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Introductie
De arbeidsmarkt is volop in beweging. In de huidige economisch gunstige tijden kost het meer
moeite om personeel te vinden. Een krapper wordende arbeidsmarkt is niet de enige uitdaging
waarvoor werkgevers staan. De arbeidsmarkt vergrijst. Om werknemers actief en gezond hun
pensioengerechtigde leeftijd te laten halen, is een personeelsbeleid gericht op duurzame inzetbaarheid
nodig.
Naast krapte kent de arbeidsmarkt een groot ‘onbenut arbeidspotentieel’: mensen die geen werk
hebben of die minder uren werken dan gewenst. Vrouwen, ouderen, mensen met een
migratieachtergrond en mensen met een arbeidsbeperking zijn in deze groep
oververtegenwoordigd. Met een inclusief personeelsbeleid maken zij meer kans op de arbeidsmarkt.
Om te achterhalen of werkgevers een inclusief personeelsbeleid hebben en wat zij doen aan de
duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers is het van belang allereerst te schetsen hoe de
arbeidsorganisaties er voor staan.
De digitale publicatie Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers - editie 2 besteedt aandachtaan de
ontwikkelingen in het personeelsbeleid in de periode 2007/‘08 – 2017/‘18. De publicatie is gebaseerd
op het Arbeidsvraagpanel, een onderzoek onder werkgevers.
De publicatie is onderdeel van een langlopend onderzoek naar de arbeidsmarkt: de
Arbeidsmarktpanels.

Samenvatting: inclusieve arbeidsmarkt en
duurzame inzetbaarheid
Auteurs: Patricia van Echtelt en Lisa Putman
Uit een landenvergelijkende studie van de OECD (2018) blijkt dat de Nederlandse arbeidsmarkt er in
veel opzichten goed voorstaat. Toch is er nog winst te behalen, met name op het terrein van
inclusiviteit. Groepen die het moeilijker hebben op de arbeidsmarkt - ouderen, mensen met een
arbeidsbeperking, mensen met een migratieachtergrond en mensen met zorgtaken – kunnen nog
onvoldoende meekomen. Daarnaast is aandacht voor de duurzame inzetbaarheid van werknemers
nodig om te voorkomen dat mensen werkloos worden, door ziekte uit het arbeidsproces raken of
verouderde kennis en vaardigheden hebben. Voorbeelden zijn investeringen in scholing en training,
aandacht voor de balans tussen werk en privé en mensen die met ontslag worden bedreigd
begeleiden naar ander werk. Alleen dan kunnen mensen gezond en productief doorwerken tot aan
de pensioengerechtigde leeftijd. Werkgevers spelen een belangrijke rol bij het realiseren van een
inclusieve arbeidsmarkt en duurzame inzetbaarheid. Zij kunnen mensen een kans geven en uitval
voorkomen door te investeren in hun personeel. Doen zij dit? Wat zijn de belangrijkste
ontwikkelingen? En welke uitdagingen liggen er voor het overheidsbeleid?

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
In 2017/’18 is het personeelsbestand van werkgevers anders samengesteld dan aan het begin van de
eeuw. Dat komt door demografische en maatschappelijke ontwikkelingen. Het aandeel vrouwen
nam licht toe, net als het aandeel personen met een niet-westerse migratieachtergrond. Personeel
is gemiddeld hoger opgeleid. Werkgevers hebben te maken met een vergrijzend personeelsbestand:
het aandeel 55-plussers nam toe. Het veranderend arbeidsaanbod geeft werkgevers nieuwe
uitdagingen. Denk aan arbeid en zorg mogelijk maken en ouderenbeleid.
Organisaties hebben het economisch tij mee. Dat is ook te zien aan de personeelsstromen: meer
personeel komt de organisatie in dan er uitgaat. In 2017/’18 had werving en selectie meer prioriteit
in het personeelsbeleid dan in de jaren ervoor. Werkgevers noemen het aantrekken van personeel
het grootste knelpunt in het personeelsbeleid. Ook het beheersen van de werkdruk is een
veelgenoemd knelpunt. Blijkbaar is er een tekort aan personeel in verhouding tot de hoeveelheid
werk.
In economisch goede tijden maken kwetsbare groepen meer kans op de arbeidsmarkt (Thurow
1975). Een goede economische situatie is ook een voedingsbodem voor investeringen in het
personeelsbeleid (Child 1997; Kroon 2013). Het is echter niet vanzelfsprekend dat groei in productie
tot hogere investeringen in het personeel leidt. De OECD (2018) waarschuwt bijvoorbeeld dat
ondanks economische groei ongelijkheid en flexibilisering op de arbeidsmarkt toenemen. De
grotere behoefte aan flexibele dienstverbanden volgt ook uit het Arbeidsvraagpanel. In 2017/’18 had
bijna 60% van de werkgevers tijdelijke werknemers in dienst, terwijl dit in 1997/’98 nog 31% was. Uit
ander onderzoek blijkt dat werkgevers doorgaans minder investeren in tijdelijk personeel dan in
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werknemers met een contract voor onbepaalde tijd (Van Echtelt et al. 2016). Jongeren,
laagopgeleiden en mensen met een niet-westerse migratieachtergrond hebben vaker een flexibel
contract (Euwals et al. 2016).

Naar een inclusieve arbeidsmarkt?
Een inclusief personeelsbeleid staat niet hoog op het prioriteitenlijstje van werkgevers. Relatief
gezien besteden werkgevers namelijk weinig aandacht aan beleid voor oudere werknemers, het
aantrekken van mensen met arbeidsbeperkingen of mensen met een migratieachtergrond en meer
vrouwen op hogere functieniveaus. Wel nam de aandacht van werkgevers voor het aantrekken van
mensen met een migratieachtergrond toe vergeleken met 2 jaar geleden.
Het aandeel werkgevers dat de komende 2 jaar (meer) mensen met een arbeidsbeperking in dienst
denkt te nemen is beperkt. De belangrijkste reden is dat er geen geschikte functies zijn. Veel
werkgevers zijn niet bekend met regelingen om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te
nemen. Ander onderzoek onder werkgevers laat zien dat de bereidheid om mensen met een
arbeidsbeperking in dienst te nemen is toegenomen, maar dat dit niet altijd in meer plekken
resulteert (Berenschot 2017).

Investeringen in blijvende inzetbaarheid
In het algemeen zeggen weer meer werkgevers prioriteit te geven aan thema’s in het
personeelsbeleid gericht op duurzame inzetbaarheid. Rond 2013/’14 verminderde de aandacht voor
onderwerpen als de balans tussen arbeid en zorg en scholing. De laatste jaren laten weer een
opleving zien. Dit komt waarschijnlijk doordat de economie er beter voorstaat.
Ruim de helft van de werkgevers zegt dat de kennis en vaardigheden die werknemers nodig hebben
snel veranderen. Een klein deel (1 op de 6) vindt dat werknemers te weinig zijn toegerust voor de
eisen die het werk aan hen stelt. Het opleiden van personeel is niet de enige manier om de kennis
en vaardigheden van personeel op peil te houden. Werkgevers kiezen ook voor andere vormen van
leren, zoals taakroulatie. Een vijfde van de werkgevers vindt dat werknemers werkgerelateerde
opleidingen en cursussen zoveel mogelijk buiten werktijd moeten volgen.
Een groot deel van de werkgevers vindt een goede balans tussen werk en privé ook hun
verantwoordelijkheid. De helft van de organisaties geeft het hoge prioriteit in het personeelsbeleid.
Regelingen zoals thuiswerken en flexibele werktijden zijn echter lang niet altijd mogelijk binnen
organisaties. Of dit aan de aard van het werk of aan de opvatting van de werkgever ligt, is uit de
cijfers niet op te maken. Werkgevers staan bijvoorbeeld niet altijd positief tegenover deeltijdwerk
op alle functieniveaus. Mogelijk verklaart dit ook waarom vrouwen, die vaak in deeltijd werken,
ondervertegenwoordigd zijn in leidinggevende functies in de onderzochte organisaties.
Een ruime meerderheid van de werkgevers vindt dat zij een verantwoordelijkheid hebben als een
werknemer hun organisatie gedwongen moet verlaten: dan moeten ze hem of haar aan ander werk
helpen. Toch handelen ze daar meestal niet naar. De meeste organisaties hebben namelijk geen
specifiek beleid voor van-werk-naar-werk-activiteiten.
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De meeste werkgevers vinden dat 55-plussers even goed (of beter) functioneren als jongere
werknemers. Wel vindt ruim een vijfde dat de productiviteit van 55-plussers lager ligt dan hun
loonkosten rechtvaardigen. Ondanks de overwegend positieve houding van werkgevers tegenover
de 55-plussers in hun organisatie, blijkt uit ander onderzoek dat ouderen die hun baan verliezen
weinig kans maken op werk (Vlasblom en Schippers 2019). In het personeelsbeleid nemen
ontwikkelmaatregelen voor ouderen toe, terwijl ontlastende maatregelen (zoals minder uren
werken) afnemen. Ook zijn er steeds minder regelingen voor vervroegd uittreden.

Ontwikkelingen in richting die de overheid wenst?
Het economisch tij zit mee om te investeren in een inclusieve arbeidsmarkt en duurzame
inzetbaarheid. Aan duurzame inzetbaarheid besteden Nederlandse werkgevers in hun
personeelsbeleid meer aandacht dan aan een inclusieve arbeidsmarkt. Personeel is steeds hoger
opgeleid en scholing heeft de aandacht van werkgevers. Toch neemt de scholing van personeel
tijdens het werkzame leven niet duidelijk toe en roepen werkgevers op dit punt ook om
maatregelen van de overheid. Ondanks de aandacht voor het aannemen van mensen met een
arbeidsbeperking - onder andere door de banenafspraak - is dit in de cijfers nog niet duidelijk
zichtbaar. Ook het aandeel vrouwen en niet-westerse migranten in leidinggevende functies blijft
achter. Niet alle groepen op de arbeidsmarkt lijken te profiteren van de gunstige economische
situatie.
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Wie nemen werkgevers aan en wie verlaten
de arbeidsorganisaties?
Auteur: Lisa Putman
Keuzes in het personeelsbeleid worden beïnvloed door de (economische) situatie van de
arbeidsorganisatie (Child 1997; Kroon 2013). Met andere woorden: of werkgevers een inclusief
personeelsbeleid voeren en aandacht besteden aan duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers
hangt af van hoe hun arbeidsorganisatie er voor staat, zoals zijn ze op zoek naar personeel of
moeten ze daar juist afscheid van nemen?
In 2017/‘18 was het deel van de werknemers dat een arbeidsorganisatie nieuw binnenkwam
(instroom) hoger dan het deel dat een arbeidsorganisatie verliet (uitstroom) (figuur 1). Dat kan erop
wijzen dat conjunctuurgevoelige arbeidsorganisaties de economisch slechtere tijden achter zich
hebben gelaten.1
De situatie in 2015/‘16 vertoonde daar al tekenen van. Toen was het percentage dat gemiddeld bij
een organisatie in dienst trad vergelijkbaar met het percentage dat vertrok. Deze algemene
ontwikkelingen in personeelsstromen zien we terug in bijna alle sectoren. Vooral in de
bouwnijverheid, handel, horeca en reparatie, overige dienstverlening en onderwijs nam in 2017/‘18
de instroom van nieuw personeel aanzienlijk toe. Het beeld dat het onderwijs in 2017/’18 een
duidelijk hogere personeelsinstroom kent dan in de voorgaande jaren lijkt strijdig met de recente
berichtgeving over personeelstekorten in het basisonderwijs. Dat hoeft niet zo te zijn. De in het
Arbeidsvraagpanel opgenomen onderwijsinstellingen zijn niet alleen basisscholen, maar ook
middelbare scholen en instellingen voor hoger onderwijs. De huidige personeelstekorten doen zich
vooral voor in het basisonderwijs. De enige sector waar de instroom lager is dan de uitstroom is de
transportsector. Een duidelijke verklaring voor het afwijkende beeld in deze sector hebben we niet.
Door de moeite die de transportsector heeft met het aantrekken van nieuw personeel, (zie de kaart
Knelpunten in het personeelsbeleid: wat zijn de ervaringen en verwachtingen?) kan de instroom in
de sector zijn afgeremd. Een vergrijsd personeelsbestand is waarschijnlijk de oorzaak van de hoger
dan gemiddelde uitstroom in de transportsector, zie ook figuur 3. De interne mobiliteit binnen
arbeidsorganisaties (doorstroom) nam tussen 2015/‘16 en 2017/‘18 enigszins af. Vooral de sectoren
zakelijke dienstverlening en zorg en welzijn lieten een daling in de doorstroom zien. In de laatste
sector is, net als bij de overheid, de interne mobiliteit relatief hoog. Dat komt omdat in deze
sectoren meer grote organisaties voorkomen die meer mogelijkheden bieden voor
functiewisselingen.
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Figuur 1
Personeelsstromen a,b
[Aandeel werknemers dat in de vestiging binnenkwam (instroom), een andere functie kreeg of van
afdeling veranderde (doorstroom) en dat de vestiging verliet (uitstroom).]
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a
b

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 – 2017/‘18. 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 2017 doen werkgevers dus verslag van het
jaar 2016.

