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Voorwoord

Werkgevers spelen een cruciale rol bij de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid. Denk 
bijvoorbeeld aan het vergemakkelijken van de combinatie van arbeid en zorg, de inzet 
van van-werk-naar-werkactiviteiten en het in dienst nemen van ouderen en arbeids-
beperkten. Wil het beleid succesvol zijn, dan moeten werkgevers zich hier actief voor 
willen en kunnen inzetten. Werkgevers hebben het de laatste jaren van economische 
crisis niet gemakkelijk gehad. Het is voorstelbaar dat dit van invloed is geweest op de 
prioriteiten die zij stellen in het personeelsbeleid. Tegelijkertijd zien we een aantal 
structurele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, die zich ook zullen blijven voortzetten 
nu het economisch weer wat beter lijkt te gaan. Dit rapport geeft zicht op het denken en 
doen van werkgevers ten aanzien van een aantal actuele beleidsthema’s en signaleert 
knel punten die zij ervaren bij de uitvoering van het beleid. De resultaten laten zien dat 
afspraken op het collectieve niveau niet altijd hun weg vinden in individuele be drijven. 
Het blijft dus van belang ook op het niveau van individuele werkgevers in kaart te 
 brengen wat hen beweegt en welke knelpunten zij signaleren.

Sinds 2010 beheert het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) het Arbeidsvraagpanel. 
Dit is een langlopend onderzoek onder werkgevers dat sinds 1989 elke twee jaar wordt 
gehouden. Het project wordt gefinancierd door de ministeries van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (sz w), Economische Zaken (e z), Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(v ws), en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (bz k).
Voor het onderzoek zijn zo’n 3000 werkgevers ondervraagd. Zonder hun medewerking 
had dit rapport niet tot stand kunnen komen. Wij danken de betrokkenen voor hun 
 bijdrage aan het onderzoek.

Prof. dr. Kim Putters
Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
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Samenvatting en conclusies

In de periode waarop de gegevens in dit rapport betrekking hebben (2011/2012) leek de 
economische crisis de arbeidsmarkt ingrijpend te hebben veranderd. Waar werkgevers 
in 2006-2007 moeite hadden om het werk gedaan te krijgen, probeerden ze in de daar-
opvolgende jaren krampachtig het hoofd boven water te houden in een recessie die 
maar voortduurde. Tegelijkertijd was een groot deel van het arbeidsmarktbeleid nog 
steeds gericht op het verhogen van de arbeidsparticipatie. De achterliggende gedachte 
was dat de crisis weliswaar zorgde voor een tijdelijke verlaging van de vraag naar arbeid, 
maar dat op de langere termijn de vergrijzing zou leiden tot een flink tekort aan arbeids-
krachten. Voor werkgevers was (en is) in de uitvoering van dat beleid een belangrijke 
rol weggelegd. Groepen die nu weinig participeren, zoals ouderen en mensen met 
gezondheidsbeperkingen, moeten in de toekomst een groter deel uitmaken van het 
personeelsbestand. Ook zouden werknemers – met name in deeltijd werkende vrou-
wen – meer uren moeten gaan werken. De uitvoering van dit beleid speelt zich voor een 
groot deel af binnen organisaties. De overheid kan hier invloed op uitoefenen, maar 
is voor een deel afhankelijk van de inzet van werkgevers en werknemers. Zo heeft een 
dwingend opgelegde maatregel als het verhogen van de pensioenleeftijd weinig effect 
als werk gevers niet bereid zijn ouderen in dienst te nemen of te houden en werknemers 
niet langer willen blijven werken. Bij andere beleidsthema’s treedt de overheid niet 
dwingend maar stimulerend op, en legt zij de verantwoordelijkheid primair bij werk-
gevers (en werknemers). Dat speelt bijvoorbeeld bij scholing, de toenemende aandacht 
voor duurzame inzetbaarheid van werknemers, en het faciliteren van telewerken om 
arbeid en zorg te combineren. Vanwege de meer vrijblijvende overheidsrol is het des te 
belangrijker hoe werkgevers de hen toegedachte verantwoordelijkheid oppakken. Het is 
voorstelbaar dat het in economisch slechte tijden voor afzonderlijke werkgevers weinig 
aantrekkelijk is werk te maken van de belangrijkste beleidsthema’s waarover op centraal 
niveau afspraken zijn gemaakt of waarvoor inspanningsverplichtingen zijn vastgelegd; 
werkgevers kunnen in slechte tijden zelfs geneigd zijn te snijden in dergelijke regelingen.
Gezien de centrale rol die werkgevers is toegedicht in het verwezenlijken van de beleids-
doelstellingen, is het van belang inzicht te hebben in hun opvattingen en gedrag ten 
aanzien van deze doelstellingen tijdens de achterliggende periode van economische 
neergang. Dit rapport probeert daarom een breed beeld te geven van het denken en 
doen van werkgevers tijdens de recessie ten aanzien van de belangrijkste beleidsthema’s:
-	 Mobiliteit op de arbeidsmarkt. Hoe hebben werkgevers gedurende de crisis hun 

 personeelsbestand aangepast? In hoeverre was er aandacht voor van-werk-naar- 
werkactiviteiten?

-	 Flexibilisering van de arbeidsmarkt. Wat beweegt werkgevers om meer tijdelijke contracten 
aan te bieden en vaker z z p’ers in te huren?

-	 Scholingsbeleid. Hoe heeft het opleidingsbeleid van organisaties zich ontwikkeld? 
In hoeverre is er binnen organisaties sprake van duurzame inzetbaarheid?
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-	 Bijzondere groepen. Hoe denken werkgevers over de combinatie van arbeid en zorg en 
over de arbeidsdeelname van ouderen en mensen met gezondheidsbeperkingen? 
 Voeren ze specifiek beleid voor deze groepen?

-	 Knelpunten en gewenste beleidsmaatregelen. Welke knelpunten ervaren werkgevers op de 
arbeidsmarkt en welke beleidsmaatregelen achten zij wenselijk?

Het rapport is beschrijvend van aard. De resultaten zijn gebaseerd op gegevens van het 
Arbeidsvraagpanel, een langlopend onderzoek onder vestigingen van bedrijven en in-
stellingen in Nederland met vijf of meer werknemers. De gegevens zijn verzameld in de 
periode april 2011 - mei 2012. Er deden ongeveer 3000 bedrijven mee, representatief naar 
sectoren en grootteklassen. Omdat het panel iedere twee jaar wordt uitgevoerd, is het 
mogelijk de ontwikkelingen door de jaren heen te volgen.

Mobiliteit op de arbeidsmarkt

De personeelsstromen op de arbeidsmarkt zijn in de achterliggende periode van econo-
mische neergang afgenomen. Niet alleen namen werkgevers minder nieuw personeel 
aan, er stroomden ook minder werknemers de organisatie uit. Hoewel men vanwege de 
economische crisis veel gedwongen ontslagen zou verwachten, was daar in 2011/2012 
(nog) geen sprake van. De grootste verandering die zich voordeed was dat werknemers 
vaker dan in het nabije verleden op hun plek bleven zitten. Zij durfden niet van baan te 
wisselen en hadden daar ook weinig mogelijkheden toe. Wellicht speelt de flexibilise-
ring van de arbeidsmarkt daarbij ook een rol. Werknemers met een vaste aanstelling 
willen niet het risico nemen elders eerst (langdurig) met een tijdelijke aanstelling te 
moeten beginnen. De overheid benadrukt het belang van arbeidsmobiliteit omdat dit 
de kennis en vaardigheden van werknemers op orde houdt en bijdraagt aan een opti-
male match tussen gevraagde en geboden kwalificaties. Mobiliteit in crisistijd betekent 
voor werkgevers echter vooral dat zij hun personeelsbestand aan moeten passen aan 
de veranderende omstandigheden. Op het niveau van de individuele werkgever is het 
nastreven van een hoge mobiliteit geen doel op zich; zij willen alleen relatief eenvoudig 
af kunnen van overtollig personeel.
Van werkgevers wordt verwacht dat zij met ontslag bedreigd personeel helpen nieuw 
werk te vinden. Dit wordt ook wel van-werk-naar-werk (v w n w) genoemd. Als alle werk-
gevers dit zouden doen, heeft iedereen hier uiteindelijk baat bij, omdat het helpt de 
juiste mensen op de juiste plek te krijgen. Het blijkt echter nog steeds lastig om bedrij-
ven hiertoe te bewegen, zo blijkt uit de cijfers. Hoewel veel werkgevers het als hun ver-
antwoordelijkheid beschouwen om overtollig geworden werknemers naar nieuw werk 
te begeleiden (75% vindt dit), stelt slechts een klein deel daadwerkelijk beleid op (20%). 
Vooral in kleine bedrijven en bedrijven in de marktsectoren wordt het relatief weinig 
ingezet. Bovendien lijkt het feitelijk toepassen van v w n w in een periode van krimpende 
werkgelegenheid moeilijk te realiseren.
Om de arbeidsmobiliteit op een collectief niveau te bevorderen zijn de laatste jaren 
regionale arbeidsmarktplatformen en mobiliteitsnetwerken opgezet, waarin werkgevers 
samenwerken met andere organisaties om de mobiliteit van werknemers te bevorderen. 
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De betrokkenheid van werkgevers bij deze samenwerkingsverbanden is echter voorals-
nog beperkt. Driekwart van de bedrijven zegt er geen gebruik van te maken en daar ook 
geen behoefte aan te hebben.

