid?
Auteurs: Lisette Swart en Sanne van der Laan
Werkgevers lopen tegen verschillende knelpunten aan, met name op het gebied van het aantrekken
van nieuw personeel (zie Welke knelpunten ervaren en verwachten werkgevers in het
personeelsbeleid?). In het Arbeidsvraagpanel hebben werkgevers in de zomer van 2020 voor
verschillende maatregelen die de overheid zou kunnen nemen, aangegeven of die naar hun mening
van groot belang zijn voor hun organisatie. Volgens de meeste werkgevers is het van groot belang
dat de overheid extra investeert in scholing en training (tabel 1). In 2020 gaf 65% van werkgevers
aan dat zij dit een belangrijke maatregel vinden; in 2018 werd deze maatregel nog genoemd door
60% van de werkgevers, waarmee deze maatregel toen op de 3e plek stond. Op plek 2 staat het
verlagen van de belastingen op arbeid en sociale premies. Deze maatregel wordt substantieel vaker
genoemd dan in het verleden: van 51% in 2018 naar 64% in 2020. Op 1 januari 2020 zijn
verschillende nieuwe belastingmaatregelen ingegaan, waaronder een hervorming van de
inkomstenbelasting (Rijksoverheid 2019 (https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/12/17/
belangrijkste-belastingwijzigingen-per-1-januari-2020#:~:text=Twee%20belastingschijven,de
%20algemene%20heffingskorting%20extra%20verhoogd.)). Het stelsel van inkomstenbelastingen
bestaat sinds 2020 niet meer uit 3, maar uit 2 schijven. Desondanks is het aandeel werkgevers dat
dit een belangrijk verbeterpunt voor de overheid vindt, dus flink gestegen.
Op de 3e plaats noemen werkgevers dat zij graag minder verantwoordelijkheid zouden dragen voor
de kosten van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid (62%). In eerdere edities van het AVP (zowel
die van 2017 (https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarktinkaart-werkgevers2017/welk-overheidsbeleidwillen-werkgevers/) (Echtelt en De Voogd-Hamelink) als die van 2019 (https://digitaal.scp.nl/
arbeidsmarkt-in-kaart-werkgevers-editie-2/waar-kan-de-overheid-werkgevers-bij-helpen/)
(Putman)) sprong deze maatregel er nog duidelijk uit als de meest genoemde maatregel: toen wilde
driekwart van de werkgevers dat de overheid zou regelen dat zij minder verantwoordelijkheid
zouden dragen voor de kosten van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Per 1 januari 2020
kunnen werkgevers in het mkb een ‘mkb-verzuimontzorgverzekering’ afsluiten. Deze helpt kleine
werkgevers bij de verplichtingen en taken rond loondoorbetaling bij ziekte, waardoor de kosten in
het geval van een zieke werknemer lager worden. Deze verzekering is het gevolg van een afspraak
tussen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), werkgeversorganisaties en het
Verbond van Verzekeraars (MKB Pensioenadvies 2019 (https://www.mkbpensioenadvies.nl/
2019/11/09/mkb-verzuim-ontzorgverzekering)). We zien inderdaad dat in 2020 werkgevers bij kleine
organisaties [Dit zijn organisaties met minder dan 20 werknemers.] minder vaak dan bij grotere
organisaties [Dit zijn organisaties met meer dan 100 werknemers.] aangeven dat zij het belangrijk
vinden dat de overheid ervoor zorgt dat zij minder verantwoordelijkheid dragen voor de kosten bij
ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid: bij kleine organisaties vindt 59% deze maatregel
belangrijk, terwijl dit bij middelgrote organisaties 68% is en bij grote organisaties 66%. Het huidige
kabinet heeft in het coalitieakkoord aangegeven extra geld uit te trekken voor lastenverlichting van
het mkb via loondoorbetaling bij ziekte. Of dit ervoor zorgt dat het aantal werkgevers dat de
overheid graag ziet ingrijpen op dit onderwerp verder verlaagt, moet nog blijken.
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Ook de maatregel die door de werkgevers het één-na-vaakst genoemd werd in vorige edities, het
versoepelen van het ontslagrecht, is minder belangrijk geworden: in eerdere edities gaf ongeveer
67% van de werkgevers aan dit van groot belang te vinden en in 2020 was dit gedaald naar 57%.
Deze afname is mogelijk gerelateerd aan de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). De
regels rondom ontslag zijn met de invoering van die wet op 1 januari 2020 namelijk veranderd. Zo
kan een werknemer nu ook ontslagen worden als omstandigheden uit verschillende
ontslaggronden samen een redelijke grond voor ontslag opleveren (Rijksoverheid 2020 (https://
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsovereenkomst-en-cao/plannen-kabinet-voor-meerbalans-tussen-vast-werk-en-flexwerk)). Tot slot wordt de top 5 gecompleteerd door het verzoek tot
het faciliteren van meer leerwerkplaatsen.
Tabel 1
Belangrijkste maatregelen om de situatie op de arbeidsmarkt te verbeterena
[Aandeel werkgevers dat dit overheidsbeleid van groot belang vindt om de situatie op de
arbeidsmarkt te verbeteren (in procenten)]
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a
Noot:
Bron:

In deze vraag werden 18 mogelijke maatregelen die de overheid zou kunnen nemen voorgelegd aan werkgevers.
Per maatregel moesten werkgevers aangeven of ze deze maatregel voor hun organisatie of vestiging van groot
belang vinden.
Kleine organisaties: < 20 werknemers, middelgrote organisaties: 20-100 werknemers, grote organisaties:
> 100 werknemers.
SCP (AVP’19/’20)

In de meeste sectoren zijn de 5 meest genoemde maatregelen dezelfde als in het overall beeld uit
tabel 1, zij het in verschillende volgorden. Het zijn met name werkgevers in het publieke domein,
zoals de zorg, het onderwijs en de overheid, die het vaakst meer overheidsinvesteringen in scholing
en training van werknemers willen zien. Dit geldt ook voor werkgevers in de zakelijke
dienstverlening. Lagere belastingen op arbeid of sociale premies worden het vaakst genoemd door
werkgevers in de industrie en de handel, horeca en reparatiesector. Werkgevers in de bouw, de
transportsector en de overige dienstverlening benoemen net als in 2018 juist het vaakst dat zij
minder verantwoordelijkheid willen dragen voor de kosten rondom ziekteverzuim en
arbeidsongeschiktheid. In de bouw, de transportsector en de overige dienstverlening zitten relatief
veel kleine organisaties. Deze organisaties konden dus net als andere kleine werkgevers de mkbverzuimontzorgverzekering afsluiten. Het punt wordt wel substantieel minder genoemd dan 2 jaar
eerder. Zo noemde in 2018 nog 86% van de werkgevers in de bouw dit als belangrijke maatregel,
terwijl dit in 2020 was afgenomen naar 77%.
Alleen in het onderwijs en bij de overheid zien we in de top 5 andere maatregelen terug dan in de
overall top 5. Werkgevers in deze sectoren benoemen relatief vaker dan in andere sectoren dat zij
graag meer overheidsinvesteringen in ICT zien. Werkgevers in het onderwijs geven ook nog aan dat
zij hogere subsidies bij het in dienst nemen van bepaalde doelgroepen en hogere
kinderopvangtoeslag belangrijk vinden.
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Wilt u meer weten?
De Arbeidsmarktpanels van het SCP
De gegevens in dit rapport komen uit het Arbeidsvraagpanel, een langlopend onderzoek onder
werkgevers. Met deze cardstack wil het SCP op toegankelijke wijze inzicht geven in de belangrijkste
resultaten uit het Arbeidsvraagpanel. Het SCP doet daarnaast verdiepende studies met de gegevens.
De bestanden van het Arbeidsvraagpanel zijn via DANS beschikbaar voor onderzoekers van andere
instituten. Naast het Arbeidsvraagpanel beheert het SCP het Arbeidsaanbodpanel, een onderzoek
onder werkenden en niet-werkenden. Meer informatie over de Arbeidsmarktpanels van het SCP en
de bijbehorende publicaties vindt u op scp.nl.

Arbeidsmarkt in kaart: onderzoek onder werkgevers
Het Arbeidsvraagpanel is een langlopend onderzoek onder vestigingen van bedrijven en instellingen
in Nederland met 5 of meer werknemers. De Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek
(OSA) startte het Arbeidsvraagpanel in 1989. Sinds 2010 beheert het Sociaal en Cultureel Planbureau
(SCP) het panel. De dataverzameling komt tot stand met financiële steun van het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK),
het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).
De dataverzameling voor het Arbeidsvraagpanel vindt plaats in een cyclus van 2 jaar. Binnen een
cyclus worden bedrijven verschillende keren bevraagd. Zo bestond de meting van 2019/’20 uit een 1e
telefonische ronde in het voorjaar van 2019, een online door de respondent zelf in te vullen ronde in
de zomer van 2019 en een 2e telefonische ronde in het najaar van 2019. De 3e telefonische ronde, die
vanwege corona met een half jaar is uitgesteld, is in het najaar van 2020 uitgezet. Bij de start van
een cyclus doen ongeveer 2800 bedrijven mee. Door tussentijdse uitval bedraagt het aantal
deelnemers bij de laatste ronde van de cyclus ongeveer 1500. Wilt u meer weten over het
onderzoek? Lees de beschrijving van de opzet en uitvoering in de bijlage (pdf)  (https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-werkgevers-editie-3/assets/data/bijlage-opzet-van-het-onderzoek.pdf).

Vragen?
Heeft u nog vragen over het Arbeidsvraagpanel? Neem dan contact op met Lisa Putman (https://
www.scp.nl/over-scp/medewerkers/putman)of Patricia van Echtelt (https://www.scp.nl/over-scp/
medewerkers/echtelt). Met algemene vragen kunt u terecht bij persvoorlichting: pers@scp.nl.
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