Bron:

SCP (AVP ‘17/‘18)

Data:

Download bronbestand (spreadsheet - https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-werkgevers-editie-2/assets/
data/figuur-2-1-personeelsstromen.ods)

Mensen die in 2017/‘18 nieuw bij arbeidsorganisaties binnenkwamen, waren in meerderheid al actief
op de arbeidsmarkt (figuur 2). Ze waren in loondienst bij een andere arbeidsorganisatie of ze
werkten als zelfstandige zonder personeel (zzp’er). Dat geldt voor iets meer dan de helft van de
instroom in arbeidsorganisaties. In veel mindere mate waren de nieuwkomers in de
arbeidsorganisaties starters op de arbeidsmarkt (bijna 13%) of werklozen (bijna 12%). Mensen met
een arbeidsbeperking kwamen slechts mondjesmaat organisaties binnen: nog geen 2% van de

14

WIE NEMEN WERKGEVERS AAN EN WIE VERLATEN DE ARBEIDSORGANISATIES?

ARBEIDSMARKT IN KAART - WERKGEVERS - EDITIE 2

instroom komt voor rekening van arbeidsongeschikten of -gehandicapten. Dit algemene beeld is
vrij uniform over de sectoren heen. Alleen de sector horeca, handel en reparatie wijkt af. Het nieuwe
personeel in deze sector is voornamelijk scholier of student (44%).
Figuur 2
Herkomst instroom personeel a,b
[Herkomstcategorieën van ingestroomd personeel, in procenten.]
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b

Werkgevers splitsten de nieuw binnengekomen werknemers uit naar herkomstcategorie. Werkgevers kijken
terug naar het voorgaande jaar. In de meting van zomer 2017 doen werkgevers dus verslag van het jaar 2016.
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.

Bron:

SCP (AVP ‘17/‘18)

Data:

Download bronbestand (spreadsheet - https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-werkgevers-editie-2/assets/
data/figuur-2-2-personeelsstromen.ods)
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Mensen die de arbeidsorganisaties uitstroomden, deden dat in 2017/‘18 in grote mate vrijwillig
(figuur 3). Zij vonden vooral elders een andere betrekking. Dat beeld laten alle sectoren zien. In de
industrie en landbouw, transport, overige dienstverlening, overheid en onderwijs is (vervroegde)
pensionering (of overlijden) ook een belangrijke reden van uitstroom. Rond een kwart tot een derde
van het personeel verliet om die reden de arbeidsorganisatie. In de sector zorg en welzijn is het
aflopen van een kortdurend contract [voor een periode van maximaal 12 maanden] een andere
belangrijk reden om de organisatie te verlaten.2
Figuur 3
Reden uitstroom personeel a,b,c
[Vertrekredenen van uitgestroomd personeel, in procenten.]
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a
b
c

Werkgevers splitsten de vertrokken werknemers uit naar vertrekredenen. Werkgevers kijken terug naar het
voorgaande jaar. In de meting van zomer 2017 doen werkgevers dus verslag van het jaar 2016.
Een kortdurend tijdelijk contract duurt maximaal 12 maanden.
Een langdurend tijdelijk contract duurt langer dan 12 maanden
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data/figuur-2-3-personeelsstromen.ods)
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De economisch betere tijden in 2017 en 2018 blijken niet alleen uit de toename van het aantal vacatures, maar
ook uit de groei van het bruto binnenlands product en de afname van de werkloosheid.
Figuur A
Ontwikkeling economische situatie

Bron:

2

CBS/Statline, SCP-bewerking

Het merendeel van de mensen die de organisatie verliet, werd vervangen. De reden van vertrek bepaalt niet of
personeel al dan niet wordt vervangen. Zo worden werknemers die uitstromen na het aflopen van een tijdelijk
contract langer dan een jaar ook vervangen. De werkzaamheden die zij verrichten zijn blijkbaar niet tijdelijk van
aard. Het kan zijn dat werknemers met een tijdelijk contract zelf vertrekken. Of werkgevers gebruiken tijdelijke
contracten als een verlengde proefperiode of willen geen vast contract aanbieden.
Figuur B
Hoeveel van de werknemers die uitstromen worden vervangen? a

a
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Aandeel werknemers dat na uitstroom wordt vervangen, naar reden van uitstroom, in procenten.
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Werkgevers gaven voor de laatste vertrokken werknemer aan waarom deze vertrokken is en of deze
vervangen is. Werkgevers kijken terug naar het voorgaande jaar. In de meting van zomer 2017 doen
werkgevers dus verslag van het jaar 2016.
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Welke organisaties maken gebruik van
flexibele arbeid en waarom?
Auteur: Lisa Putman
Een inclusief personeelsbeleid en aandacht voor duurzame inzetbaarheid lijken zich niet goed te
verenigen met de behoefte van werkgevers om arbeidskrachten een flexibel dienstverband aan te
bieden. Uit onderzoek blijkt dat degenen met een flexibel dienstverband niet alleen geen
baanzekerheid hebben, maar ook dat zij onder andere minder scholing volgen en vaker onder
slechtere arbeidsomstandigheden werken (Echtelt et al. 2016). Verder blijkt uit ander onderzoek dat
vooral jongeren, laagopgeleiden en werknemers met een migratieachtergrond werkzaam zijn via
een flexibel dienstverband (Euwals et al. 2016). Inzicht in het aantal organisaties dat medewerkers
op tijdelijke basis in dienst heeft, kan daarmee een eerste indicatie bieden van de mate van
inclusiviteit van het personeelsbeleid en de aandacht die werkgevers hebben voor duurzame
inzetbaarheid van hun personeel.
In 2017/‘18 had bijna 60% van de werkgevers personeel met een tijdelijk contract in dienst [Het gaat
om arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd met en zonder uitzicht op een vast
dienstverband.] (figuur 1). Om een idee te krijgen hoe lang werkgevers flexibel personeel in dienst
[Voor de volledigheid: de cijfers hebben betrekking op het deel van de werkgevers dat personeel
met een tijdelijke contract in dienst heeft en niet op het aandeel tijdelijke contractanten binnen
organisaties.] hebben, bekijken we de ontwikkeling over een langere periode. In 1997/‘98 waren in
ongeveer 30% van de organisaties tijdelijke arbeidskrachten werkzaam. In de loop van de tijd nam
dat aandeel toe. In 2011/‘12 maakten 66% van de werkgevers gebruik van tijdelijke contractanten.
Vooral in de publieke sector hebben veel organisaties medewerkers met een tijdelijk contract in
dienst. Dat was al zo sinds 1997/’98. Bij de overheid, in het onderwijs en de zorg en welzijnssector
schommelt het aandeel werkgevers met tijdelijk personeel tussen ongeveer 60% en 70%.
Voor informatie over werknemers met tijdelijke contracten zie het Arbeidsaanbodpanel een
onderzoek onder werknemers.

ARBEIDSMARKT IN KAART - WERKGEVERS - EDITIE 2

Figuur 1
Organisaties met tijdelijke contracten
[Aandeel organisaties dat gebruikmaakt van tijdelijke contracten (met en zonder uitzicht op vast
dienstverband), in procenten.]
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data/figuur-3-1-flexibele-dienstverbanden.ods)

Sectoren verschillen in voorkeur voor het type flexibele arbeid
Om (onverwachte, tijdelijke of specialistische) werkzaamheden te laten uitvoeren, kunnen
arbeidsorganisaties naast personeel met een tijdelijk dienstverband ook uitzendkrachten,
oproepkrachten, freelancers of zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) inzetten.1
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Verreweg de meest voorkomende vorm van flexibele arbeid is het contract voor bepaalde tijd met
uitzicht op een vast dienstverband [Wij gaan uit van dezelfde definitie als het CBS. Een medewerker
heeft uitzicht op een vast dienstverband als afgesproken is dat het tijdelijke contract bij goed
functioneren omgezet kan worden in een vast dienstverband.] (figuur 2). Bijna 50% van de
organisaties heeft personeel met zo’n contract in dienst. Van het tijdelijke contract zonder uitzicht
op een vast dienstverband maken organisaties veel minder vaak gebruik. Ongeveer 20% van de
organisaties doet dat. Zo’n 25% tot 30% van de ondervraagde werkgevers had uitzendkrachten of
oproepkrachten in dienst of vroeg zzp’ers werkzaamheden uit te voeren.
Figuur 2
Organisaties met flexibele contracten a
[Aandeel werkgevers dat gebruikmaakt van flexibele contracten.]
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a

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).
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SCP (AVP ‘17/‘18)
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Download bronbestand (spreadsheet - https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-werkgevers-editie-2/assets/
data/figuur-3-2-flexibele-dienstverbanden.ods)

Sectoren hebben duidelijk andere voorkeuren voor de verschillende vormen van flexibele arbeid.
Wel is in bijna alle sectoren het tijdelijke contract met uitzicht op een vast dienstverband de meest
voorkomende vorm van flexibele arbeid. De overheid heeft de duidelijkst afwijkende voorkeuren.
Bijna drie kwart van de overheidsorganisaties heeft uitzendkrachten in dienst. Verder maakt
ongeveer 50% in deze sector gebruik van freelancers en zzp’ers, 44% van payrolling [Bij payrolling
geeft een bedrijf de verantwoordelijkheid voor zijn werkgeverschap uit handen en komt het
personeel in dienst van een payrollonderneming. Deze verzorgt de salarisadministratie, afdracht
van sociale premies, contractbeheer en pensioenen van de werknemers.] en bijna 40% heeft
medewerkers met een tijdelijk contract zonder uitzicht op een vast dienstverband.
Ook in de bouwnijverheid werken veel organisaties met uitzendkrachten (bijna 50%) en freelancers
en/of zzp’ers (ruim 50%). Dat geldt ook voor de industrie. Daar heeft ruim 35% van de
ondernemingen uitzendkrachten in dienst en bijna 35% freelancers en/of zzp’ers. In de
transportsector werken organisaties vooral met uitzendkrachten (bijna 45% van de bedrijven). In de
zakelijke dienstverlening voeren vooral freelancers en/of zzp’ers de onverwachte, tijdelijke of
specialistische werkzaamheden uit. Bijna 40% van de ondernemingen maakt gebruik van hun
diensten. De zorg-en-welzijnssector zet oproepkrachten in: bijna 50% van de instellingen doet dat.
Het onderwijs maakt gebruik van het tijdelijke contract zonder uitzicht op een vast dienstverband.
In bijna 40% van de organisaties gebeurt dat.

Typen flexibele arbeid worden om duidelijk verschillende redenen ingezet
Werkgevers hebben verschillende redenen om de diverse typen flexibele arbeid in te zetten (tabel 1).
Werkgevers die freelancers en zzp’ers inhuren, doen dat vooral omdat ze een tijdelijke behoefte aan
specialistische kennis hebben (48%). In veel beperktere mate maken werkgevers van freelancers
en/of zzp’ers gebruik om seizoenswerk of tijdelijke fluctuaties in de werkzaamheden op te vangen
(18%). Daarvoor gebruiken werkgevers uitzendkrachten (24%). Zij worden ook ingezet om de
personeelsomvang op korte termijn te kunnen aanpassen (23%). Ook oproepkrachten worden voor
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aanpassingen in de personeelsomvang in het algemeen en in drukkere perioden gebruikt
(respectievelijk 20% en 34%). Daarnaast worden oproepkrachten ingezet om zieke werknemers te
vervangen (23%).
Werkgevers geven medewerkers een tijdelijk contract zonder uitzicht op een vast dienstverband,
zodat ze over een langere periode kunnen beoordelen of de aangenomen medewerkers geschikte
kandidaten zijn (18%). Maar werkgevers zetten arbeidskrachten met een tijdelijk contract zonder
uitzicht op een vast dienstverband ook in om (seizoensgebonden) schommelingen in het
personeelsbestand op te vangen (12%) of om zieke werknemers (met een vast dienstverband) te
vervangen (12%).
Van een payrollbedrijf maken werkgevers om uiteenlopende redenen gebruik. Een redelijk vaak
voorkomend argument is de wens de administratieve rompslomp over te dragen (20%). Maar ook
het overhevelen van de lasten van goed werkgeverschap wordt genoemd. Met het inhuren van een
payrollbedrijf zijn werkgevers niet meer zelf verantwoordelijk voor de kosten van eventuele zieke
medewerkers (12%). Via een payrollconstructie kunnen werkgevers het aantal tijdelijke contracten in
de organisatie ongelimiteerd verlengen (16%).
Tabel 1
Flexibel dienstverbandena
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a