Flexibilisering van de arbeidsmarkt

Steeds meer bedrijven maken gebruik van flexwerkers. Had in 1995 minder dan een 
derde van de organisaties flexwerkers in dienst, in 2011 was dit toegenomen tot 64% van 
alle bedrijven. Twee decennia geleden waren het vooral de grote bedrijven die voor 
flexibel personeel kozen, tegenwoordig zien we dat ook kleine bedrijven er vaak gebruik 
van maken. Werkgevers gebruiken een flexibele schil om de bedrijfsomvang snel aan te 
kunnen passen aan de veranderende vraag, maar bijvoorbeeld ook als instrument voor 
werving en selectie. Snel groeiende bedrijven hebben een relatief groot aandeel flex-
werkers, terwijl krimpers de flexwerkers er als eerste uitzetten. De grootste klappen van 
de economische crisis zijn dan ook gevallen bij tijdelijke werknemers.
Opvallend is dat het tijdelijk contract zonder uitzicht op vast werk vaak wordt ingezet bij 
structurele werkzaamheden. Het is dus niet zo dat het om tijdelijk werk gaat. Als het con-
tract afloopt wordt een nieuwe werknemer gezocht om de werkzaamheden te verrichten. 
Het door de sociale partners verwoorde uitgangspunt dat flexcontracten alleen gebruikt 
moeten worden daar waar het echt nodig is (s ta r 2013) lijkt dus niet geheel overeen te 
komen met de praktijk. Uit ander onderzoek (Donker van Heel et al. 2013) blijkt dat het 
gebruik van flexibele contracten door bedrijven mede wordt bepaald door regelingen als 
de re-integratieplicht, loondoorbetalingsplicht bij ziekte en ontslagbescherming. Een 
deel van de bedrijven geeft aan dat dergelijke wetgeving hen terughoudend maakt in het 
gebruik van vaste contracten, en dat versoepeling hiervan een positieve invloed zou heb-
ben op het aantal vaste aanstellingen. Ook het feit dat de loondoorbetaling bij ziekte in 
ons onderzoek door een groot deel van de bedrijven als knelpunt wordt gezien, wijst in 
die richting. Door het gebruik van tijdelijke contracten kunnen werkgevers deze onder-
nemersrisico’s (voor een deel) ontwijken.

Scholingsbeleid

Scholing is niet alleen een middel om het functioneren van werknemers in de eigen 
organisatie te verbeteren, het wordt door beleidsmakers ook gezien als manier om de 
inzetbaarheid (employability) van werknemers te bevorderen. Door regelmatig oplei-
ding en scholing te volgen kunnen werknemers voorkomen dat zij door veroudering van 
hun kennis of onvoldoende kwalificaties zonder werk komen te zitten. De laatste jaren 
zeggen steeds meer werkgevers belang te hechten aan scholing. De prioriteit die ze aan 
scholingsbeleid geven is toegenomen, evenals de inzet van het persoonlijk opleidings-
plan (pop) en het voeren van functioneringsgesprekken. Bedrijven investeren, ondanks 
de crisis, nog steeds in scholing. Wel zijn de uitgaven aan scholing al jaren constant en 
daalt het aandeel werknemers dat studieverlof aanvraagt. In hoeverre de toegenomen 
aandacht scholing betreft die de algemene inzetbaarheid bevordert, of vooral gericht 
is op de huidige beroepspraktijk kunnen we niet nagaan. Gegeven het feit dat er vaker 
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functioneringsgesprekken worden gevoerd, en dat personeel minder vaak een beroep 
doet op studieverlof, lijkt het erop dat scholing vooral wordt gezien als middel om de 
kortetermijninzetbaarheid van het personeel te vergroten (dat bleek ook uit eerder 
onderzoek onder werknemers, zie Vlasblom en Josten 2013). Mogelijk dat juist in een 
flexibele arbeidsmarkt werkgevers hun werknemers aan zich proberen te binden door 
middel van werkgerelateerde scholing (Van der Veen 2013). Dit kan uiteraard zinvol zijn 
vanuit het individuele perspectief van de werkgever, maar het is niet geheel in lijn met de 
uitgangspunten van het overheidsbeleid, dat vooral het verhogen van de inzetbaarheid 
op de lange(re) termijn nastreeft. Hier doet zich een klassiek sociaal dilemma of col-
lectiviteitsprobleem voor: als alle werkgevers zich zouden richten op inzetbaarheid van 
hun werknemers zou het beter zijn voor iedereen, maar voor elke individuele werkgever 
afzonderlijk kan het rationeel zijn hier niet in te investeren omdat het op de korte ter-
mijn voor het eigen bedrijf niet voordelig is (Borghouts 2012; Pruit en Dérogée 2010).

Bijzondere groepen

Ouderen
Het ouderenbeleid van organisaties beweegt zich (langzaam) in de door de overheid 
gewenste richting. Werkgevers accepteren steeds meer dat ouderen tot aan de pensioen-
gerechtigde leeftijd doorwerken. Regelingen om voortijdig te stoppen met werken 
worden afgeschaft, en als gevolg daarvan werken ouderen langer door. Ook worden de 
zogenoemde ontziemaatregelen afgebouwd. Die maken het werk van ouderen minder 
zwaar, bijvoorbeeld doordat ze extra vrije dagen krijgen, maar kunnen er ook voor zor-
gen dat oudere werknemers relatief duur zijn ten opzichte van jongeren, en daardoor 
minder aantrekkelijk zijn op de arbeidsmarkt. Een deel van de werkgevers heeft (terecht 
of onterecht) nog steeds het idee dat ouderen meer kosten dan ze opbrengen: ruim een 
op de vijf werkgevers vindt dat de productiviteit van 55-plussers lager ligt dan hun loon-
kosten.
Hoewel werkgevers wel meer accepteren dat ouderen in hun organisatie tot aan hun 
pensioengerechtigde leeftijd doorwerken, valt op dat deze groep in de instroom van 
nieuw personeel sterk ondervertegenwoordigd is. Blijkbaar maakt een positiever oordeel 
het aannemen van een werknemer die de 50 al gepasseerd is nog niet tot een vanzelf-
sprekendheid. Werkgevers besteden relatief veel aandacht aan het ouderenbeleid binnen 
hun organisatie, maar zijn minder bereid ouderen die zij nog niet kennen een kans te 
geven. Dit kan erop duiden dat individuele werkgevers problemen ervaren met de kosten 
van oudere werknemers, bijvoorbeeld door relatief hoge loonkosten en een groter risico 
op uitval door langdurige ziekte, maar het kan ook op vooroordelen berusten. Het oor-
deel van werkgevers over de kosten en productiviteit van ouderen is de laatste jaren niet 
positiever geworden, wat er mogelijk toe bijdraagt dat ouderen die een nieuwe werk-
gever zoeken nog steeds een kleine kans van slagen hebben.
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Mensen met beperkingen
Het in dienst nemen van mensen met een beperking heeft bij werkgevers een zeer lage 
prioriteit, ook in vergelijking met de prioriteit die men geeft aan andere groepen, zoals 
het diversiteitsbeleid voor personen uit migrantengroepen en ‘meer vrouwen aan de 
top’. Dat het onderwerp weinig speelt bij werkgevers blijkt ook uit de onbekendheid met 
regelingen die het aantrekken van arbeidsbeperkten en uitkeringsgerechtigden moet 
stimuleren, zoals no-riskpolissen en loonkostensubsidies. Een belangrijke voorwaarde 
voor het gebruik van de regelingen is vanzelfsprekend dat werkgevers er weet van heb-
ben. Een groot aandeel van de werkgevers (een kwart tot de helft) is echter niet op de 
hoogte van de regelingen, en dat verklaart mede waarom slechts 5% tot 12% aangeeft 
er een beroep op te doen. Net als bij het bieden van werk aan ouderen, lijkt het macro-
voordeel van de indienstneming van mensen met een arbeidsbeperking onvoldoende 
zichtbaar op het niveau van de afzonderlijke bedrijven. Hoewel werkgeversorganisaties 
het nut van werkgelegenheidsbevordering bij deze groep onderschrijven (s ta r 2013), 
komt het daardoor in de dagelijkse praktijk maar moeizaam tot stand.

Werknemers met zorgverplichtingen
In het beleid wordt – zeker nu burgers steeds meer geacht worden de zorg voor naasten 
zelf op zich te nemen – gezocht naar manieren om arbeid en zorg te kunnen combi-
neren. Daarbij wordt verwacht dat het bevorderen van meer flexibel werken (flex- en 
telewerken) bijdraagt aan dat doel. De prioriteit die werkgevers geven aan arbeid-en-
zorgbeleid neemt toe. Het aandeel organisaties die telewerken mogelijk maken, stijgt 
sterk. Dit geldt inmiddels voor ongeveer de helft van de bedrijven, wat een verdubbe-
ling is ten opzichte van een aantal jaar geleden. Wel zien we dat werkgevers het vooral 
beschouwen als een manier om de productiviteit te verhogen en minder om de combi-
natie van arbeid en zorg te verlichten. Als de mogelijkheid tot thuiswerken leidt tot een 
(ongeschreven) verplichting of sociale druk om thuis door te werken, zou dit de combi-
neerbaarheid van werk en privé eerder onder druk kunnen zetten.