Percentages hebben betrekking op het deel van de werkgevers dat gebruikmaakte van respectievelijk freelancers
of zzp’ers, uitzendkrachten, tijdelijke contracten zonder uitzicht op een vast dienstverband of inzet van een
payrollbedrijf. Werkgevers konden slechts 1 antwoord geven: we vroegen naar de belangrijkste reden.
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SCP (AVP ‘17/‘18)
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Gegevens over de inzet van de andere vormen van flexibele arbeid dan de tijdelijke contracten met en zonder
uitzicht op een vast dienstverband zijn over een minder lange periode beschikbaar. Pas sinds 2011 verzamelen
we de informatie over de andere vormen.
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Knelpunten in het personeelsbeleid: wat zijn
de ervaringen en verwachtingen?
Auteur: Lisa Putman
In hoeverre werkgevers aandacht hebben voor een inclusief personeelsbeleid of duurzame
inzetbaarheid van hun personeel hangt af van de (economische) situatie van hun
arbeidsorganisatie. Investeringen in personeel(sbeleid) blijven achter als het economisch slechter
gaat met een organisatie. Daar lijkt op dit moment weinig sprake van te zijn (zie de kaart Wie
nemen werkgevers aan en wie verlaten de arbeidsorganisaties?). Economisch zit het tij mee. Voor
het merendeel van de werkgevers (64%) was het aantrekken van nieuw personeel in 2017/‘18 dan
ook het knelpunt waar zij in hun personeelsbeleid tegenaan liepen (figuur 1).1 Voor 30% van de
werkgevers was het zelfs een groot probleem. Ook de beheersing van de werkdruk vormde een
knelpunt. Bijna 60% meldt (grote) moeite te hebben de werkdruk te beheersen.
Figuur 1
Ervaren knelpunten personeelsbeleid
[Mate waarin een thema volgens de werkgever het afgelopen jaar een probleem was in de
organisatie of vestiging (groot, matig of geen probleem), in procenten.]
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In alle sectoren kost het moeite nieuw personeel te werven. De bouwnijverheid spant de kroon.
Bijna alle ondernemingen in deze sector (81%) geven aan dat het aantrekken van personeel
problematisch is. Voor meer dan 50% is het zelfs een groot probleem. In de bouw is de vraag naar
personeel al een tijdje groter dan het aanbod. Het leidt er op dit moment toe dat de productiegroei
voor een kwart van de bouwbedrijven er door wordt afgeremd. Verder zorgt het voor langere
wachttijden voor bedrijven aan een klus beginnen en stuwt het de prijzen omhoog (Kok en Visser
2019). Bij de overheid is het vinden van nieuwe medewerkers niet het voornaamste knelpunt. Ook al
is het voor 58% van de werkgevers in deze sector problematisch, de beheersing van de werkdruk is
een nijpender probleem (82%). Het onderwijs laat eenzelfde beeld zien, maar daar vinden meer
werkgevers dat beide knelpunten grote problemen zijn. Ruim 4 op de 10 werkgevers melden dat. De
problemen in de onderwijssector komen net als in de bouwsector door het uit de pas lopen van de
vraag naar en het aanbod van personeel. Dat heeft verschillende oorzaken (Cörvers en Van der Meer
2018). Een daarvan is dat de salarissen van de leraren te ver achterop zijn geraakt bij de salarissen
van andere beroepen. Daardoor is de onderwijssector als werkgever minder concurrerend. Daar
komt bij dat de toegangseisen voor de pabo in 2015 strenger zijn geworden met als gevolg dalende
studentenaantallen. Dat tekort aan studenten is nu voelbaar op de arbeidsmarkt in het
basisonderwijs.
Een overgrote meerderheid van de werkgevers die in 2017/‘18 de vragenlijst invulden, ziet de
ervaren knelpunten in de toekomst niet verdwijnen (figuur 2). Ruim 60% van de werkgevers
verwacht dat nieuw personeel vinden de komende 2 jaar [Gerekend vanaf het moment van meting.
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Dat is het voorjaar van 2018.] lastig blijft. Bijna een derde denkt dat dit probleem de komende 2 jaar
nog groter wordt. Verder verwacht ruim een vijfde van de werkgevers dat het vasthouden van
personeel in de toekomst meer moeite zal kosten.
Figuur 2
Knelpunten: verwachtingen voor de komende 2 jaar a
[Aandeel werkgevers dat verwacht dat thema komende 2 jaar groter, kleiner of vergelijkbaar
probleem zal zijn dan afgelopen jaar.]
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a

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.
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Vooral bij de overheid (50%) en in het onderwijs (39%), maar ook in de landbouw en industrie (37%)
en de transportsector (35%), verwachten werkgevers dat het aantrekken van nieuw personeel de
komende 2 jaar problematischer wordt. Dat het ingewikkelder wordt om personeel vast te houden
verwachten vooral werkgevers in de zakelijke dienstverlening (28%).
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Waar kan de overheid werkgevers bij helpen?
Auteur: Lisa Putman
Om een inclusief personeelsbeleid of duurzame inzetbaarheid van het personeel mogelijk te maken
zouden werkgevers gebaat kunnen zijn bij overheidsondersteuning. Gevraagd naar de gewenste
veranderingen in het overheidsbeleid antwoordt meer dan driekwart van de werkgevers in 2017/’18
dat zij minder verantwoordelijkheid voor de kosten van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid
willen (tabel 1). Met uitzondering van de overheidssector staat deze verandering in alle sectoren
bovenaan het wensenlijstje. Toch wil ook een meerderheid (51%) in de overheidssector minder
verantwoordelijkheid voor de kosten van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. In de top 5 van
gewenste veranderingen komen verder voor: versoepelen van ontslagrecht (ongeveer twee derde
van de werkgevers), meer overheidsinvesteringen in scholing en training (60%), meer ruimte voor
een eigen arbeidsvoorwaardenbeleid (54%) en lagere belasting op arbeid of sociale premies (51%).
Het zijn de 5 beleidspunten die werkgevers al eerder doorgevoerd wilden zien. Ook in 2015/’16
vormden deze punten de top 5 (http://digitaal.scp.nl/arbeidsmarktinkaart-werkgevers2017/welkoverheidsbeleid-willen-werkgevers/). Daar zou volgend jaar verandering in kunnen optreden. Op 1
januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans in werking. Deze wet heeft als doel de kosten- en
risicoverschillen tussen contractvormen te verminderen. Herziening van de wetgeving rond flexibele
arbeid en het ontslagrecht moet dat mogelijk maken. De nieuwe wet maakt onderdeel uit van een
breder pakket maatregelen waarmee de balans op de arbeidsmarkt moet worden verbeterd. De
andere onderdelen uit het pakket zijn maatregelen die knelpunten wegnemen voor werkgevers bij
de verplichtingen voor hun zieke en arbeidsongeschikte medewerkers, regelgeving die de positie
van zelfstandigen moet verduidelijken en het stimuleren van een leven lang ontwikkelen (TK
2018/2019).
Tabel 1
Gewenst overheidsbeleid
[Aandeel werkgevers dat dit beleid van groot belang vindt om situatie op arbeidsmarkt te
verbeteren, in procenten.]

ARBEIDSMARKT IN KAART - WERKGEVERS - EDITIE 2

49

WAAR KAN DE OVERHEID WERKGEVERS BIJ HELPEN?

ARBEIDSMARKT IN KAART - WERKGEVERS - EDITIE 2

Bron:

SCP (AVP ‘17/‘18)

De beleidswijzigingen die organisaties in de publieke sector doorgevoerd willen zien, wijken af van
het algemene beeld. Bij de overheid en in het onderwijs krijgen meer investeringen in ICT een
hogere prioriteit dan lagere belasting op arbeid of sociale premies. In de zorg en welzijnssector
vinden werkgevers een hogere kinderopvangtoeslag belangrijker dan lagere belasting op arbeid of
sociale premies. Verder kennen overheidsorganisaties een hogere prioriteit toe aan
leerwerkplaatsen dan aan het versoepelen van het ontslagrecht. Ook in de industrie en landbouw en
de bouwnijverheid willen werkgevers graag meer leerwerkplaatsen. Dat vinden ze belangrijker dan
meer ruimte voor eigen arbeidsvoorwaardenbeleid.
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Hoe verandert de samenstelling van het
personeelsbestand?
Auteur: Patricia van Echtelt
In 2017/’18 was de samenstelling van het personeelsbestand [De samenstelling van het
personeelsbestand is gebaseerd op de eigen opgave van werkgevers] van organisaties anders dan in
het begin van deze eeuw (figuur 1). Door onder andere demografische en maatschappelijke
ontwikkelingen en wijzigingen in het arbeidsmarktbeleid veranderde ook het arbeidsaanbod. Deze
trends zijn vooral goed te zien over een wat langere periode. Het aandeel vrouwen in het
personeelsbestand nam in de periode 2003/’04-2017/’18 gemiddeld licht toe. Maar het personeel
met een lage opleiding (lager onderwijs, lbo, mavo of vmbo) nam in omvang af. In 2003/’04 was
gemiddeld nog ruim 40% laagopgeleid, in 2017/‘18 was dit gedaald naar ruim een kwart (28%). Het
aandeel 55-plussers onder de werknemers in organisaties verdubbelde in de periode
2003/’14-2017/‘18 (van 8% naar 17%). Het aandeel werknemers met een niet-westerse
migratieachtergrond bleef aanvankelijk stabiel, maar nam de laatste jaren toe. In 2017/’18 had
gemiddeld 13% van het personeelsbestand een niet-westerse achtergrond [Aan werkgevers vroegen
we hoeveel niet-westerse allochtone werknemers ze op 1 januari van het betreffende jaar in de
vestiging in dienst hadden. Hiermee bedoelen we werknemers die zelf zijn geboren of van wie
tenminste 1 ouder is geboren in Turkije, Marokko, Suriname, Nederlandse Antillen, Aruba, voormalig
Joegoslavië of in overige landen in Zuid- en Midden-Amerika, Afrika of Azië, met uitzondering van
Japan en voormalig Nederlands-Indië. Er zijn relatief veel werkgevers die geen antwoord konden of
wilden geven op deze vraag. Daarom moeten de gegevens met enige voorzichtigheid worden
geïnterpreteerd.]. Deze cijfers moeten voorzichtig geïnterpreteerd worden, omdat niet alle
werkgevers deze vraag beantwoordden. Het aandeel werknemers met een arbeidsbeperking in
organisaties is laag en niet opgenomen in de figuur. In organisaties die mensen met een
arbeidsbeperking in dienst hadden, was dit aandeel in de periode 2013/‘14-2017/’18 ongeveer 3%
van het personeelsbestand (zie de kaart Nemen werkgevers mensen met arbeidsbeperkingen in
dienst?).
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Figuur 1
Ontwikkelingen in het personeelsbestand
[Gemiddeld aandeel vrouwen, laagopgeleiden, 55-plussers en niet-westerse migranten, in
procenten van het personeelsbestand.]

Data:

Download bronbestand (spreadsheet - https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-werkgevers-editie-2/assets/
data/figuur-6-1-personeelssamenstelling.ods)

Wat zegt ander onderzoek hier over?
Ook ander onderzoek laat zien dat het arbeidsaanbod verandert. Volgens cijfers van het CBS
steeg de netto-arbeidsparticipatie van vrouwen in de periode 2003-2017 van 56,1% naar
61,9%. Gedurende deze periode fluctueerde de arbeidsdeelname onder invloed van de
conjunctuur. Voor mannen deed zich in deze periode een lichte daling voor van 72,4 naar
71,5%. Door de toegenomen arbeidsdeelname van vrouwen steeg de totale nettoarbeidsparticipatie in de periode 2003-2017 van 64,2 naar 66,7% (CBS Statline 2019).
De bevolking van Nederland is steeds hoger opgeleid. Het aandeel hoogopgeleiden (hbo of
wo) nam in de periode 2008-2017 toe van 31% naar 38%. Het aandeel laagopgeleiden (alleen
basisniveau of vmbo/mavo/mbo1) nam af van 28% naar 21% (Maslowski 2018).
De werkende beroepsbevolking bestaat voor een steeds groter deel uit oudere werknemers.
Dit komt door demografische ontwikkelingen: de bevolking vergrijst, er zijn
verhoudingsgewijs dus meer ouderen. Maar ook de arbeidsdeelname van deze groep neemt
toe. Zo werkte in 2007 29% van de 60- tot 65-jarigen, terwijl dat 10 jaar later gestegen was
naar 56% (CBS 2018). Dit komt mede door beleidswijzigingen, zoals afschaffing van
regelingen voor vervroegd pensioen en het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd.
Het aandeel mensen met een niet-westerse migratieachtergrond in de werkzame
beroepsbevolking nam in de periode 2007-2017 toe van 8,7% naar 10,3% (CBS statline 2019b).
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Uitdagingen voor personeelsbeleid
Het personeelsbestand kent dus meer vrouwen, hoger opgeleiden, ouderen en mensen met een
niet-westerse migratieachtergrond. Deze ontwikkelingen stellen werkgevers voor nieuwe
uitdagingen, ook als het gaat om de inclusieve arbeidsmarkt en duurzame inzetbaarheid. De OECD
[Organisation for Economic Cooperation and Development / Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling] (2018) laat zien dat Nederland in vergelijking met andere landen
hoog scoort op arbeidsdeelname en de kwaliteit van werk. Op het terrein van de inclusieve
arbeidsmarkt kan Nederland echter nog terrein winnen. De arbeidsdeelname van vrouwen in
Nederland is hoog, maar vrouwen werken vaak in deeltijd en het verschil in uurloon tussen vrouwen
en mannen is relatief groot (zie ook Portegijs en Van den Brakel 2018). Dit vraagt om meer aandacht
voor de balans tussen werk en privé en kansen voor vrouwen om door te stromen naar hogere
functies (zie de kaart Faciliteren werkgevers de balans tussen arbeid en privé?). Ook werknemers
met een niet-westerse migratieachtergrond hebben een kleinere kans om door te stromen naar
hogere functies dan autochtone werknemers. Dit vraagt om meer aandacht voor culturele
diversiteit aan de top (zie 'Vrouwen en migranten in leidinggevende posities'). Om werknemers tot
aan de pensioengerechtigde leeftijd inzetbaar te houden zijn scholing en beleid gericht op oudere
werknemers van belang (zie de kaart Investeren werkgevers in scholing van werknemers?).
Aandacht voor het aantrekken van werknemers met een niet-westerse migratieachtergrond en
mensen met een arbeidsbeperking is van belang voor een inclusieve arbeidsmarkt (zie de kaart
Heeft doelgroepenbeleid prioriteit?).