Knelpunten en gewenste beleidsmaatregelen

De knelpunten die werkgevers zelf rapporteren weerspiegelen de langdurig slechte 
economische situatie die zich in 2011/2012 voordeed. Waar in het begin vooral de con-
junctuurgevoelige bedrijven te maken hadden met omzetdalingen, zijn de problemen 
later doorgesijpeld naar de hele economie. De door werkgevers meest genoemde knel-
punten liggen op het terrein van hoge loonkosten en het beheersen van de werkdruk. 
De door werkgevers gewenste overheidsmaatregelen zijn dan ook gericht op het vermin-
deren van personeelslasten, zoals lagere loonlasten en minder verantwoordelijkheid in 
geval van ziekte. Het versoepelen van het ontslagrecht staat echter nog altijd bovenaan 
het verlanglijstje van werkgevers. Waarom juist dit punt zo veel genoemd wordt, is op 
basis van de concrete problemen die werkgevers ervaren niet heel duidelijk. Problemen 
met het niet kunnen kwijtraken van slecht functionerend personeel worden minder vaak 
gerapporteerd dan de bovengenoemde knelpunten.
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Conclusies

Het onderzoek onder werkgevers laat zien dat de ontwikkelingen in het beleid die uit-
eindelijk tot een hogere arbeidsdeelname moeten leiden, deels haaks staan op de 
dagelijkse bedrijfspraktijk. Dat maakt dat er vraagtekens geplaatst kunnen worden bij 
het vertrouwen dat overheid en sociale partners hebben als het gaat om de haalbaar-
heid van de beleidsdoelen op het gebied van scholing en employability, mobiliteit en de 
arbeidsdeelname van ouderen en arbeidsbeperkten.
De discrepantie heeft er soms mee te maken dat werkgevers onvoldoende op de hoogte 
zijn van bestaande regelingen. Dit doet zich bijvoorbeeld voor bij de arbeidsdeelname 
van mensen met beperkingen. Veel werkgevers zijn niet bekend met de regelingen die 
de overheid op dit terrein getroffen heeft en in dat licht is het beperkte gebruik ervan 
niet verrassend. Ook op het terrein van scholing valt op dat een groot deel van de werk-
gevers een grotere rol van de overheid verwacht als het gaat om investering in educatie 
en training. Tegelijkertijd zien we in de cijfers dat nog niet de helft van de bedrijven die 
scholing aanbieden gebruikmaakt van subsidieregelingen. Nader onderzoek zou moeten 
uitwijzen of de werkgevers die hier geen gebruik van maken hier niet voor in aanmerking 
komen, of dat zij onvoldoende op de hoogte zijn van de mogelijkheden.
De klassieke rol van de ‘vertrouwensband’ tussen de werkgever en de werknemers in 
vaste dienst moet niet worden onderschat. We zien dat werkgevers in hoge mate bereid 
zijn zich in te zetten voor het personeel dat al bij hen in dienst is: ze geven relatief veel 
prioriteit aan re-integratie van zieke werknemers, aan ouderenbeleid, aan scholing en 
aan de combinatie van arbeid en zorg. Het ‘goede werkgeverschap’ waar de bedrijven op 
die manier blijk van geven strekt zich echter niet uit tot het aantrekken van ‘kwetsbare 
groepen’ of ouderen. Eerder is het omgekeerde het geval: de hoge gepercipieerde werk-
geverslasten door onder andere de verplichting van loondoorbetaling bij ziekte maken 
dat werkgevers ervoor kiezen om deze groepen zoveel mogelijk buiten de organisatie te 
houden. Werkgevers ervoeren in de voorgaande jaren blijkbaar nog te weinig incentives 
om kwetsbare groepen of ouderen in dienst te nemen.
Daarop aansluitend is bij een aantal beleidsthema’s, zoals scholing en van-werk-naar-
werkactiviteiten, sprake van een collectiviteitsprobleem: als alle werkgevers bepaald 
gedrag vertonen zou dat voor iedereen gunstig zijn, maar op het niveau van de indi-
viduele werkgever is er niet direct voordeel te behalen. In het overleg tussen overheid 
en sociale partners zien we dat alle partijen het eens zijn over de (macro)wenselijkheid 
van regelingen, zoals langer doorwerken en meer (algemene) scholing, maar daarmee 
is nog niet gezegd dat individuele werkgevers voldoende incentives hebben om het 
beleid daadwerkelijk in hun organisaties toe te passen. Het blijft dus van belang bij de 
uitwerking van regelingen aan te geven hoe de macrovoordelen op het niveau van de 
individuele partijen (werkgever en werknemer) voelbaar worden. Ook laat het nog eens 
zien dat het noodzakelijk blijft te monitoren of het (collectief ) afgesproken beleid ook 
op het niveau van individuele bedrijven daadwerkelijk wordt ingevoerd. Uit dit rapport 
komt immers naar voren dat de kennis, de opvattingen en het arbeidsmarktgedrag van 
afzonderlijke werkgevers niet automatisch in het verlengde liggen van het beleid waar 
overheid en sociale partners zich op centraal niveau aan committeren.
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1 Inleiding

1.1 Beleidscontext en vraagstelling

Veel organisaties beleefden de laatste jaren zware tijden. De crisis zette de marges 
onder druk en leidde tot bezuinigingen. Veel werkgevers waren daardoor genoodzaakt 
het personeelsbestand tegen het licht te houden. Tegelijkertijd streeft de overheid 
onverminderd naar het verhogen van de arbeidsdeelname. Werkgevers spelen daarin 
een belangrijke rol. Zo moeten werkgeversmaatregelen gericht op duurzame inzet-
baarheid ervoor zorgen dat werknemers tot aan hun pensioenleeftijd blijven werken 
(t k 2012/2013a). Flexibele arbeidstijden en thuis- en telewerken zouden de arbeidsdeel-
name van vrouwen moeten helpen verhogen (zie ser 2011; t k 2010/2011a; t k 2011/2012a). 
De vraag is of werkgevers hier in de praktijk – en zeker gedurende de economische crisis 
van de afgelopen jaren – werk van maken. Het is voorstelbaar dat zij in economisch 
slechtere tijden geneigd zullen zijn te snijden in dit soort regelingen.

Het is van belang om inzicht te hebben in de mening en het doen van werkgevers 
om knelpunten te kunnen signaleren in de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid. 
Het Arbeidsvraagpanel van het Sociaal en Cultureel Planbureau maakt het mogelijk om 
het gedrag en de opvattingen van werkgevers door de jaren heen te volgen. Het panel 
bevat een groot aantal vragen over actuele beleidsthema’s en wordt eens in de twee jaar 
gehouden. De gegevens in dit rapport zijn verkregen in 2011 en 2012. Dit rapport is het 
vervolg op eerdere edities van de tweejaarlijkse rapportage Vraag naar arbeid (te down-
loaden via www.scp.nl).

De economische crisis
In de vorige editie van Vraag naar arbeid (Josten et al. 2012) bleek dat werkgevers in de 
eerste jaren van de economische crisis handelden vanuit de gedachte dat de crisis snel 
voorbij zou gaan. Ze verwachtten dat de behoefte aan personeel zou groeien, terwijl het 
aanbod van personeel zou krimpen. In de periode waarop de gegevens in dit rapport 
betrekking hebben (2011-2012) leek de economische crisis de arbeidsmarkt ingrijpend 
te hebben veranderd. De economie herstelde zich niet zoals men een aantal jaren daar-
voor had gehoopt. Figuur 1.1 laat zien dat er in 2011 sprake was van een lichte opleving 
van de economie. Maar direct daarna was er in 2012 al weer sprake van krimp. Het is 
interessant te zien in hoeverre juist deze omslag geleid heeft tot een verandering in het 
denken en doen van werkgevers. Het is denkbaar dat werkgevers in economisch slechte 
tijden minder aandacht hebben voor beleid op het gebied van bijvoorbeeld duurzame 
inzetbaarheid en doelgroepenbeleid en genoodzaakt zijn hun prioriteiten elders te 
leggen. In dit rapport houden we een aantal actuele beleidsthema’s tegen het licht, 
met als achtergrond de omslag van een goed lopende economie waarin een tekort aan 
arbeidskrachten dreigt, naar een economie waarin het allemaal minder gaat, en waar-
bij teruglopende marges, bezuinigingen en vermindering van personeelsomvang een 
rol spelen.
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Figuur 1.1

De macro-economische ontwikkeling in de periode 2000-2013 (in procenten)
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Bron: cbs (StatLine)

Hogere arbeidsdeelname
Een van de centrale thema’s in het Regeerakkoord 2012 is het verhogen van de arbeids-
deelname (v v d en PvdA 2012). Dit wordt noodzakelijk geacht om de betaalbaarheid 
van de verzorgingsstaat te waarborgen en structurele tekorten op de arbeidsmarkt te 
voorkomen. Zo worden ouderen gestimuleerd langer door te werken en zijn er minder 
mogelijkheden om voortijdig te stoppen met werken. Ook wil de overheid dat vrou-
wen vaker en vooral meer uren betaald gaan werken en zij faciliteert dit onder andere 
door regelingen die de combinatie van arbeid en zorg vergemakkelijken. De vraag is in 
hoeverre deze doelstellingen overeenkomen met de opvattingen en het werkgelegen-
heidsbeleid van werkgevers.
In het Regeerakkoord 2012 (v v d en PvdA 2012) was er veel aandacht voor de arbeidsdeel-
name van mensen met gezondheidsbeperkingen. Deze blijft achter bij die van gezonde 
mensen. De laatste jaren lijkt er weinig schot te zitten in de bereidheid van werkgevers 
om mensen met beperkingen in dienst te nemen. Met de aankondiging van het quotum 
in het Regeerakkoord van 2012 is de arbeidsdeelname van mensen met gezondheids-
beperkingen weer expliciet op de politieke agenda gezet. Door de afspraken in het 
Sociaal Akkoord van 2013 is invoering van het quotum voorlopig van de baan, tenzij 
de doelstellingen voor de arbeidsdeelname van mensen met beperkingen niet worden 
gehaald. Een dergelijke ‘inclusieve arbeidsmarkt’ vereist wel dat alle betrokkenen ruimte 
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nemen, maar ook krijgen om naar vermogen te participeren. Het is voorstelbaar dat 
werkgevers in de jaren dat het economisch slechter ging minder ruimte hadden om te 
investeren in de werving en begeleiding van kwetsbare groepen.

Flexibilisering
De toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt krijgt veel aandacht in het maat-
schappelijk en politiek debat. Werknemers krijgen minder vaak een vast contract en het 
aandeel tijdelijke werknemers en zelfstandigen neemt toe. Deze flexibilisering brengt 
voordelen met zich mee, maar ook nadelen. Vaak wordt gesteld dat flexibiliteit leidt tot 
een betere match, waardoor zowel werkgever als werknemer er beter van worden. Ook 
zou flexibiliteit leiden tot een hogere mate van arbeidsmobiliteit. Door met enige regel-
maat van functie te veranderen, kunnen werknemers nieuwe kennis en vaardigheden 
opdoen, wat hen aantrekkelijker zou maken voor werkgevers (Gesthuizen en Dagevos 
2005). Aan de andere kant lijkt de positie van flexibele arbeidskrachten kwetsbaar, 
zeker in een laagconjunctuur. Niet voor niets krijgt het afbakenen van flexibiliteit in het 
 Sociaal Akkoord de nodige aandacht. Zo wordt regelmatig geconstateerd dat flexwerkers 
minder toegang hebben tot opleiding tijdens de loopbaan. Een hoog niveau van mobi-
liteit kan leiden tot weinig werkgever-werknemerbinding, met als gevolg een te laag 
niveau van wederzijdse investeringen. Bovendien kan er, als de binding met de werk-
gever losser wordt, een afname zijn van ‘organisational citizenship’, dat wil zeggen dat 
werknemers minder bereid zijn extra inspanningen te verrichten die goed zijn voor de 
organisatie, maar die niet officieel tot hun takenpakket behoren. Ook dit zou dan leiden 
tot een lagere productiviteit. De vraag is in hoeverre werkgevers het als hun taak zien 
te investeren in duurzame inzetbaarheid en van-werk-naar-werkactiviteiten. Het is niet 
ondenkbaar dat werkgevers, als ze minder dan vroeger gericht zijn op een langdurige 
relatie, minder zullen investeren in scholing en ontwikkeling, en daarmee de mogelijk-
heden van hun personeel tot mobiliteit juist verminderen omdat ze minder makkelijk 
elders een baan kunnen vinden.

Vraagstelling
In dit rapport geven we op basis van het Arbeidsvraagpanel een beschrijving van het 
gedrag en de opvattingen van werkgevers ten aanzien van een aantal actuele beleids-
thema’s. Het rapport is bedoeld om een breed beeld te geven van het denken en doen 
van werkgevers en is vooral beschrijvend van aard. Onderwerpen die in dit rapport aan 
de orde komen, zijn:
-	 Personeelsbestand en flexibilisering. Hoe hebben werkgevers gedurende de economische 

crisis hun personeelsbestand aangepast? Ging het hierbij vooral om gedwongen 
ontslagen, of om natuurlijk verloop? In hoeverre was er aandacht voor van-werk-
naar-werkactiviteiten bij ontslag? Deze vragen komen aan bod in hoofdstuk 2. 
Werkgevers kunnen ook inspelen op een veranderende vraag door hun personeels-
bestand te flexibiliseren. Wat zijn de overwegingen van werkgevers om meer tijdelijke 
 contracten aan te bieden? Waarom kiezen ze er vaker voor om z z p’ers in te huren? 
(hoofdstuk 3)
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-	 Scholingsbeleid. Hoe heeft het opleidingsbeleid van organisaties zich de afgelopen jaren 
ontwikkeld? Neemt het aanbod van scholing toe of zien we een stagnatie, door bij-
voorbeeld de economische crisis? In hoeverre is er binnen organisaties aandacht voor 
duurzame inzetbaarheid? (hoofdstuk 4)

-	 Bijzondere groepen. Wat is in de afgelopen jaren het beleid geweest ten aanzien van 
bijzondere groepen? We gaan in op ouderenbeleid, het in dienst nemen van mensen 
met beperkingen en het aanbieden van regelingen die de combinatie van arbeid en 
zorg faciliteren (hoofdstuk 5).

-	 Knelpunten en oplossingen. Tot slot is werkgevers gevraagd aan te geven hoe zij denken 
over de nabije toekomst, welke knelpunten zij zien en welke beleidsmaatregelen zij 
wenselijk achten. Dit is onderwerp van hoofdstuk 6.

1.2 Het Arbeidsvraagpanel

De gegevens in dit rapport komen hoofdzakelijk uit het Arbeidsvraagpanel (av p). Dat is 
een langlopend onderzoek onder vestigingen van bedrijven en instellingen in Nederland 
met vijf of meer werknemers. Het av p bestaat sinds 1989 en is opgezet door de Stichting 
osa Institute for Labour Studies. Sinds 2010 beheert het Sociaal en Cultureel Planbureau 
(scp) het panel. De dataverzameling voor het av p vindt plaats in een cyclus van twee 
jaar, die zich steeds weer herhaalt. Binnen deze periode van twee jaar worden bedrijven 
verschillende keren bevraagd. Het aantal bedrijven dat meedoet, is bij de start van elke 
periode ongeveer 3000 en bedroeg bij de laatste bevraging, door tussentijdse uitval, 
ongeveer 1700. De gegevens worden verzameld met behulp van telefonische interviews 
en een schriftelijke vragenlijst.

Opzet
De vragenlijst is opgeknipt in drie delen, omdat telefonische interviews niet te lang 
mogen duren. Het Arbeidsvraagpanel bestaat uit drie telefonische interviews en een 
schriftelijke vragenlijst die op verschillende momenten worden afgenomen. In de 
oneven jaren worden alle deelnemers twee keer geïnterviewd: één keer in het voorjaar 
of de zomer, en één keer in het najaar. In de even jaren worden dezelfde organisaties één 
keer bevraagd in het (late) voorjaar. Daarnaast is er in alle cycli een schriftelijke vragen-
lijst voor gegevens die opzoekwerk van de deelnemers vereisen, zoals omzetgegevens, 
samenstelling van het personeelsbestand, stromen van personeel, en baancreatie en 
-vernietiging. Deze lijst wordt in de oneven jaren ingevuld, en veel van de gegevens daar-
in, zoals omzet en vertrokken personeelsleden, gaan over het voorgaande kalenderjaar. 
De laatste dataverzameling vond plaats in de periode april 2011 - mei 2012.



inleiding

19  

Steekproef
Het av p is een gestratificeerd getrokken steekproef. Het steekproefkader is het zoge-
naamde l isa-register, een databestand met gegevens over alle vestigingen in Nederland 
waar betaald werk wordt verricht. Daarvan zijn er in totaal ongeveer 184.000.1 De popu-
latie is verdeeld naar sector en grootteklasse. Uit iedere op die manier bepaalde groep is 
een aantal bedrijven getrokken. Op deze wijze is ervoor gezorgd dat bij het uitsplitsen 
naar sector en grootteklasse voldoende celvulling overblijft zodat betrouwbare uit-
spraken gedaan kunnen worden. Tabel 1.1 geeft het aantal deelnemende vestigingen per 
bedrijfssector en grootteklasse in aantallen en ongewogen percentages.

Een deel van de ongeveer 3000 deelnemers aan de eerste telefonische interviewronde 
werkt niet meer mee aan de schriftelijke vragenlijst en/of de twee volgende interview-
rondes. Deze tussentijdse uitval wordt niet aangevuld. Het aantal deelnemers daalt 
daardoor binnen een cyclus. Zo lag het aantal deelnemers aan de recentste cyclus, die 
van 2011/’12, op 3032 bedrijven in de eerste telefonische ronde en 1786 in de derde tele-
fonische ronde. De tussentijdse uitval is kleiner dan in voorgaande metingen, doordat 
respondenten intensiever zijn benaderd. Bij het beoogde aantal gesprekken waarmee 
de eerste ronde start, wordt altijd rekening gehouden met de te verwachte tussentijdse 
uitval (circa 30% per telefonische ronde). Ondanks de uitval zijn de (gewogen) resultaten 
ook in de laatste ronde representatief naar grootteklasse en sector. De reden van uitval is 
meestal dat men geen zin of tijd meer heeft om mee te doen. In een enkel geval is sprake 
van sluiting van een bedrijf of vestiging. Met name bij de resultaten over mobiliteit en 
ontslagen is het van belang er rekening mee te houden dat bedrijven die opgehouden 
zijn te bestaan niet meer in de steekproef zitten. In de eerste ronde is gevraagd naar de 
financiële situatie van het bedrijf en de ervaren werkdruk in de organisatie. Het is niet 
zo dat de bedrijven die in de laatste ronde zijn uitgevallen vaker dan de participerende 
bedrijven een slechte financiële situatie of een hoge werkdruk rapporteren.