Personeelssamenstelling verschilt per sector
De samenstelling van het personeelsbestand verschilt sterk per sector (figuur 2). Meestal bestaat
het personeelsbestand uit meer mannen dan vrouwen, behalve in de sector zorg en welzijn (79%
van het personeel vrouw) en in het onderwijs (63% vrouw). In sommige sectoren is (bijna) de helft
van het personeel laagopgeleid , namelijk in de industrie en landbouw en de bouwnijverheid (45%).
Sectoren met relatief veel 55-plussers zijn de overheid en het onderwijs (24% en 21%). Mensen met
een niet-westerse achtergrond maken een relatief groot deel uit van het personeelsbestand in de
zakelijke dienstverlening (19%) en transport (15%).
Figuur 2
Samenstelling personeelsbestand naar sector
[Gemiddeld aandeel vrouwen, laagopgeleiden, 55-plussers en niet-westerse migranten, in
procenten van het personeelsbestand.]
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Data:

Download bronbestand (spreadsheet - https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-werkgevers-editie-2/assets/
data/figuur-6-2-personeelssamenstelling.ods)

Vrouwen en migranten in leidinggevende posities
Niet alleen de personeelssamenstelling, ook de doorstroom naar hogere posities is belangrijk voor
een inclusieve arbeidsmarkt. Beleidsmatig is er vooral aandacht voor de genderdiversiteit en
culturele diversiteit aan de top van het Nederlandse bedrijfsleven (SER 2019). Uit het
werkgeverspanel blijkt dat het aandeel vrouwen en mensen met een niet-westerse
migratieachtergrond in leidinggevende posities achterblijft. Van alle organisaties met
leidinggevenden is het aandeel vrouwelijke leidinggevenden 31% (figuur 3).1 Vergeleken met het
gemiddeld aandeel vrouwen in het personeelsbestand (47%, zie figuur 2) is dat laag. Het aandeel
vrouwelijke leidinggevenden lag in de periode 2011/’12-2017/’18 steeds rond 31%. Ander onderzoek
laat zien dat niet alleen het verschil in instroom in leidinggevende functies tussen mannen en
vrouwen meespeelt, maar ook de grotere uitstroom van vrouwelijke leidinggevenden naar een nietleidinggevende functie (Merens 2019). Ook het aandeel leidinggevenden met een niet-westerse
migratieachtergrond is relatief laag. Van alle organisaties met leidinggevenden, heeft 4%
leidinggevenden met een niet-westerse migratieachtergrond. Het gemiddeld aandeel mensen met
een niet-westerse migratieachtergrond in het personeelsbestand ligt hoger (13%, zie figuur 2).
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Figuur 3
Vrouwelijke leidinggevenden en leidinggevenden met een niet-westerse migratieachtergrond
[Voor de bedrijven die leidinggevenden hebben, berekenden we welk aandeel van deze
leidinggevenden vrouw is of een niet-westerse achtergrond heeft.]
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Data:

Download bronbestand (spreadsheet - https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-werkgevers-editie-2/assets/
data/figuur-6-3-personeelssamenstelling.ods)
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We vroegen werkgevers hoeveel leidinggevenden er in de vestiging zijn, zonder het begrip leidinggevend nader
te specificeren. Niet alle bedrijven hebben leidinggevenden, dus kunnen niet in alle bedrijven vrouwelijke of
leidinggevenden met een niet-westerse migratieachtergrond voorkomen. Ongeveer een kwart van de
organisaties heeft überhaupt geen leidinggevenden.
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Heeft doelgroepenbeleid prioriteit?
Auteur: Patricia van Echtelt

Werkgevers meer aandacht voor personeelsbeleid
Werkgevers gaven antwoord op de vraag welke prioriteit ze aan verschillende thema’s in het
personeelsbeleid geven. Zo werd duidelijk hoeveel prioriteit een inclusieve arbeidsmarkt heeft ten
opzichte van andere thema’s, zoals scholing en arbeidsomstandigheden (figuur 1). In het algemeen
nam de aandacht die werkgevers aan het personeelsbeleid geven weer toe (niet in figuur). Rond
2013/’14 verminderde de aandacht voor thema’s die samenhangen met de duurzame inzetbaarheid
van werknemers, zoals loopbaanontwikkeling, de combinatie werk en privé, en scholing. De laatste
jaren lieten een opleving zien. Dat komt waarschijnlijk doordat de economie er beter voor stond.
Ook werving en selectie hadden in 2017/’18 meer prioriteit dan in de jaren ervoor. Opvallend is dat
de aandacht voor ziekteverzuim en re-integratie juist afnam tussen 2013/’14 en 2017/’18. Er is geen
duidelijke ontwikkeling te zien in het ziekteverzuimpercentage in deze periode (CBS 2019). Deze
publicatie gaat op een paar thema’s die samenhangen met duurzame inzetbaarheid dieper in (zie de
kaarten Faciliteren werkgevers de balans tussen arbeid en privé? en Investeren werkgevers in
scholing van werknemers?).

Beleid gericht op inclusieve arbeidsmarkt
We vroegen werkgevers naar beleid gericht op mensen met een migratie-achtergrond, mensen met
een arbeidsbeperking, meer vrouwen aan de top en oudere werknemers. Deze kaart geeft weer in
hoeverre werkgevers in het personeelsbeleid prioriteit geven aan deze groepen. Over de laatste drie
groepen is elders in deze publicatie meer informatie beschikbaar.
Beleid voor specifieke groepen krijgt weinig aandacht van werkgevers in vergelijking met andere
thema’s in het personeelsbeleid. Aan het aantrekken van mensen met een migratie-achtergrond gaf
in 2017/’18 13% van de werkgevers prioriteit. Van alle thema’s kreeg dit de minste aandacht. Wel is
het aandeel dat er prioriteit aan geeft hoger dan 2 jaar geleden. Mogelijk komt dit doordat het
economisch beter gaat en werkgevers actiever op zoek zijn naar personeel. Volgens het queueing
model van Thurow (1975) rangschikken werkgevers potentiële nieuwe werknemers naar eigen
inschatting van arbeidsproductiviteit. Mensen met een niet-westerse migratieachtergrond staan
vaak achterin de rij, onder andere door statistische discriminatie.1 In economisch goede tijden
krijgen mensen achterin de rij ook een kans (Andriessen 2015).
Sociale partners maakten afspraken om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te
helpen (zie kader). De prioriteit die werkgevers geven aan het aannemen van mensen met een
arbeidsbeperking is relatief laag. In 2015/’16 en 2017/’18 lag het aandeel werkgevers dat dit een
(tamelijk) hoge prioriteit gaf rond de 14%. In de periode daarvoor was dit iets lager, ruim 9%. De
aandacht die werkgevers hiervoor hebben, hangt sterk samen met de omvang van de organisatie.
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Grote organisaties (meer dan 100 werknemers) besteden hier vaker aandacht aan dan middelgrote
en kleine organisaties (38% tegenover 22% en 11%).2 (Zie de kaart Nemen werkgevers mensen met
arbeidsbeperkingen in dienst?).
Meer informatie over de banenafspraak
Kabinet en sociale partners spraken in het sociaal akkoord van 2013 af dat er extra banen
komen voor mensen met een ziekte of handicap. Werkgevers in het bedrijfsleven moeten tot
2026 in totaal 100.000 extra banen creëren, de overheid 25.000 extra banen. Dit is vastgelegd
in de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (Wet BQA), die op 1 april 2015 inging.
Als blijkt dat het afgesproken aantal banen voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten achterblijft
bij de gemaakte afspraken, kan de staatssecretaris van Sociale Zaken besluiten tot een
wettelijk quotum. Werkgevers die nog niet voldoende banen creëerden, betalen dan een
quotumheffing. Ook trad in 2015 de Participatiewet in werking. Deze wet heeft als doel meer
mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen, bij voorkeur bij reguliere
werkgevers.
Het aandeel werkgevers dat prioriteit gaf aan het stimuleren van ‘meer vrouwen aan de top’ lag met
16% niet veel hoger dan de eerder genoemde onderwerpen (zie de kaart Hoe verandert de
samenstelling van het personeelsbestand?). Beleid voor oudere werknemers kreeg relatief veel
aandacht. 39% van de werkgevers gaf dit een (tamelijk) hoge prioriteit. Of het hier gaat om het
aannemen van ouderen of om beleid voor ouderen die al in dienst zijn, is niet uit de gegevens op te
maken (zie de kaart Hoe gaan werkgevers om met oudere werknemers?).

Aandacht inclusieve arbeidsmarkt verschilt per sector
Sectoren laten grote verschillen zien in de prioriteit die ze geven aan een inclusieve arbeidsmarkt
met beleid voor specifieke groepen. Meer vrouwen aan de top krijgt veel aandacht in de sectoren
zorg, onderwijs en zakelijke dienstverlening. Dit zijn sectoren waren relatief veel vrouwen werken.
Organisaties in de overheidssector geven relatief vaak prioriteit aan het aannemen van mensen met
een arbeidsbeperking en mensen met een niet-westerse migratieachtergrond. Dit komt ook
doordat deze sector veel grote organisaties kent. In het algemeen geldt: hoe groter de organisatie,
hoe meer aandacht voor personeelszaken als doelgroepenbeleid, scholing, ziekteverzuim en
loopbaanontwikkeling.
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Figuur 1
Prioriteit in het personeelsbeleid a
[De figuur geeft per thema het aandeel organisaties of vestigingen waarin het thema een ‘zeer hoge’
of ‘tamelijk hoge’ prioriteit heeft (in procenten).]
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a

Tot de sector industrie behoren ook sociale werkbedrijven. Deze organisaties hebben tot doel om mensen met
een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Dat geeft dus een kleine vertekening van de resultaten op dit
thema. Zonder de sociale werkbedrijven is het percentage in de sector industrie iets lager (12% in plaats van 15%
in 2017/’18). Op het (afgeronde) gemiddelde voor alle sectoren heeft dit geen invloed.

Data:

Download bronbestand (spreadsheet - https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-werkgevers-editie-2/assets/
data/figuur-7-1-prioriteit-herzien.ods)
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Informatie noten
1

Statistische discriminatie wil zeggen dat werkgevers een negatief beeld hebben van een specifieke groep,
bijvoorbeeld over hun productiviteit. Individuen uit deze groep hebben een achterstand, omdat werkgevers het
negatieve beeld over de hele groep meewegen, ongeacht de kwaliteiten van een individuele kandidaat.