Weging
Op basis van de populatieaantallen zijn vervolgens gewichten bepaald voor alle secto-
ren en grootteklassen. Zo ontstaat een gewogen steekproef die representatief is voor 
bedrijfsvestigingen met vijf of meer werknemers wat betreft de verdeling naar bedrijfs-
sector en vestigingsgrootte. De tabellen in dit rapport geven de gewogen uitkomsten. 
In bijlage A (te vinden via www.scp.nl bij het desbetreffende rapport) staat meer gede-
tailleerde informatie over steekproef en weging.



20

vr a ag na ar arbeid 2013

Tabel 1.1

Deelnemende bedrijven bij de eerste telefonische interviewronde naar sector en grootteklasse, 2011 

(in aantallen en ongewogen percentages)

totaal
aantal

totaal
(in %)

naar aantal werknemers (in %)

5-9 10-19 20-49 50-99 100-199 ≥ 200 

totaal 3032 100 17 17 18 10 18 19

industriea 526 17 16 15 15 9 21 24
bouwnijverheid 282 9 27 17 18 11 14 12
handel, horeca en reparatie 557 18 23 22 20 9 13 13
transport 265 9 16 15 12 10 25 22
zakelijke dienstverlening 378 12 15 12 19 11 18 25
zorg en welzijn 252 8 17 21 28 10 11 12
overige dienstverlening 247 8 24 19 18 11 18 10
overheid 237 8 3 6 6 11 26 47
onderwijs 288 9 8 21 25 7 25 14

a  Overal waar gesproken wordt over de sector industrie, wordt verwezen naar de hoofdgroepen 
A, B en C uit de Standaard Bedrijfsindeling (sbi) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs). 
De gegevens over de sector industrie zijn dus inclusief de bedrijven uit de sbi-sectoren landbouw 
en delfstoffen.

Bron: scp (avp’11/’12)

Vragenlijst
Een personeelslid dat goed op de hoogte is van het algemene en personeelsbeleid van de 
betreffende vestiging (bv. een vestigingsmanager of een personeelsfunctionaris) wordt 
bevraagd over een scala van onderwerpen. Belangrijke thema’s die aan bod komen zijn 
ontslag en werving van personeel, ervaren knelpunten op de arbeidsmarkt, gewenste 
overheidsmaatregelen, en inhoud van het personeelsbeleid (o.a. scholing, arbeid 
en privé, ouderenbeleid). In tabel 1.2 staat aangegeven welke onderwerpen op welk 
moment aan bod kwamen. Afhankelijk van het moment van bevraging gaan de tabellen 
in dit rapport over 2011 of 2012. Daarnaast zijn in 2011 werkgevers soms gevraagd naar het 
afgelopen jaar. In dat geval hebben de cijfers betrekking op 2010. In de tabellen is steeds 
aangegeven om welk jaar het gaat.
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Tabel 1.2

Onderwerpen uit de vragenrondes, cyclus 2011/’12

ronde datum dataverzameling onderwerpen

telefonisch 1 april-mei 2011 bedrijfssector
omvang werkgelegenheid
flexibele arbeid
inschatting financiële situatie

schriftelijk april-augustus 2011 in- en uitstroom van personeel
baancreatie en -vernietiging
scholing

telefonisch 2 oktober-november 2011 ontslag
prestatiebeloning
ouderenbeleid

telefonisch 3 april-mei 2012 knelpunten op arbeidsmarkt
gewenste overheidsmaatregelen
verlofregelingen
mogelijkheden thuiswerken

Panelonderzoek
Het av p is een panelonderzoek: werkgevers die hebben deelgenomen aan een cyclus 
worden bij de daaropvolgende cyclus opnieuw benaderd. In 2011/’12 deed 63% van de 
werkgevers opnieuw mee. In de voorgaande jaren (2001 tot en met 2009/’10) groeide 
deze respons van 41% naar 58% Het panelkarakter van de data wordt daarmee steeds 
sterker. De panelwerkgevers worden bij de start van een nieuwe cyclus aangevuld met 
nieuwe deelnemers om het aantal waarnemingen op peil te houden. De uitval tussen de 
cycli wordt, net als de tussentijdse uitval binnen een cyclus, veroorzaakt door weigering 
tot verdere deelname, en voor een klein deel ook door bedrijfs- of vestigingssluiting 
(bv. door reorganisatie of faillissement). Meer gedetailleerde informatie over de opzet 
van het Arbeidsvraagpanel staat in bijlage A.

Noot

1 Volgens het l isa-vestigingenregister, peildatum april 2011.



22

vr a ag na ar arbeid 2013

2 Mobiliteit op de arbeidsmarkt

Een zekere mate van arbeidsmobiliteit wordt vaak genoemd als gunstig voor de arbeids-
markt. Een (te) lage mobiliteit van werknemers zou het aanpassingsvermogen van zowel 
de individuele werknemer, als de economie in haar geheel verkleinen. Vooral de lage 
mobiliteit van ouderen – in vergelijking met die van jongeren en die van ouderen in 
de ons omringende landen – wordt al langer als een probleem gezien (t k 2010/2011b). 
Vanuit dat oogpunt probeert de overheid de mobiliteit van werknemers te bevorde-
ren. Het Sociaal Akkoord benadrukt het belang van van-werk-naar-werkactiviteiten 
ofwel v w n w door de werkgever (s ta r 2013). Bij de herziening van de flexwet is een 
transitievergoeding ingesteld die werknemers bij ontslag kunnen inzetten voor van-
werk-naar-werkactiviteiten (t k 2013/2014b). Versoepeling van het ontslagrecht zou 
moeten voorkomen dat vooral oudere werknemers vanwege het verlies aan rechten niet 
meer van baan veranderen (t k 2013/2014b).
De vraag is hoe de arbeidsmarktmobiliteit zich in de achterliggende periode van econo-
mische neergang heeft ontwikkeld. Werkgevers zijn door de economische crisis steeds 
meer gedwongen hun personeelsbestand tegen het licht te houden. Voor mensen die 
hun baan (gaan) verliezen, liggen nieuwe banen echter niet voor het oprapen. Het tekort 
aan arbeidskrachten waar een paar jaar geleden nog sprake van was, is verdwenen. Zeker 
omdat nieuwe aanstellingen eigenlijk altijd de vorm van een tijdelijk contract krijgen 
(u w v 2012), zullen werknemers waarschijnlijk steeds minder geneigd zijn uit zichzelf 
naar een andere baan te zoeken. Dat zal zeker gelden voor mensen die nu (nog) een vaste 
baan hebben, met als mogelijk gevolg dat de vrijwillige mobiliteit op de arbeidsmarkt 
afneemt.
Op basis van de cijfers uit het Arbeidsvraagpanel, een door het Sociaal en Cultureel 
Planbureau (scp) gehouden enquête onder werkenden en niet-werkenden (Vlasblom et 
al. 2013), laten we in dit hoofdstuk zien hoe de mobiliteit zich ontwikkeld heeft tijdens 
de crisis. De cijfers maken een aantal zaken duidelijk:
-	 Naarmate de crisis langer duurt, neemt het aandeel bedrijven dat bezig is de omvang 

van het personeelsbestand te verkleinen toe. Het merendeel van de bedrijven dat wil 
inkrimpen kiest voor natuurlijk verloop.

-	 Werkgevers maken bij krimp gebruik van het feit dat ze de afgelopen jaren een steeds 
groter deel van hun personeel in een tijdelijke aanstelling hebben gehad. Het aantal 
gedwongen ontslagen is niet opvallend gestegen. Het is juist het aandeel werk-
nemers dat uitstroomt vanwege het aflopen van een (langdurig) tijdelijk contract dat 
 toeneemt.

-	 Het aflopen van een tijdelijk contract valt echter niet vaak samen met het aflopen van 
de werkzaamheden. De gegevens laten zien dat werkgevers het werk dat door tijde-
lijke werknemers gedaan wordt steeds meer als ‘vast werk’ beschouwen. Dat volgt 
uit het feit dat werknemers die vertrokken vanwege het aflopen van een langlopend 
 tijdelijk contract, vaak vervangen worden.
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-	 De baan-baanmobiliteit is afgenomen. Werknemers veranderen veel minder vaak 
van positie en blijven zitten waar ze zitten. Dit is een gebruikelijk patroon in een 
 laagconjunctuur. Werknemers met een vaste aanstelling zullen huiverig zijn nu hun 
vaste positie te verlaten om elders op een tijdelijke aanstelling te gaan werken.

-	 We zien een stijgende lijn in het aandeel bedrijven dat specifiek beleid heeft op 
v w n w, maar het aantal bedrijven dat dit in de praktijk heeft ingezet, stijgt niet.

-	 De laatste jaren zijn samenwerkingsverbanden, zoals regionale arbeidsplatformen 
en mobiliteitsnetwerken, opgezet om de mobiliteit van werknemers te bevorderen. 
Het aandeel werkgevers dat daadwerkelijk gebruikmaakt van deze regionale samen-
werkingsverbanden is echter vooralsnog beperkt.

2.1 Personeelsstromen en werkgelegenheidsdynamiek

In het overheidsbeleid wordt het belang van arbeidsmarktmobiliteit benadrukt. Werk-
nemers die te lang in dezelfde baan of functie blijven, zouden op den duur de flexibiliteit 
en ervaring missen om elders te kunnen werken. Mobiliteit zou ervoor zorgen dat 
werknemers vanuit een functie die gaat vervallen of hen niet zo goed past op een andere 
werkplek terechtkomen. Ook kan het werkgevers de mogelijkheid geven om via verloop 
een betere match te bereiken tussen noodzakelijke en beschikbare werknemers, in 
zowel aantal als noodzakelijke kennis. Een te lage mobiliteit vermindert daarom de aan-
passingsmogelijkheden voor bedrijven. Een te hoge mobiliteit is echter ook niet altijd 
wenselijk, omdat het kan leiden tot kennisverlies in een organisatie en hoge inwerk-
kosten, zeker als het om werknemers met specialistische kennis gaat.
Deze paragraaf beantwoordt de vraag hoe de personeelsstromen in bedrijven zich 
de afgelopen jaren hebben ontwikkeld. Zijn werknemers de laatste jaren geneigd 
op hun plek te blijven zitten, of is de mobiliteit juist toegenomen onder invloed van 
de economische crisis en de flexibilisering van de arbeidsmarkt? De gegevens over 
personeels stromen zijn verzameld in het voorjaar van 2011, en hebben betrekking op het 
voorgaande jaar, 2010. Figuur 2.1 geeft een overzicht van de ontwikkelingen in de in-, 
uit- en doorstroom van bedrijven als percentage van het aantal werknemers. Er is sprake 
van doorstroom als een vertrekkende werknemer wordt vervangen door een collega uit 
hetzelfde bedrijf (interne mobiliteit).
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Figuur 2.1

Ontwikkeling van de uit-, in- en doorstroom van personeel, 1994-2010 (in procenten van het aantal 

werknemers)
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Bron: scp (avp’95-’11/’12)

Figuur 2.1 laat zien dat de personeelsdynamiek de laatste jaren is teruggelopen. Zowel 
het aandeel werknemers dat nieuw was in de organisatie (instroom) als het aandeel dat 
de organisaties verliet (uitstroom) ligt in 2010 ruim 2 procentpunten lager dan in 2008. 
De doorstroom (interne baan-baanmobiliteit) is niet gedaald. De afname van de in- en 
uitstroom hangt samen met een dalende werkgelegenheid. Hierdoor neemt immers 
het aantal baanopeningen af, waardoor de instroom daalt. Tegelijkertijd heeft het ook 
effect op de vrijwillige uitstroom: als baanzoekers nergens naartoe kunnen, neemt de 
uitstroom af.
Dat er in 2010 minder werknemers zijn weggegaan bij de organisaties lijkt in tegenspraak 
met de oplopende werkloosheid en een kleiner wordend arbeidsvolume in die periode 
(figuur 1.1). In de vorige crisis, in 2003, liep juist de uitstroom op, terwijl de instroom 
afnam. De instroom nam echter in 2010 verhoudingsgewijs meer af dan de uitstroom. 
Ook voor nieuwkomers op de arbeidsmarkt zijn er weinig plekken beschikbaar. Ander 
onderzoek laat ook zien dat de recent oplopende werkloosheid niet zozeer het gevolg 
is van een afname van de werkgelegenheid, maar vooral van een sterke toename van 
het arbeidsaanbod (Erken et al. 2014). Opgemerkt moet worden dat het Arbeidsvraag-
panel alleen gegevens bevat van bedrijven die zowel aan het begin als aan het eind van 
het kalenderjaar bestonden. Het ontstaan van nieuwe vestigingen en het opheffen van 
bestaande vestigingen valt daarmee dus buiten onze mobiliteitscijfers (zie voor deze 
cijfers cbs 2012a, 2012b). In 2010 was de groei van het aantal bedrijfsvestigingen kleiner 
dan in de jaren daarvoor en daarna. Ook dit heeft waarschijnlijk de arbeidsmarktkansen 
van werkzoekenden negatief beïnvloed.
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Baancreatie en -vernietiging
De dynamiek op de arbeidsmarkt zit hem niet alleen in de bezetting van bestaande 
banen, maar ook in het ontstaan van nieuwe en het verdwijnen van bestaande banen. 
Baancreatie betekent dat er een nieuwe werknemer aangenomen wordt op een nieuwe 
plek, dus zonder dat deze een vertrekkende werknemer opvolgt. Van baanvernietiging 
spreken we wanneer een werkgever een opengevallen plaats niet opnieuw invult, waar-
door de functie vervalt. Baancreatie en -vernietiging laten zien of er naast mobiliteit van 
werknemers ook sprake is van dynamiek in de werkgelegenheidsstructuur.
Uit figuur 2.2 blijkt allereerst dat baancreatie en -vernietiging min of meer met de 
economische toestand meebewegen. Het vernietigen van banen neemt toe in een 
laagconjunctuur, het creëren van banen neemt toe in perioden van groei. Naast het 
conjunctuurbepaalde cyclische patroon is er sprake van een trend: sinds het midden van 
de jaren negentig neemt de totale arbeidsmarktdynamiek toe. Zowel de baan creatie als 
de baanvernietiging vertoont een opwaartse trend. Deze dynamiek is de laatste jaren 
wel verminderd, waarschijnlijk onder invloed van de economische crisis. Het is daarbij 
overigens lastig om te bepalen of die vermindering komt doordat werkgevers hun bedrijf 
hebben aangepast aan de nieuwe situatie, of dat het komt doordat de uitstroom de afge-
lopen jaren lager is geworden, waardoor de mogelijkheden voor werkgevers om banen te 
herschikken aanzienlijk zijn afgenomen. Tot slot laat figuur 2.2 zien dat bij de bedrijven 
die deelnemen aan het onderzoek in 2010 per saldo iets meer banen werden gecreëerd 
dan vernietigd. Het aantal banen groeide licht. Overigens vertoont deze crisis wat dat 
betreft een ander beeld dan de crisis in 2003-2004: de werkgelegenheidskrimp in die 
jaren werd (mede) veroorzaakt door een relatief grote baanvernietiging. Dat patroon van 
een baanvernietiging die hoger is dan de baancreatie zagen we in 2010 niet op treden. 
We kunnen dus concluderen dat de dynamiek op de arbeidsmarkt de laatste jaren is 
teruggelopen. Niet alleen worden er minder nieuwe mensen aangenomen door werk-
gevers, maar ook blijven werknemers vaker op hun plek zitten. Hoewel er een trend is 
naar een toenemende dynamiek in de werkgelegenheidsstructuur, is deze dynamiek de 
laatste jaren juist weer iets minder geworden. De crisis zal daarbij zeker een rol gespeeld 
 hebben.
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Figuur 2.2

Baanvernietiging en baancreatie, 1994-2010 (in procenten van het aantal banen)
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2.2 Uit- en instroom van personeel

Hoe werkgevers hun personeelsbestand hebben aangepast in tijden van economische 
crisis blijkt niet alleen uit het volume van de personeelsstromen, maar ook uit de manier 
waarop het personeel de organisatie heeft verlaten en de wijze waarop werkgevers nieuw 
personeel aantrekken. Zijn er bijvoorbeeld meer gedwongen ontslagen gevallen? En zijn 
werkgevers selectiever geworden in wie ze in dienst nemen, bijvoorbeeld als het gaat om 
uitkeringsgerechtigden?

Uitstroom
Wanneer personeel uitstroomt uit de organisatie kan dat uiteenlopende redenen heb-
ben. Men kan een andere baan gevonden hebben, of met pensioen gaan, maar er kan 
ook sprake zijn van ontslag. Figuur 2.31 geeft zicht op de ontwikkelingen in de reden van 
uitstroom. In 2010 is de vrijwillige mobiliteit flink lager dan in 2008, en ongeveer op het-
zelfde niveau als in 2004. Hier is duidelijk een samenhang met de conjunctuur te zien. In 
een laagconjunctuur stellen bedrijven minder vacatures open en ligt het aantal moge-
lijkheden om iets anders te gaan doen dus lager. Mogelijk speelt ook mee dat werkgevers 
steeds vaker (en langer) tijdelijke contracten aanbieden (zie hoofdstuk 3). Werknemers 
met een vaste aanstelling zijn dan, zeker in een laagconjunctuur, huiverig om deze posi-
tie op te geven, omdat ze bij verandering van werkgever een groot risico lopen eerst weer 
een tijdelijk contract te krijgen. De figuur laat ook zien dat het aandeel werknemers dat 
gedwongen ontslagen wordt nauwelijks is toegenomen, dat wil zeggen bij bedrijven die 
gedurende de onderzoeksperiode zijn blijven bestaan. Tot slot laat de figuur een lichte 
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stijging zien in de uitstroom vanwege het aflopen van een tijdelijk contract. Ook in 
Aanbod van Arbeid 2012 (Vlasblom et al. 2013) viel deze verschuiving van vrijwillige naar 
gedwongen mobiliteit op.

Figuur 2.3

Opbouw van de uitstroom, 1994-2010 (in procenten van het aantal werknemers)
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In de reden van uitstroom zien we grote verschillen tussen de sectoren (zie tabel B.3 in 
bijlage B, te vinden via www.scp.nl bij het desbetreffende rapport). In de sectoren zorg 
en welzijn, overheid en onderwijs vindt bijna geen gedwongen ontslag plaats, terwijl 
dat in de overige sectoren procentueel vaker gebeurt. Mogelijk spelen verschillen in de 
wet- en regelgeving voor ontslag voor deze sectoren een rol. Ook kan meespelen dat 
bedrijven in deze sectoren minder vaak concurrerend hoeven te zijn. De noodzaak om 
individuele werknemers af te rekenen op prestaties is daarmee kleiner. De uitstroom 
door het aflopen van tijdelijke contracten verschilt ook sterk tussen sectoren en is in 
het onderwijs relatief hoog (50% van de totale uitstroom) en in de bouwnijverheid 
het laagst. De leeftijdgerelateerde uitstroom is zoals te verwachten in de vergrijzende 
sectoren zoals onderwijs, overheid en industrie2 aanzienlijk hoger dan het landelijk 
 gemiddelde.