2

We onderscheiden 3 categorieën: 5 tot 20 werknemers, 20 tot 100 werknemers en 100 werknemers of meer
(kleine, middelgrote en grote organisaties). Het onderzoek richt zich op vestigingen van bedrijven met 5 of
meer werknemers. Organisaties met minder dan 5 werknemers deden dus niet mee.
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Nemen werkgevers mensen met
arbeidsbeperkingen in dienst?
Auteur: Patricia van Echtelt
Een inclusieve arbeidsmarkt is een arbeidsmarkt die openstaat voor iedereen, waaraan iedereen kan
meedoen. Mensen met een arbeidsbeperking hebben een achterstand op de arbeidsmarkt
(Versantvoort en Van Echtelt 2016). Sociale partners maakten afspraken om voor deze groep banen
te creëren. Wat doen werkgevers voor deze groep?
Meer informatie over de banenafspraak
In 2013 spraken het toenmalige kabinet en de sociale partners in het sociaal akkoord af dat er
extra banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking. Werkgevers in het bedrijfsleven
moeten tot 2026 in totaal 100.000 extra banen creëren. Voor de overheid geldt dat er 25.000
extra banen bij moeten komen. Dit is vastgelegd in de Wet banenafspraak en quotum
arbeidsbeperkten (Wet BQA) die op 1 april 2015 inging. Als blijkt dat het aantal banen voor
mensen met een arbeidsbeperking achterblijft bij de gemaakte afspraken, kan de
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besluiten tot een wettelijk quotum.
Werkgevers die nog niet voldoende banen creëerden, betalen dan een quotumheffing

Veel werkgevers voelen verantwoordelijkheid, weinig creëren werkplekken
Een derde (31%) van de werkgevers voelde zich in 2017/’18 verantwoordelijk om mensen met een
arbeidsbeperking in dienst te nemen. Voor 38% gold dit enigszins (figuur 1). Het overige deel (31%)
zag dit niet als hun verantwoordelijkheid. Dat werkgevers zich verantwoordelijk voelen, wil nog niet
zeggen dat ze ook plekken creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. In 2017/’18 had 17% van
de werkgevers werknemers met een arbeidsbeperking in dienst.1Het aandeel werkgevers dat denkt
in de komende 2 jaar (meer) mensen uit deze doelgroep in dienst te nemen is beperkt: 11%. Deze
percentages zijn vergelijkbaar met die uit 2015/’16 (niet in de figuur). Wel nam het aandeel
werkgevers dat misschien mensen met een arbeidsbeperking wil aannemen tussen 2015/’16 en
2017/’18 licht toe (van 39% naar 44%) ten koste van het aandeel dat dit zeker niet van plan is (van
50% naar 45%). Ander onderzoek onder werkgevers laat zien dat in de periode 2015-2017 meer
werkgevers bereid waren om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Toch waren er
niet meer werkgevers die plaatsingen regelden (Adelmeijer et al. 2017). Elders in deze publicatie
bleek al dat de prioriteit die werkgevers geven aan het aannemen van mensen met een
arbeidsbeperking relatief laag is (zie de kaart Heeft doelgroepenbeleid prioriteit?).
Grotere organisaties voelen zich vaker verantwoordelijk en hebben vanzelfsprekend een grotere
kans om iemand met een arbeidsbeperking in dienst te hebben. De sector overheid kent veel grote
organisaties. In deze sector is het aandeel organisaties dat zich verantwoordelijk voelt en mensen
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met een arbeidsbeperking in dienst heeft dan ook het hoogst. Ook in de sector onderwijs is het
aandeel hoog. Organisaties in de sector industrie en transport voelen zich niet vaker dan gemiddeld
verantwoordelijk, maar hebben wel vaak mensen met een arbeidsbeperking in dienst.
Figuur 1
Aannemen van mensen met een arbeidsbeperkinga
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a

Deze figuur is gebaseerd op 3 enquêtevragen (in procenten, exclusief sw-bedrijven): (1) Heeft u werknemers in
dienst die door zintuiglijke, motorische, psychische of andere beperkingen extra aandacht nodig hebben om hun
werk te doen? (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)

Bron:

SCP (AVP ‘17/‘18)

Data:

Download bronbestand (spreadsheet - https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-werkgevers-editie-2/assets/
data/figuur-8-1-aannemen-mensen-met-arbeidsbeperking.ods)

Een deel van de werkgevers (45%) die niet van plan zijn (extra) mensen met een arbeidsbeperking in
dienst te nemen, geeft als reden dat er geen geschikte functies zijn (figuur 2). Een andere reden is
dat er geen nieuwe medewerkers nodig zijn. In 2017/’18 werd dit wat minder vaak genoemd (20%)
dan in 2015/’16 (27%). Ook hebben sommige werkgevers te weinig capaciteit voor begeleiding en
ondersteuning (17%). Onbekendheid met de manier van werven, te hoge administratieve lasten of
een te lage productiviteit van de doelgroep spelen geen rol volgens de respondenten. Hoewel
werkgevers administratieve lasten niet als belemmering noemen, is het wel belangrijk om
werkgevers zoveel mogelijk te ‘ontzorgen’ bij het in dienst nemen van mensen met een
arbeidsbeperking (Adelmeijer et al. 2017).
Figuur 2
Redenen om geen (extra) mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen
[Belangrijkste reden dat de organisatie of vestiging [misschien] geen [extra] mensen met
beperkingen zal aannemen, in procenten, exclusief sw-bedrijven. ]
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Bron:

SCP (AVP ‘17-‘18)

Data:

Download bronbestand (spreadsheet - https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-werkgevers-editie-2/assets/
data/figuur-8-2-aannemen-mensen-met-arbeidsbeperking.ods)

Veel werkgevers niet bekend met subsidieregelingen
Ongeveer een kwart van de organisaties (27%) maakte in 2017/’18 gebruik van 1 of meer regelingen
om de positie van mensen met een arbeidsbeperking te versterken. Loonkostensubsidie of
loondispensatie (16%) kwamen het vaakst voor (figuur 3).2 Veel werkgevers zijn niet bekend met de
regelingen voor het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking. Het minst bekend zijn
de no-riskregeling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid en de korting op sociale verzekeringen.3 Bijna
de helft van de werkgevers (49%) kent deze regelingen niet. Detachering en loonkostensubsidie en
loondispensatie zijn niet bekend bij ongeveer een kwart van de werkgevers. De (on)bekendheid met
de regelingen vertoont geen duidelijke trend.
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Figuur 3
Bekendheid en gebruik 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, exclusief
sw-bedrijven.]

78

NEMEN WERKGEVERS MENSEN MET ARBEIDSBEPERKINGEN IN DIENST?

ARBEIDSMARKT IN KAART - WERKGEVERS - EDITIE 2

79

NEMEN WERKGEVERS MENSEN MET ARBEIDSBEPERKINGEN IN DIENST?

ARBEIDSMARKT IN KAART - WERKGEVERS - EDITIE 2

Bron:

SCP (AVP ‘17/‘18)

Data:

Download bronbestand (spreadsheet - https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-werkgevers-editie-2/assets/
data/figuur-8-3-aannemen-mensen-met-arbeidsbeperking.ods)
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Informatie noten
1

Aan werkgevers vroegen we of ze werknemers in dienst hebben die door zintuiglijke, motorische, psychische of
andere beperkingen extra aandacht nodig hebben om hun werk te kunnen doen. Deze omschrijving komt niet
overeen met de definitie voor bijvoorbeeld de banenafspraak of de Participatiewet.

2

Een werkgever kan loonkostensubsidie krijgen als hij iemand in dienst neemt met een uitkering. Deze regeling
is bedoeld voor mensen die niet het minimumloon kunnen verdienen. De werkgever betaalt het voor de
werknemer geldende minimum- of cao-loon. Het verschil tussen de arbeidsproductiviteit van de werknemer
(de loonwaarde) en het minimumloon krijgt de werkgever via een loonkostensubsidie. Loondispensatie is ook
bedoeld voor mensen die niet het minimumloon kunnen verdienen. De werkgever betaalt alleen het deel dat
de werknemer arbeidsproductief is (de loonwaarde) en hij mag minder dan het gangbare loon betalen. De
werknemer krijgt daarnaast een aanvulling op zijn loon vanuit de uitkering tot maximaal het minimumloon.
Deze regeling is onder andere bedoeld voor werknemers die een Wajong-uitkering hebben (mensen die voor
2015 al een Wajong-uitkering hadden en arbeidsvermogen hebben).

3

Deze regelingen zijn bedoeld voor werkgevers die iemand met een arbeidsbeperking in dienst nemen,
bijvoorbeeld een werknemer met een arbeidsongeschiktheidsuitkering of een werknemer met een indicatie
banenafspraak. Met een no-riskregeling hoeft een werkgever het loon niet door te betalen bij ziekte van de
werknemer.
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Hoe gaan werkgevers om met oudere
werknemers?
Auteur: Patricia van Echtelt
De beroepsbevolking vergrijst en de overheid wil dat mensen langer doorwerken.1 Het is belangrijk
dat werknemers niet voortijdig uitvallen door ziekte of werkloosheid. Wat is de houding van
werkgevers tegenover oudere werknemers en welk beleid voeren ze voor deze groep?

Werkgevers positief over langer doorwerken
Steeds meer organisaties hebben 55-plussers in het personeelsbestand. In 2001/’02 had nog ruim
de helft van de organisaties (54%) 55-plussers in dienst, in 2017/’18 was dat gestegen naar 79%. (Zie
de kaart Hoe verandert de samenstelling van het personeelsbestand?).
Terwijl de pensioenleeftijd opschuift, veranderen ook de opvattingen van werkgevers over langer
doorwerken. Dit is vooral goed te zien over een langere periode. Werkgevers met 55-plussers in
dienst vinden het steeds vaker gewenst dat ouderen in hun organisatie langer doorwerken (figuur 1).
In 2017/’18 vond 66% van de werkgevers het wenselijk dat werknemers doorwerken na hun 60e
levensjaar. In 2001/’02 was dit nog 42%. Over werken na de pensioengerechtigde leeftijd in hun
organisatie zijn werkgevers met 55-plussers in dienst minder enthousiast (figuur 2). Bijna de helft
(47%) vindt dit niet wenselijk. In de periode 2009/’10-2017/’18 nam het aandeel werkgevers dat
werken na de pensioengerechtigde leeftijd wenselijk acht licht toe van 15% naar 20%.
Figuur 1
Opvattingen werkgevers over doorwerken na 60e jaar
[Aandeel werkgevers met 55-plussers in dienst dat het (zeer) wenselijk of (zeer) onwenselijk vindt
dat werknemers in de organisaties of vestiging ook na hun 60e jaar blijven werken.]
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SCP (AVP ‘01/‘02 - ‘17/‘18)

Data:

Download bronbestand (spreadsheet - https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-werkgevers-editie-2/assets/
data/figuur-9-1-oudere-werknemers.ods)

Figuur 2
Opvattingen werkgevers over doorwerken na pensioengerechtigde leeftijd
[Aandeel werkgevers met 55-plussers in dienst dat het (zeer) wenselijk of (zeer) onwenselijk vindt
dat werknemers in de organisaties of vestiging ook na de pensioengerechtigde leeftijd blijven
werken.]
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data/figuur-9-2-oudere-werknemers.ods)

Meeste werkgevers positief over functioneren oudere werknemers
Driekwart (77%) van de werkgevers met 55-plussers in dienst vindt dat 55-plussers in hun
organisatie even goed functioneren als werknemers jonger dan 55 jaar (figuur 3). 13% vindt dat
ouderen zelfs beter presteren. Een op de 10 werkgevers is van mening dat 55-plussers in hun
organisatie slechter functioneren dan werknemers jonger dan 55 jaar. Ook is 65% van mening dat de
productiviteit van 55-plussers in hun organisatie gelijk is aan hun loonkosten (figuur 4). 13% zegt dat
deze hoger ligt. Ruim een vijfde (22%) vindt dat de productiviteit van ouderen lager ligt dan hun
loonkosten rechtvaardigen. Deze opvattingen fluctueren over de tijd, maar vertonen geen duidelijke
trend.
Hoewel werkgevers overwegend positief zijn over de ouderen in hun organisatie, blijkt uit ander
onderzoek dat ouderen die hun baan verliezen moeilijk weer aan het werk komen. Werkgevers zijn
terughoudend om ouderen in dienst te nemen. Dit komt niet (alleen) doordat ouderen te duur zijn
in verhouding tot hun productiviteit: als ouderen een lagere inkomenseis stellen, stijgt hun
werkhervattingskans niet (Vlasblom en Schippers 2019).
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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 ouderen ten opzichte
van werknemers die jonger zijn dan 55 jaar (beter, even goed, of slechter), in procenten.]

Bron:

SCP (AVP ‘17/‘18)

Data:

Download bronbestand (spreadsheet - https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-werkgevers-editie-2/assets/
data/figuur-9-3-oudere-werknemers.ods)

Figuur 4
Opvattingen over productiviteit oudere werknemers ten opzichte van hun loonkosten
[Oordeel van werkgevers met 55-plussers in dienst over de productiviteit van 55-plussers ten
opzichte van hun loonkosten (hoger, gelijk of lager), in procenten.]