28

vr a ag na ar arbeid 2013

Instroom
Niet alleen komen er minder mensen de organisatie binnen, ook de arbeidsmarktpositie 
van het nieuwe personeel is veranderd. Nieuwe medewerkers komen minder vaak uit 
een andere baan, en vaker uit een positie van werkloosheid (tabel 2.1). Dit komt overeen 
met het gegeven dat de baan-baanmobiliteit is afgenomen en de werkloosheid is geste-
gen. Afgezien daarvan zijn werkgevers als gevolg van de economische crisis geen andere 
keuzes gaan maken ten aanzien van nieuw personeel. Ook de instroom uit wao/w i a is 
(sinds 2002) vrijwel constant.

Tabel 2.1

Instroom, omvang en verdeling naar herkomst, 1994-2010a (in procenten)

instroom (in % van 
personeelsomvang)

verdeling van instroom naar herkomst
andere 
baan

werk-
loosheid scholing wao/ wia a

her- 
in treders overig

1994 11 52 19 20 8
1996 12 57 18 17 8
1998 15 64 9 15 11
2000 14 68 6 17 10
2002 12 56 7 19 2 4 11
2004 9 50 13 18 1 3 15
2006 12 59 8 17 2 4 10
2008 14 62 6 16 2 2 11
2010 10 55 13 15 2 3 11

a De categorieën wao en herintreders worden pas vanaf 2003 als afzonderlijke categorie 
aangemerkt, daarvoor maakten ze expliciet onderdeel uit van de categorie overig.

Bron: scp (avp’95-’11/’12)

Er zijn grote verschillen tussen de sectoren in de herkomst van de instroom (tabel 2.2). 
In de sector industrie gaan veel mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (wao/
w i a) werken. Deze hoge instroom wordt geheel veroorzaakt door het feit dat de sociale 
werkvoorziening (de s w-bedrijven) zijn opgenomen in deze sector. De sector onderwijs 
haalt bijna een derde van het nieuwe personeel direct uit de schoolbanken, veel meer 
dan het landelijk gemiddelde. Dit hangt samen met de lage baan-baanmobiliteit in deze 
sector. Wellicht komt dit doordat in deze sector de loopbaanperspectieven doorgaans 
nauwelijks verschillen tussen werkgevers, waardoor werknemers minder geneigd zijn 
van werkgever te veranderen.
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Tabel 2.2

Instroomcategorieën van nieuw personeel, 2010 (in procenten van de instroom)a

baan/
zelf standige

werkloos-
heid

school-
verlaters

arbeids-
ongeschiktheid/ 
gehandicapt

her-
intreders

andere 
 herkomst

totaal (alle sectoren) 55 13 15 2 3 11
 

industrie
excl. sw-bedrijvena 57 19 14 1 1 7
sw-bedrijvena 9 4 < 0,5 66 1 19

bouwnijverheid 51 26 16 1 2 5
handel, horeca en reparatie 44 14 16 1 5 20
transport 66 20 6 1 3 4
zakelijke dienstverlening 68 10 15 1 < 0,5 6
zorg en welzijn 54 15 11 1 9 10
overige dienstverlening 61 8 11 4 3 13
overheid 76 2 10 1 1 9
onderwijs 45 6 27 < 0,5 4 18

a De sw-bedrijven zijn, conform de sbi-indeling, onderdeel van de sector industrie. De sw-bedrijven zijn 
verantwoordelijk voor circa 12% van de werkgelegenheid in deze sector. Vanwege een sterk afwijkend 
patroon van in- en uitstroom van personeel zijn ze in deze tabel afzonderlijk vermeld.

Bron: scp (avp’11/’12)

Vervanging van personeel
Behalve op de externe mobiliteit, geeft het Arbeidsvraagpanel ook zicht op de per-
soneelsstromen die zich binnen bedrijven voordoen. Wat werkgevers doen als er een 
arbeidsplek is opengevallen, is te zien in tabel 2.3. Als er een werknemer vertrekt, komt 
er in principe een arbeidsplaats vrij. De werkgever staat dan voor de keus of hij deze plek 
opnieuw invult, en zo ja, of hij daar een interne of een externe kandidaat voor gebruikt. 
In de tabel is te zien dat als er door uitstroom een positie vrijkomt, deze vaker dan ten 
tijde van de twee voorgaande metingen de gewoonte was opgevuld wordt door een inter-
ne kandidaat. Hoewel de doorstroom binnen bedrijven absoluut gezien in 2010 vrijwel 
constant is gebleven ten opzichte van eerdere jaren, neemt deze in verhouding wel een 
belangrijker plaats in omdat er minder mensen van buiten worden aangetrokken.
Overigens is er in de mate waarin opengevallen plekken intern worden ingevuld een ver-
schil te zien tussen plekken die vrijkomen door uitstroom (vertrek van een werknemer 
naar elders) of door interne doorstroom. In het eerste geval wordt 65% van de plekken 
vervangen, waarvan 30% intern, terwijl van door doorstroom opengevallen plekken in 
2010 70% vervangen werd, waarvan 51% door interne kandidaten. Hoewel de exacte per-
centages uiteenlopen, is dit verschil in vervangingsgraad in alle jaren te zien.
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Tabel 2.3

Interne vervanging van opengevallen arbeidsplaatsen, 1994-2010 (in procenten)

vervanging opengevallen 
arbeidsplaatsen

arbeidsplaats opengevallen als gevolg van 

uitstroom doorstroom
totaal 
 vervangen

wv. intern 
 vervangen

totaal 
 vervangen

wv. intern
vervangen

totaal 
 vervangen

wv. intern 
 vervangen

1994 68 53 65 42 79 70
1996 75 40 74 25 76 65
1998 80 33 79 23 83 55
2000 85 39 82 28 89 63
2002 72 40 69 29 80 61
2004 54 37 51 25 59 65
2006 73 33 64 19 83 62
2008 64 29 60 20 72 56
2010 68 35 65 30 70 51

Bron: scp (avp’95-’11/’12)

Of een vertrekkende werknemer vervangen wordt, hangt samen met de oorzaak van 
het vertrek (tabel 2.4). Als er gedwongen ontslag heeft plaatsgehad wegens bezuinigin-
gen, is het vervangingspercentage vanzelfsprekend veel lager dan wanneer er sprake is 
van vrijwillig vertrek of uitstroom naar de w i a. Opvallend is wel dat ruim 60% van de 
werknemers die verdwijnen vanwege het aflopen van een tijdelijk contract, vervangen 
worden. Blijkbaar gaat het hier dus niet om tijdelijke werkzaamheden. Dat werkgevers 
deze keuze maken, kan meerdere redenen hebben. Ten eerste kan het betekenen dat 
werkgevers vaker dan vroeger tijdelijke contracten gebruiken als een verlengde proef-
periode. Als een werknemer niet bevalt, wordt het contract niet omgezet in een vaste 
aanstelling. Omdat het wel om vast werk gaat, wordt er daarna weer een nieuwe werk-
nemer gezocht. Een tweede verklaring is dat de werknemers in kwestie zelf voortijdig 
vertrekken naar een andere baan die meer zekerheid biedt, en worden vervangen omdat 
de werkzaamheden nog niet klaar zijn. Tot slot duidt deze ontwikkeling erop dat het 
blijkbaar niet ongebruikelijk is werk dat niet van tijdelijke aard is te laten doen door 
werknemers met een tijdelijke aanstelling. Juist omdat werkgevers tijdelijke krachten 
blijkbaar relatief eenvoudig laten gaan, en vervolgens ook weer vervangen, roept dit de 
vraag op of de inperking van de verlengingsmogelijkheden die zijn vastgelegd in het ar-
beidsmarktbeleid (t k 2013/2014b) voldoende rem op deze strategie vormen. De groep die 
hierdoor direct getroffen wordt lijkt niet zo groot, en de aanscherping zou bovendien net 
zo goed een negatief effect kunnen hebben op de bereidheid van werkgevers om mensen 
langer in dienst te houden (Vlasblom en Josten 2013).
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Tabel 2.4

Vervanging uitgestroomde werknemers naar reden van uitstroom, 1994-2010 (in procenten van het 

aantal uitgestroomde werknemers)

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

totaal (alle sectoren) 64 74 79 82 69 51 65 60 65
 
pensionering, vut, overlijden 67 67 80 72 44 48 52 66 57
arbeidsongeschiktheid (wia) 61 62 93 74 59 62 73 75 82
gedwongen ontslag 39 63 48 52 33 36 38 12 28
vrijwillig ontslag 85 84 92 87 83 62 72 73 77
aflopen van langdurend tijdelijk contract (> 1 jaar) 33 44 77 65 63 70 75 77 61
aflopen kortdurend tijdelijk contract (≤ 1 jaar) 38 56 42 77 68 35 66 52 62

Bron: scp (avp’95-’11/’12)

2.3 Krimp van het personeelsbestand in crisistijd

Behoefte aan inkrimping?
In deze paragraaf staan we nog wat explicieter stil bij de vraag of bedrijven gedurende de 
crisisjaren meer behoefte hebben aan inkrimping, en hoe ze die inkrimping proberen 
te bewerkstelligen. In 2009 en 2010 hadden beduidend meer bedrijven dan voorheen 
te maken met een overbezetting van personeel (tabel 2.5). Toch passen werkgevers het 
personeelsbestand niet altijd direct aan. Om bij iedere verandering in de omzet met-
een de omvang van het bedrijf aan te passen leidt tot veel (en dure) procedures voor 
het aannemen en weer ontslaan van personeel. Om transactiekosten te beperken zijn 
werkgevers dus geneigd om ‘het eerst nog even aan te zien’. Pas als duidelijk is dat er 
een structureel tekort of overschot aan personeel bestaat, wordt er actie ondernomen. 
Dit verschijnsel wordt in de literatuur wel als labour hoarding aangeduid (Van der Ende 
et al. 2010). Bedrijven kiezen eerder voor niet-personele maatregelen, zoals het interen 
op financiële reserves, het uitstellen van investeringen en het snijden in overige kosten 
(t k 2011/2012b).