Bron:

SCP (AVP ‘17/‘18)

Data:

Download bronbestand (spreadsheet - https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-werkgevers-editie-2/assets/
data/figuur-9-4-oudere-werknemers.ods)
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Minder ontlastende maatregelen voor ouderen
Vier op 10 (39%) organisaties geven prioriteit aan ouderenbeleid (zie de kaart Heeft
doelgroepenbeleid prioriteit?). Maatregelen om oudere werknemers beter en prettiger te laten
functioneren zijn een vorm van ouderenbeleid. Dit zijn ontzie- en ontwikkelmaatregelen.2 De inzet
van ontlastende maatregelen voor oudere werknemers kent een licht dalende trend. Werkgevers
met 55-plussers in dienst kiezen vooral voor extra vrije dagen (63%), kortere werkweken (36%) en
taakverlichting (31%) (figuur 5). Demotie - het neerwaarts aanpassen van functie en salaris - komt
van de genoemde maatregelen het minst voor (7%). Het aandeel organisaties met
ontwikkelmaatregelen voor oudere werknemers nam in de periode 2007/’08-2017/’18 niet af.
Figuur 5
Maatregelen voor oudere werknemers
[Aandeel werkgevers met 55-plussers in dienst dat maatregelen om oudere werknemers beter en
prettiger te laten functioneren specifiek toepast in hun organisatie of vestiging, in procenten. ]
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SCP (AVP ‘17/‘18)

Data:

Download bronbestand (spreadsheet - https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-werkgevers-editie-2/assets/
data/figuur-9-5-oudere-werknemers.ods)

Werkgevers kunnen ook regelingen inzetten voor vervroegd uittreden of vervroegd pensioen. De
overheid ontmoedigt dit, omdat het de arbeidsdeelname van ouderen vermindert. Dit beleid komt
in organisaties dan ook steeds minder voor. Download bronbestand (spreadsheet)  (https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-werkgevers-editie-2/assets/data/kaart-9_maatregelen-vervroegd-uittreden.ods).In 2003/’04 had bijna driekwart (72%) van de bedrijven met 55-plussers in
dienst zo’n regeling, in 2017/’18 slonk dat tot ongeveer een kwart (24%). In sommige sectoren is dit
aandeel hoger, vooral in de bouwnijverheid, de overheid en het onderwijs (circa 45%).
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Informatie noten
1

In het pensioenakkoord van 2019 is afgesproken dat de AOW-leeftijd de komende jaren stapsgewijs
omhooggaat tot 67 jaar in 2024. Daarna is de pensioenleeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Per jaar
dat we langer leven, stijgt de AOW-leeftijd met 8 maanden. Aanvankelijk zou de pensioenleeftijd sneller stijgen,
maar in het pensioenakkoord is afgesproken dit te vertragen (www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/pensioen
(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/pensioen)).

2

Ontziemaatregelen maken het werk minder zwaar, zoals het aanpassen van werkuren of het verlichten van taken.
Ontwikkelmaatregelen houden de kennis en vaardigheden van oudere werknemers op peil, zoals het volgen van
scholing of cursussen.
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Faciliteren werkgevers de balans tussen
arbeid en privé?
Auteur: Patricia van Echtelt

Werkgevers zien de balans tussen arbeid en zorg als hun verantwoordelijkheid
Deeltijdwerk en flexibiliteit in waar en wanneer mensen werken, kunnen bijdragen aan een betere
balans tussen arbeid en privé (De Boer et al. 2019; Josten et al. 2019). Het kan combinatiedruk
[Combinatiedruk wil zeggen dat de combinatie van werk en zorgtaken enigszins of veel problemen
oplevert. Een op de 5 werkenden met een zorgtaak (voor jonge kinderen of mantelzorg) ervaart
combinatiedruk (Van Echtelt et al. 2016).] voorkomen en maakt dat ook mensen met zorgtaken
kunnen participeren op de arbeidsmarkt.
In 2017/’18 gaf de helft van de werkgevers (50%) de combinatie werk en zorg een hoge prioriteit in
hun personeelsbeleid (zie de kaart Heeft doelgroepenbeleid prioriteit?). Het aandeel nam licht toe in
de periode 2007/’08-2017/’18, van 45% naar 50%. In 2013/’14 was er echter een daling, mogelijk
door de voortdurende economische crisis.
De meeste werkgevers zien het als hun verantwoordelijkheid om de combinatie arbeid en zorg te
ondersteunen. Het aandeel werkgevers dat deze mening is toegedaan, nam in de periode
2011/’12-2017/’18 licht toe van 77% naar 81%. In de sectoren onderwijs, overige dienstverlening,
overheid en zorg en welzijn zien werkgevers het vaker dan gemiddeld als hun verantwoordelijkheid.
Dit zijn ook de sectoren waar veel vrouwen werkzaam zijn (zie de kaart Hoe verandert de
samenstelling van het personeelsbestand?). Uit de cijfers is niet op te maken of vrouwen vaker in
deze sectoren gaan werken omdat er aandacht voor de combinatie arbeid en privé is of dat
werkgevers vanwege het grote aandeel vrouwen hier meer aandacht aan besteden.

Deeltijdwerk, flexibele werktijden en thuiswerken niet altijd mogelijk
Deeltijdwerk, flexibele werktijden en thuiswerken kunnen bijdragen aan een betere balans tussen
arbeid en privé. Toch zijn niet alle werkgevers voorstander van deze regelingen, ondanks de
verantwoordelijkheid die ze voelen voor de balans tussen werk en privé. Download bronbestand
(spreadsheet)  (https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-werkgevers-editie-2/assets/data/
kaart-10-1_stellingen-over-arbeid-en-zorg.ods). In 2017/’18 vond 60% van de werkgevers dat
medewerkers op alle functieniveaus in deeltijd moeten kunnen werken. Werkgevers zijn dit vaker
van mening in de sectoren zorg en welzijn (92%) en onderwijs (89%), en minder vaak in de bouw
(26%) en industrie (34%). Ook de mogelijkheid om begin- en eindtijden zelf te bepalen verschilt
sterk tussen sectoren. In de meeste sectoren heeft maar 10% tot 15% van de organisaties flexibele
werktijden. In de sectoren overheid (61%), zakelijke dienstverlening (44%) en overige
dienstverlening (22%) komt dit veel vaker voor.
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De aard van het werk maakt thuiswerken niet altijd mogelijk. In slechts 14% van de organisaties
heeft het merendeel van de werknemers werk dat ze thuis kunnen doen. In 2017/’18 had 45% van de
organisaties 1 of meer thuiswerkers (figuur 1). Vooral over een langere periode is duidelijk een
stijging te zien. Het aandeel steeg sterk in de periode 2003/’04-2011/’12, van 19% naar 45%. Daarna
bleef het constant. In de sectoren overheid (84%), zakelijke dienstverlening (74%) en onderwijs
(56%) is het aandeel organisaties met thuiswerkers het grootst. De vaakst genoemde reden om
thuiswerken in de organisatie mogelijk te maken, is het vergemakkelijken van de afstemming tussen
werk en privé (figuur 2). 66% van de werkgevers noemt dit als reden. Ook het verhogen van de
productiviteit (60%) en het verminderen van de reistijd (50%) zijn vaak genoemde motieven. De
motieven verschillen per sector. Zo wordt het besparen van kantoorruimte in de sectoren overheid
en onderwijs vaker dan gemiddeld genoemd. Het besparen van reistijd is voor werkgevers in de
zakelijke dienstverlening en overheid een relatief vaak genoemd motief.
Figuur 1
Organisaties met thuiswerkers a
[Aandeel organisaties met personeel dat gebruikmaakt van telewerken, in procenten.]
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a

Thuiswerk is werk dat werknemers thuis kunnen doen. Via telefoon en computer houdt de werknemer contact
met de werkgever. In de vragenlijst staat de volgende vraag: maakt het personeel in de organisatie of vestiging
gebruik van telewerken? Telewerken is opgevat in brede zin: werkzaamheden die normaliter op het werk
plaatsvinden thuis uitvoeren met ondersteuning van ICT. Bij een klant werken of onderweg naar kantoor werken
met ondersteuning van ICT tellen niet mee.

Bron:

SCP (AVP ‘03/‘04-‘17/‘18)

Data:

Download bronbestand (spreadsheet - https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-werkgevers-editie-2/assets/
data/figuur-10-1-balans-arbeid-en-prive.ods)

Figuur 2
Motieven werkgevers om gebruik te maken van thuiswerken
[Redenen voor de organisatie of vestiging om gebruik te maken van telewerken, in procenten van
het aantal bedrijven met telewerkers ]

Bron:

SCP (AVP ‘17/’18)

Data:

Download bronbestand (spreadsheet - https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-werkgevers-editie-2/assets/
data/figuur-10-2-balans-arbeid-en-prive.ods)

Verzoek aanpassing arbeidsduur niet altijd gehonoreerd
Werknemers hebben het recht om onder bepaalde voorwaarden hun arbeidsduur aan te passen. In
2017/’18 had bijna de helft van de organisaties (49%) te maken met verzoeken [De werkgever kreeg
in de 2 jaar voorafgaand aan de enquêtering van 1 of meer werknemers een verzoek.] tot
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vermindering van de arbeidsduur. Download bronbestand (spreadsheet).  (https://digitaal.scp.nl/
arbeidsmarkt-in-kaart-werkgevers-editie-2/assets/data/kaart-10-2_aanpassen-arbeidsduur.ods)
Slechts een klein deel van deze werkgevers weigerde dit (6%) of honoreerde het verzoek
gedeeltelijk (10%). Naast vermindering van de arbeidsduur kunnen werknemers ook een aanvraag
indienen voor uitbreiding van de arbeidsduur. In 2017/’18 kwam dit in 40% van de organisaties voor.
Niet alle verzoeken tot uitbreiding werden gehonoreerd. Een op de 10 organisaties (10%) weigerde
de verzoeken en bijna een derde (29%) deed dit gedeeltelijk. In de sectoren overheid, onderwijs en
zorg en welzijn komen verzoeken tot uitbreiding van de arbeidsduur het vaakst voor, in het
onderwijs werden de verzoeken het vaakst geweigerd. Ander onderzoek laat zien dat vrouwen vaak
in sectoren gaan werken waar ze alleen in deeltijd kunnen werken. Terwijl ze vaak wel meer uren
willen werken. Dit kan bijdragen aan de grote verschillen in arbeidsduur tussen mannen en vrouwen
(Merens en Bucx 2018).
Meer informatie wettelijke regelingen
Op 1 januari 2016 ging de Wet flexibel werken (Wfw) in. Deze wet moet flexibel werk
bevorderen. Werknemers kunnen een verzoek indienen om thuis te werken of hun
arbeidstijden aan te passen aan hun privéomstandigheden. De werkgever is niet verplicht dit
verzoek te honoreren. Wel moet de werkgever het verzoek serieus in overweging nemen en
bespreken met de werknemer. De wet is een uitbreiding van de Wet aanpassing arbeidsduur.
Minder gaan werken is wettelijk vaker mogelijk dan meer gaan werken. Een cao (collectieve
arbeidsovereenkomst) kan het recht om meer uren te werken uitsluiten.
Ouderschapsverlof geeft ouders van een kind jonger dan 8 jaar de mogelijkheid tijdelijk
minder te gaan werken. De werknemer kan het verlof gebruiken om voor het kind te zorgen,
maar dit is – anders dan bij zorgverlof – niet verplicht. De ouder mag de vrijgekomen tijd dus
ook voor iets anders gebruiken. Het maximale aantal dagen per jaar is 26 maal de wekelijkse
arbeidsduur. De werkgever is niet verplicht het loon door te betalen. In de cao (collectieve
arbeidsovereenkomst) kunnen afwijkende afspraken worden vastgelegd.
Een werkgever geeft kortdurend verlof als een werknemer zorg verleent aan naasten. Per 1
januari 2015 is deze regeling verruimd. Het verlof geldt nu niet meer alleen voor zorg aan een
ouder, partner of kind, maar ook voor zorg aan bijvoorbeeld een zieke zus of broer
(tweedegraads bloedverwanten), buren en vrienden. Het maximale aantal dagen per jaar is 2
maal de wekelijkse arbeidsduur. De werkgever is verplicht ten minste 70% van het loon door
te betalen. In de cao (collectieve arbeidsovereenkomst) kunnen afwijkende afspraken worden
vastgelegd

Meer kortdurend zorgverlof en ouderschapsverlof
Het aandeel organisaties waar medewerkers gebruikmaken van ouderschapsverlof nam in de
periode 2007/’08-2017/’18 toe van 25% naar 36%. In deze periode steeg ook het aandeel
organisaties waar medewerkers gebruikmaken van kortdurend zorgverlof. Wel lag het aandeel in
2017/’18 wat lager dan in 2015/’16. Het aandeel organisaties waar werknemers langdurend
zorgverlof aanvroegen fluctueert en was 6% in 2017/’18. De werkgever mag verzoeken om
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kortdurend zorgverlof of ouderschapsverlof in principe niet weigeren. Behalve als de organisatie
hierdoor ernstig in de problemen komt. Op de vraag of ze de verzoeken hadden gehonoreerd,
antwoordden vrijwel alle werkgevers dan ook bevestigend.
Figuur 3
Aanvragen verlof
[Aandeel organisaties waar een bepaald type verlof door 1 of meer werknemers is aangevraagd in de
afgelopen 2 jaar (in procenten).]

Bron:

SCP (AVP ‘03/‘04 - ‘17/‘18)

Data:

Download bronbestand (spreadsheet - https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-werkgevers-editie-2/assets/
data/figuur-10-3-balans-arbeid-en-prive.ods)
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Investeren werkgevers in scholing van
werknemers?
Auteur: Patricia van Echtelt
Een belangrijk aspect van duurzame inzetbaarheid is investeren in scholing en opleiding, door
werkgevers en werknemers. Zodat werknemers niet aan de kant komen te staan door verouderde
kennis of vaardigheden. Door toenemende globalisering, robotisering en andere technologische
ontwikkelingen veranderen de benodigde competenties van werknemers sneller dan eerst. Een
leven lang leren staat daarom volop in de belangstelling (Maslowski 2019; Josten et al. 2019). Zijn
werkgevers tevreden over de kwalificaties van hun personeel? En wat doen zij om de kennis en
vaardigheden van hun medewerkers op peil te houden?

Scholing hoge prioriteit in het personeelsbeleid
Scholing krijgt van 70% van de werkgevers prioriteit in het personeelsbeleid. Dit aandeel is vrij hoog
vergeleken met andere thema’s. Zie de kaart Heeft doelgroepenbeleid prioriteit?. In 2013/’14 nam de
aandacht voor scholing af, waarschijnlijk door de economische crisis. Daarna herstelde het zich
weer. In de sectoren industrie en handel heeft scholing minder vaak prioriteit bij werkgevers. In de
sectoren onderwijs, overheid en zorg en welzijn krijgt het juist veel aandacht.

Benodigde kennis verandert snel
In 2017/’18 gaf ruim de helft van de werkgevers (55%) aan dat de kennis en vaardigheden die
werknemers in hun organisatie nodig hebben snel veranderen (figuur 1). Dit bleef in de periode
2011/’12-2017/’18 constant (niet in de figuur). Vooral organisaties in de sectoren onderwijs (80%),
overheid (71%) en zakelijke dienstverlening (62%) vinden dat de benodigde kennis en vaardigheden
snel veranderen. In organisaties in de sectoren industrie, bouw en transport is dit minder vaak aan
de orde (circa 43%).
Figuur 1
Noodzaak meer kennis en vaardigheden personeela,b
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a
b

De kennis en vaardigheden die werknemers in onze organisatie of vestiging nodig hebben veranderen snel (%
eens/helemaal mee eens).
Zijn er in het huidige personeelsbestand werknemers die onvoldoende zijn toegerust voor de eisen die het werk
stelt de komende jaren? (% ja)

Bron:

SCP (AVP ‘17/‘18)

Data:

Download bronbestand (spreadsheet - https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-werkgevers-editie-2/assets/
data/figuur-11-1-scholing.ods)

Klein deel personeel onvoldoende toegerust
Een op de 6 werkgevers (16%) vindt dat sommige werknemers onvoldoende zijn toegerust voor de
eisen die het werk de komende jaren stelt (figuur 1). Dit aandeel was constant in de periode
2003/’04-2017/’18. Gemiddeld gaat het bij deze werkgevers om 12% van de werknemers (niet in de
figuur). Meestal betreft het een tekort aan inhoudelijke kennis en vaardigheden (63%) of een gebrek
aan brede inzetbaarheid (60%) (figuur 2). Volgens een deel van de werkgevers met onvoldoende
toegerust personeel (48%) komt dit door te weinig bereidheid of onvermogen van werknemers.
Soms ligt de oorzaak in fysieke beperkingen (35%). Dit doet zich vaak in de bouw voor (64%).
Andere redenen zijn een tekort aan (bij)scholing of werkervaring. Bijna 40% van de werkgevers geeft
aan dat werknemers onvoldoende zijn toegerust doordat ze te weinig bijscholing kregen als het
werk veranderde of te weinig aanwijzingen om het functioneren te verbeteren. Dit doet zich vooral
voor in de sectoren onderwijs en overheid.
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Figuur 2
Reden onvoldoende toegerust personeel
[Werkgevers met personeel dat onvoldoende is toegerust voor de eisen die het werk de komende
jaren stelt gaven aan waar dat aan kan liggen (% ja bij elke genoemde mogelijkheid). ]

Bron:

SCP (AVP ‘17/‘18)

Data:

Download bronbestand (spreadsheet - https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-werkgevers-editie-2/assets/
data/figuur-11-2-scholing.ods)

Investeringen in scholing
In driekwart van de organisaties (77%) volgen 1 of meer werknemers interne of externe
bedrijfsopleidingen of –cursussen (figuur 3). Dit aandeel is constant, op enkele fluctuaties na. In de
sectoren overheid, onderwijs en zorg en welzijn ligt het aandeel hoger dan gemiddeld. In de sector
handel en horeca juist lager. Ook uit onderzoek onder werkenden en niet-werkenden blijkt dat
scholing niet toeneemt, ondanks de huidige aandacht voor een leven lang leren (Josten et al. 2019;
Maslowski 2019).
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Figuur 3
Scholing van werknemers
[Percentage organisaties 1) waar in het voorafgaande jaar werknemers deelnamen aan interne of
externe bedrijfsopleidingen of -cursussen, 2) dat de mogelijkheid biedt om studieverlof op te
nemen, 3) waar de afgelopen 2 jaar 1 of meer werknemers studieverlof aanvroegen.]
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Bron:

SCP (AVP ‘17/‘18)

Data:

Download bronbestand (spreadsheet - https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-werkgevers-editie-2/assets/
data/figuur-11-3-scholing.ods)

Verschillen in studieverlof tussen sectoren
In 2017/’18 vroegen in bijna een kwart van de organisaties (24%) 1 of meer werknemers studieverlof
aan (figuur 3). Dit aandeel fluctueert, maar is niet hoger dan 10 jaar geleden. Werkgevers honoreren
vrijwel alle aanvragen voor studieverlof geheel of gedeeltelijk. De mogelijkheden die organisaties
bieden voor studieverlof verschillen per sector. In de sectoren overheid en onderwijs bieden veel
organisaties (circa 90%) de mogelijkheid aan. In de sector handel gebeurt dit het minst (62%).

112

INVESTEREN WERKGEVERS IN SCHOLING VAN WERKNEMERS?

ARBEIDSMARKT IN KAART - WERKGEVERS - EDITIE 2

Ook andere manieren van kennisvergroting
Het vergroten van kennis en vaardigheden van het personeel kan ook op andere manieren. De helft
van de werkgevers (49%) past taakroulatie toe: ze geven personeel met enige regelmaat binnen hun
eigen functie andere taken (figuur 4). Werkgevers (29%) zetten ook jobrotatie in: personeel laten
rouleren tussen functies of afdelingen. Het gebruik van deze strategieën verschilt tussen sectoren.
Werkgevers in de sector industrie kiezen zelden voor scholing, maar juist vaak voor taakroulatie en
jobrotatie. In de zakelijke dienstverlening verhogen werkgevers het kennisniveau juist met scholing
en nieuw personeel en minder vaak met taakroulatie en jobrotatie. Naast investeringen in het
bestaande personeel kunnen werkgevers kennis en vaardigheden ook binnenhalen door nieuw
personeel aan te trekken. Bijna de helft van de werkgevers (45%) vergroot de kennis en
vaardigheden binnen de organisatie op deze manier.
Figuur 4
Manieren om kennis en vaardigheden te vergroten
[Aandeel werkgevers dat genoemde manier toepast (in procenten). ]
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Bron:

SCP (AVP ‘17/‘18)

Data:

Download bronbestand (spreadsheet - https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-werkgevers-editie-2/assets/
data/figuur-11-4-scholing.ods)

Verantwoordelijkheid werknemer
Ongeveer een derde van de werkgevers (34%) vindt dat werknemers zelf moeten bijhouden of ze de
nodige cursussen en opleidingen doen. Dit geldt vooral voor organisaties in de sectoren overheid,
onderwijs en zakelijke dienstverlening. Een vijfde van alle werkgevers (20%) vindt dat werknemers
werkgerelateerde opleidingen en cursussen zo veel mogelijk buiten werktijd moeten volgen. Dit
aandeel is hoger dan gemiddeld in de sectoren onderwijs (30%), transport (30%) en zorg en welzijn
(24%) en laag in de sector overheid (3%).

Grote organisaties maken meer gebruik van subsidies
Subsidieregelingen zijn bedoeld om werkgevers en werknemers te stimuleren meer te doen aan
opleiding en cursussen. Een derde van de organisaties die scholing aanbieden (34%) maakt gebruik
van subsidieregelingen. Deze organisaties krijgen een deel van de scholingskosten vergoed. Het
aandeel fluctueert, maar vertoont geen duidelijke toe- of afname in de afgelopen 10 jaar. De meest
gebruikte scholingsfondsen zijn sectorale fondsen voor opleiding en ontwikkeling (15%) en
overheidsfondsen (11%). Grote organisaties (meer dan 100 werknemers) gebruiken vaker subsidie
dan kleine organisaties (minder dan 20 werknemers). Sectoren met veel subsidie zijn bouw,
industrie en onderwijs.
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Gebruik persoonlijk opleidingsbudget stijgt licht
Werkgevers kunnen scholing van werknemers stimuleren door dit regelmatig te bespreken en
budgetten beschikbaar te stellen. In de meeste organisaties (81%) bespreken leidinggevenden ten
minste jaarlijks met hun medewerkers welke opleidingen of cursussen ze gaan doen. Download
bronbestand (spreadsheet)  (https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-werkgevers-editie-2/
assets/data/kaart-11_persoonlijk-opleidingsplan.ods). Vier op de 10 organisaties (38%) gebruiken
een persoonlijk opleidingsplan (POP).1 Dit aandeel is sinds 2009/’10 tamelijk constant. Bijna 1 op de
5 organisaties gebruikt een persoonlijk opleidingsbudget (POB). In de periode 2011/’12-2017/’18
[Cijfers beschikbaar vanaf 2011] steeg het gebruik hiervan licht (van 14% naar 18%).
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In een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) maken medewerker en leidinggevende afspraken over scholing en
andere activiteiten die de ontwikkeling van de medewerker bevorderen. Hieraan kan de werkgever ook een
persoonlijk opleidingsbudget (POB) koppelen. Dit is een door de werkgever beschikbaar gesteld budget dat de
werknemer mag besteden aan arbeidsmarktgerichte opleidingen en cursussen.
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Wat doen werkgevers om werkloosheid te
voorkomen?
Auteur: Lisa Putman
Aan (langdurige) werkloosheid zijn grote gevolgen verbonden voor de mensen die het treft, de
arbeidsorganisaties en samenleving (Borghouts-van de Pas et al. 2019). Voor arbeidsorganisaties
kunnen die gevolgen bestaan uit aanpassingen in de productie en dienstverlening, maar ook uit
hogere sociale premies. Werkgevers moeten namelijk meebetalen aan de kosten van werkloosheid.
Daardoor hebben werkgevers er belang bij werkloosheid onder hun personeel te voorkomen. Een
manier om dat te doen is door werknemers die om bedrijfseconomische redenen hun baan dreigen
te verliezen te helpen weer een passende baan te vinden en hen zo duurzaam inzetbaar te houden.
Dit denken in zogenoemde ‘van-werk-naar-werk-activiteiten’ en beleid om dat mogelijk te maken,
is nog tamelijk recent.
Een ruime meerderheid van de werkgevers vindt dat als werknemers de arbeidsorganisatie
gedwongen moeten verlaten de werkgever een verantwoordelijkheid heeft om hen aan ander werk
te helpen. Bijna 80% van de werkgevers vindt dat ze ‘van-werk-naar-werk-activiteiten’ voor hun
met ontslag bedreigde personeelsleden horen te nemen. Die mening wordt over alle sectoren breed
gedragen.
Figuur 1
Van werk naar werk (VWNW)a
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a

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.

Bron:

SCP (AVP ‘17/‘18)

Data:

Download bronbestand (spreadsheet - https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-werkgevers-editie-2/assets/
data/figuur-12-1-voorkomen-werkloosheid.ods)

Toch heeft maar ongeveer 20% van de organisaties specifiek beleid voor het voorkomen van
werkloosheid van het personeel. Dat zijn vooral overheids- en onderwijsinstellingen. Sinds 2018
heeft het van-werk-naar-werk-beleid bij de Rijksoverheid een structureler karakter gekregen.
Voorheen gold het beleid steeds voor een bepaalde periode. Vanaf 2018 is het opgenomen in het
Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR) die de arbeidsvoorwaarden voor medewerkers van
het Rijk regelt (Staatscourant 2017). Uit onderzoek blijkt dat de motieven van werkgevers om in te
zetten op van-werk-naar-werk-activiteiten verschillen (Borghouts-van de Pas et al. 2019). Deze
lopen uiteen van een economisch belang tot het koesteren van de reputatie van de organisatie en
het gevoel verantwoordelijk te zijn voor het aan het werk houden van individuele werknemers.
Ongeveer 20% van de ondervraagde organisaties heeft met ontslag bedreigde werknemers in
2017/’18 daadwerkelijk begeleid naar ander werk. Of een organisatie iets of niets doet om
boventallige medewerkers actief op de arbeidsmarkt te houden hangt samen met hun korte en
langere termijnvisie. Arbeidsorganisaties die moeten zien te ‘overleven’ zetten voornamelijk in op
zo kostenefficiënt mogelijk handelen op de korte termijn (Borghouts-van de Pas et al. 2019).
Vooral overheidsorganisaties hielpen hun (oud-)werknemers aan een andere functie of baan: meer
dan 60% van de organisaties in deze sector deed dat. Ook de onderwijssector kent een duidelijk
hoger aantal van-werk-naar-werk-trajecten dan het landelijke gemiddelde.1
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Naast dat het van-werk-naar-werkbeleid een structureel onderdeel is geworden van de arbeidsvoorwaarden
voor rijksambtenaren heeft dat waarschijnlijk te maken met het eigenrisicodragerschap voor de
Werkloosheidswet. Dat verplicht is voor werkgevers in de sector overheid (www.uwv.nl (https://www.uwv.nl/
werkgevers/eigenrisicodrager/eigenrisicodrager-ww/index.aspx) 2019). Ook onderwijsinstellingen zijn
eigenrisicodrager voor de Werkloosheidswet.
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Overzicht per sector
Auteurs: Patricia van Echtelt en Lisa Putman
Hoe werkgevers het personeelsbeleid vormgeven, komt niet in alle sectoren overeen met het
landelijk beeld. De personeelssamenstelling, de in- en uitstroom van personeel, de ervaren
knelpunten en daarmee de prioriteiten in het personeelsbeleid kunnen per sector verschillen.1 Bij de
bespreking van de ontwikkelingen kwamen de belangrijkste verschillen tussen sectoren al aan de
orde. Hier staan ze per sector nog een keer op een rij, voorafgegaan door een beknopt overzicht van
het landelijke beeld.2
Uit de gegevens van het Arbeidsvraagpanel komt naar voren dat in arbeidsorganisaties in Nederland
meer mannen (53%) dan vrouwen werken, 17% van het personeelsbestand ouder dan 55 jaar is en
13% een niet-westerse migratieachtergrond heeft. In 2017/‘18 kwamen meer mensen
arbeidsorganisaties binnen dan dat zij er vertrokken. Nieuwe medewerkers waren in meerderheid al
actief op de arbeidsmarkt, als werknemer in loondienst of als zelfstandige zonder personeel.
Medewerkers die de arbeidsorganisaties verlieten deden dat vooral om ergens anders te gaan
werken. Voor bijna twee derde van de werkgevers is het aantrekken van nieuw personeel een
probleem. Ook beheersing van de werkdruk ervaren werkgevers als een knelpunt. Werkgevers
verwachten niet dat de ervaren problemen in het personeelsbeleid snel zullen verdwijnen.
Werkgevers geven geen hoge prioriteit aan een inclusief personeelsbeleid. De aandacht gaat vooral
uit naar planning, inzet van het personeel, arbeidsomstandigheden en beoordeling van
medewerkers. Veel minder aandacht besteden werkgevers aan het aantrekken van mensen met een
niet-westerse migratieachtergrond of een arbeidsbeperking of meer vrouwen op hogere
functieniveaus. Duurzame inzetbaarheid van het personeel heeft onder werkgevers een hogere
prioriteit dan een inclusief personeelsbeleid. Toch namen investeringen in scholing van het
personeel niet duidelijk toe. Werkgevers vinden dat de overheid hier ook een verantwoordelijkheid
heeft.

Hieronder staan de belangrijkste ontwikkelingen per sector.
Industrie en landbouw
Er werken vooral mannen in de industrie en landbouw. Verder zijn er meer 55-plussers
werkzaam dan in de meeste andere sectoren. De sector hecht dan ook een groter belang aan
aandacht voor oudere werknemers dan de meeste andere sectoren. Er zijn ook veel
regelingen voor ouderen. Toch is de houding tegenover het functioneren van 55-plussers niet
positief.
Aandacht voor duurzame inzetbaarheid staat niet hoog op de agenda. Het vergroten van
kennis en vaardigheden van het personeel gebeurt vaak door taakroulatie en jobrotatie.
Scholing en studieverlof worden weinig ingezet. Gezond langer doorwerken is voor deze
sector een aandachtspunt. In vergelijking met andere sectoren is uitstroom door ziekte of
arbeidsongeschiktheid hoog.
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Bouwnijverheid
In de bouw werken veel meer mannen dan gemiddeld. Meer werkgevers dan in de meeste
andere sectoren vinden dat het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking prioriteit
verdient. Verder kennen zij vaker dan in andere sectoren prioriteit toe aan oudere
werknemers. Organisaties zetten enkele specifieke maatregelen voor oudere werknemers in,
zoals extra vrije dagen en een kortere werkweek. Gezond doorwerken tot aan de
pensioengerechtigde leeftijd is een aandachtspunt. Veel werkgevers hebben een negatief
oordeel over de productiviteit van oudere werknemers en over doorwerken na het 60e
levensjaar.
Het kost in alle sectoren moeite nieuw personeel te werven, maar de bouwnijverheid spant
de kroon. De sector kenmerkt zich door een hogere instroom dan gemiddeld en het verschil
tussen in- en uitstroom is het grootst.

Handel, horeca en reparatie
De personeelssamenstelling in deze sector is een redelijke afspiegeling van het landelijke
gemiddelde. Wel werken er wat minder 55-plussers. Meer dan in andere sectoren nemen
migranten met een niet-westerse achtergrond leidinggevende posities in.
In de handel, horeca en reparatie zijn de in- en uitstroom van personeel duidelijk hoger dan in
andere sectoren. Een groot deel van de instroom bestaat uit scholieren en studenten.
Op een aantal aspecten hechten werkgevers minder belang aan investeringen in een inclusief
personeelsbeleid en duurzame inzetbaarheid. Zo kennen ze minder prioriteit toe aan het
combineren van arbeid en privé dan in andere sectoren. Ook is er weinig aandacht voor
scholing.

Transport
De transportsector is een mannenwereld. Er werken relatief veel mensen met een nietwesterse migratieachtergrond. Zij nemen ook meer dan gemiddeld leidinggevende posities
in. Verder werken in de transportsector relatief veel 55-plussers. De sector weet minder nieuw
personeel aan te trekken dan het landelijke gemiddelde. Bovendien is de uitstroom hoger dan
de instroom. Veel mensen die de sector verlaten, doen dat omdat ze met pensioen gaan.
In de transportsector voelen minder organisaties dan gemiddeld zich verantwoordelijk om
mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Zij zijn ook niet van plan dit in de
toekomst (meer) te gaan doen. Als reden geven de werkgevers dat er geen geschikte functies
zijn. De houding tegenover de ouderen en doorwerken na het 60e levensjaar in de
organisaties is overwegend positief.
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Zakelijke dienstverlening
In de zakelijke dienstverlening werken relatief veel mensen met een niet-westerse
migratieachtergrond. De sector heeft minder 55-plussers in dienst dan de meeste andere
sectoren. Het personeelsbeleid in de sector hecht weinig belang aan deze groep. Meer
werkgevers dan in andere sectoren geven prioriteit aan meer vrouwen op hogere
functieniveaus.
De aandacht voor duurzame inzetbaarheid in deze sector komt vooral tot uiting in de
scholingsdeelname. Volgens werkgevers veranderen de benodigde kennis en vaardigheden
snel. Veel werkgevers vinden dat scholing onder werktijd kan en in veel organisaties vragen
werknemers studieverlof aan. Thuiswerken en het zelf bepalen van begin- en eindtijden
behoren in veel organisaties in de zakelijke dienstverlening tot de mogelijkheden. Dit
bevordert de duurzame inzetbaarheid.
Meer nog dan het aantrekken van nieuw personeel wordt beheersing van de werkdruk als
problematisch ervaren. De sector heeft een van de hoogste aandelen nieuwe instroom.

Zorg en welzijn
In de sector zorg en welzijn werken relatief veel vrouwen en weinig migranten met een nietwesterse achtergrond. Zorg- en welzijnsinstellingen hebben in vergelijking met organisaties
in andere sectoren een groot aandeel vrouwelijke leidinggevenden. Het onderwerp ‘meer
vrouwen aan de top’ heeft in deze sector de aandacht. Werkgevers zien het afstemmen van
werk en privé vaak als hun verantwoordelijkheid.
Om de duurzame inzetbaarheid te vergroten geven werkgevers in deze sector veel prioriteit
aan scholing. Er zijn ook veel organisaties waar werknemers scholing volgen. Doorwerken tot
aan de pensioengerechtigde leeftijd is in deze sector een aandachtspunt. Werkgevers vinden
doorwerken na het 60e jaar vaak niet wenselijk.
Het aantal nieuwe werknemers neemt toe. Toch kenmerkt de sector zich als enige van alle
sectoren door een vergelijkbaar aandeel in- en uitstroom. Naast vrijwillig ontslag stromen
medewerkers vooral uit door het aflopen van kortdurende contracten.

Overige dienstverlening
In deze sector zijn relatief vaak vrouwen en 55-plussers werkzaam. Niet-westerse migranten
werken er minder vaak.
De sector wist relatief veel nieuwe mensen aan te trekken: overige dienstverlening heeft een
van de hoogste aandelen nieuw personeel in 2017/‘18. Beheersing van de werkdruk wordt als
problematischer ervaren dan het aantrekken van nieuw personeel.
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Op veel aspecten van inclusief personeelsbeleid en duurzame inzetbaarheid scoort de overige
dienstverlening gemiddeld. In vergelijking met andere sectoren hebben werkgevers weinig
plannen om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Werkgevers zien de
afstemming tussen werk en privé bovengemiddeld vaak als hun verantwoordelijkheid, het
thema krijgt veel prioriteit in het personeelsbeleid. Deeltijdwerk is mogelijk op alle
functieniveaus en werknemers kunnen vaak zelf hun begin- en eindtijden bepalen.

Overheid
Bij de overheid zijn minder dan gemiddeld mensen met een niet-westerse
migratieachtergrond werkzaam: van alle sectoren heeft de overheid het laagste aandeel.
De in- en uitstroom van personeel is laag. De mobiliteit komt vooral van doorstroom van het
personeel. Het aantrekken van nieuw personeel wordt niet als grootste knelpunt ervaren.
Beheersing van de werkdruk is een veel nijpender probleem.
Er is veel aandacht voor alle aspecten van inclusief personeelsbeleid. Aan het combineren van
werk en privé en oudere werknemers hecht het merendeel van de werkgevers een groot
belang. Van alle sectoren geven de meeste werkgevers bij de overheid prioriteit aan het
aantrekken van migranten. Maar in deze sector is dan ook nog een inhaalslag te maken. Ook
onderschrijven relatief meer werkgevers dan in de meeste andere sectoren het belang van
meer vrouwen op hogere functieniveaus.
Werkgevers bevorderen de duurzame inzetbaarheid van het personeel met maatregelen die
het combineren van werk en privé mogelijk maken. Denk aan deeltijdwerk op alle
functieniveaus, flexibele werktijden en thuiswerken. Verder is er veel aandacht voor scholing
en van-werk-naar-werk-activiteiten.

Onderwijs
In deze sector werken relatief veel vrouwen, ook in leidinggevende functies. Het
personeelsbestand kenmerkt zich daarnaast door een hoger dan gemiddeld aandeel oudere
werknemers en een relatief lager aandeel mensen met een niet-westerse
migratieachtergrond.
Onderwijs is een van de sectoren waar relatief veel nieuw personeel aan de slag ging. De
werkgevers in het onderwijs vinden beheersing van de werkdruk een groter probleem dan het
aantrekken van nieuw personeel.
Aan de meeste aspecten van inclusief personeelsbeleid geven onderwijsinstellingen een
bovengemiddelde prioriteit. Voorbeelden zijn meer vrouwen aan de top en een duurzame
inzet van oudere werknemers. Voor deze laatste groep kent de sector veel regelingen. Maar
werkgevers staan niet positief tegenover doorwerken na het 60e jaar. Thuiswerken en
deeltijdwerk op alle functieniveaus is vaak mogelijk. Scholing heeft een hoge prioriteit in het
personeelsbeleid. Ook is er veel aandacht voor van-werk-naar-werk-activiteiten.
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Deze kaart vat per sector de belangrijkste uitkomsten samen. De cijfers kunt u vinden in de kaarten over de
verschillende onderwerpen.
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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 (http://www.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 de ministeries van
SZW, EZK, OCW en 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 2017/‘18 uit een
eerste telefonische ronde in het voorjaar van 2017, een schriftelijke (internet)ronde in de zomer van
2017, een tweede telefonische ronde in het najaar van 2017 en een derde telefonische ronde in het
voorjaar van 2018. 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-2/assets/data/bijlage-opzet-vanhet-onderzoek.pdf).

Vragen?
Heeft u nog vragen over het Arbeidsvraagpanel? Neem dan contact op met Lisa Putman (https://
www.scp.nl/Organisatie/Alle_medewerkers/Putman_Lisa) of Patricia van Echtelt (https://
www.scp.nl/Organisatie/Alle_medewerkers/Echtelt_van_Patricia). Specifieke vragen over een van
de kaarten kunt u stellen aan de auteurs. Hun namen treft u op de desbetreffende kaart. Met
algemene vragen kunt u terecht bij Persvoorlichting: pers@scp.nl.
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