Tabel 2.5

Bezettingsgraad van bedrijven, 2002-2010 (in procenten van het aantal bedrijven)

2002 2004 2006 2008 2009 2010

onderbezetting 15 9 17 17 10 10
overbezetting 8 11 4 6 13 11
passende bezetting 77 80 79 77 77 80

Bron: scp (avp’03/’04-’11/’12)
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Het aandeel bedrijven dat bezig is om de omvang van het personeelsbestand te 
 verkleinen, neemt toe naarmate de economische crisis langer duurt. In 2011 heeft ruim 
een op de vijf bedrijven beleid ingezet om tot een verkleining van het personeelsbestand 
te komen. In de sectoren overheid, onderwijs en zorg en welzijn is het aandeel bedrijven 
dat ermee bezig is relatief groot (zie tabel 2.6). Toen in 2009 duidelijk werd dat de crisis 
langer ging duren, nam aanvankelijk het aantal bedrijven dat streefde naar inkrimping 
in de meeste sectoren toe, terwijl bij de sectoren overheid en zorg en welzijn maar een 
kleine toename zichtbaar was. Maar het zijn juist bedrijven in die sectoren die in 2011 
trachtten de omvang te verkleinen. Bij de sectoren overheid en onderwijs rapporteerde 
zelfs meer dan de helft van de vestigingen bezig te zijn met krimp. Deze ‘vertraagde’ 
reactie is een gebruikelijk fenomeen. De conjunctuur werkt met enige vertraging (via 
de belastingen) door in de collectieve uitgaven. Omdat de belastingopbrengsten te-
ruglopen, en de kosten voor zorg en onderwijs blijven stijgen, worden bezuinigingen 
doorgevoerd. Omdat personeel in zorg en onderwijs een belangrijke kostenpost vormt, 
leidt bezuiniging dus vrijwel direct tot de noodzaak van aanpassingen in het personeels-
bestand. Omdat de crisis begon in de financiële sector, zien we ook juist in die sector na 
een eerste sterke stijging van het aantal bedrijven met krimpstrategieën, een vermin-
dering optreden. Blijkbaar heeft de eerste aanpassingsronde voor voldoende ruimte 
gezorgd.

Tabel 2.6

Beleid gericht op verkleining bedrijfsomvang, 2005-2011 (in procenten van het aantal bedrijven)

2005 2007 2009 2011

totaal (alle sectoren) 13 8 18 21
 
industrie 11 6 15 13
bouwnijverheid 8 2 18 18
handel, horeca en reparatie 14 5 17 16
transport 14 7 15 15
zakelijke dienstverlening 9 9 22 15
zorg en welzijn 17 12 16 29
overige dienstverlening 15 12 14 26
overheid 37 23 22 53
onderwijs 18 13 24 54

Bron: scp (avp’05/’06-’11/’12)

Beleid voor inkrimping personeelsbestand
Welke strategieën kiezen werkgevers om de bedrijfsomvang te verminderen? Het meren-
deel van de organisaties die bezig zijn met inkrimping past natuurlijk verloop toe (80%) 
of kiest voor het niet verlengen van tijdelijke contracten (70%) (tabel 2.7). Ook wordt de 
instroom van nieuw personeel een halt toegeroepen door het instellen van een vacature-
stop (67%). Gedwongen ontslagen worden veel minder vaak genoemd (29%). We zien 
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grote verschillen tussen sectoren in hun aanpak. De bouwnijverheid valt op omdat daar 
relatief vaak gedwongen ontslag plaatsvond (60%), terwijl dat bij de sector overheid het 
minst voorkomt (10%). Waarom werkgevers voor deze kanalen kiezen is niet gevraagd, 
maar de verschillen tussen sectoren suggereren dat werkgevers vooral de minst pijnlijke 
route nemen. Niet vervangen van natuurlijk verloop (waar niet verlengen van tijdelijke 
contracten eigenlijk ook toe gerekend kan worden) heeft de voorkeur. Pas als dat onvol-
doende oplossing biedt, omdat het langer slecht gaat met het bedrijf, wordt een andere 
route gekozen. Het zijn dus juist sectoren waar het al langer slecht gaat, zoals de bouw, 
waar gedwongen ontslag onontkoombaar is. Ontslag om bedrijfseconomische redenen 
is voor overheidsinstanties lastig realiseerbaar, zodat deze sector meer nog dan andere 
leunt op natuurlijk verloop en outplacement.

Tabel 2.7

Toegepaste manieren om het personeelsbestand in te krimpen, 2011 (in procenten van het aantal 

bedrijven met actief krimpbeleid)a

niet vervangen 
natuurlijk 
 verloop

gedwongen 
ontslag

outplace-
ment

vacature-
stop

niet ver lengen 
tijdelijke 
 contracten

totaal (alle sectoren) 80 29 25 67 70

industrie 85 25 16 58 72
bouwnijverheid 55 60 19 65 41
handel, horeca en reparatie 72 25 10 53 64
transport 93 34 17 69 68
zakelijke dienstverlening 80 31 33 77 66
zorg en welzijn 84 34 30 74 80
overige dienstverlening 86 24 20 65 72
overheid 97 10 49 83 68
onderwijs 88 23 37 70 86

a Omdat bedrijven meerdere strategieën kunnen combineren, tellen de percentages in de tabel niet 
op tot 100%.

Bron: scp (avp’11/’12)

Deeltijd-w w
Bedrijven konden in de periode van 1 april 2009 tot 1 juli 2011 gebruikmaken van deeltijd-
w w. Dit was een regeling voor bedrijven die het moeilijk hebben door de economische 
crisis. Hun werknemers werken dan minder uren en krijgen voor die ingeleverde uren 
een w w-uitkering. Deeltijd-w w geeft de mogelijkheid om het personeel aan het bedrijf 
gebonden te houden en toch hun inzet en kosten te verminderen. Tabel 2.8 laat zien dat 
ongeveer 5% van de bedrijven op het moment van enquêteren of in de twee voorgaande 
jaren gebruikmaakte van deeltijd-w w. Dit komt overeen met ander onderzoek naar 
het gebruik van de regeling (t k 2011/2012b). Het aandeel is het grootst in de sectoren 
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 industrie (12%), bouwnijverheid (10%) en zakelijke dienstverlening (8%). Het evaluatie-
rapport van de deeltijd-w w in 2012 was kritisch over de effectiviteit van de regeling. 
Hoewel individuele bedrijven aangaven dat de maatregel arbeidsplaatsen gespaard 
heeft, bleek dit op macro-economisch niveau niet zichtbaar (t k 2011/2012b).

Tabel 2.8

Gebruik van deeltijd-w w, 2011 (in procenten van het aantal bedrijven)a

op dit moment afgelopen twee jaar nee

totaal (alle sectoren) 1 4 95

industrie 1 11 88
bouwnijverheid 3 7 90
handel, horeca en reparatie 1 2 97
transport 0 2 97
zakelijke dienstverlening 1 7 92
zorg en welzijn 0 0 100
overige dienstverlening 1 1 98

a De regeling deeltijd-w w was niet van toepassing voor de sectoren overheid en onderwijs. 
Die twee sectoren zijn dus niet in deze tabel opgenomen.

Bron: scp (avp’11/’12)

2.4 Mobiliteitsbevordering door werkgevers

Voor het bevorderen van de arbeidsmobiliteit is in het overheidsbeleid een belangrijke 
rol toebedeeld aan werkgevers. De aandacht voor mobiliteit en loopbaanbeleid bin-
nen bedrijven is echter relatief beperkt. Ongeveer de helft van de bedrijven geeft aan 
dat mobiliteit en loopbaanontwikkeling prioriteit hebben in het personeelsbeleid 
(tabel 2.9). Dit aandeel laat sinds 2003 een lichte stijging zien, maar heeft zich sinds 2007 
gestabiliseerd. De stijging is volledig toe te schrijven aan de ontwikkeling in de sector 
zorg en welzijn. In de andere sectoren is geen sprake van een significante trend.
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Tabel 2.9

Prioriteit van mobiliteit en loopbaanontwikkeling in het personeelsbeleid, 2003-2011 (in procenten 

van het aantal organisaties)

2003 2005 2007 2009 2011

totaal (alle sectoren) 49 46 54 51 54
 
industrie 45 40 45 38 40
bouwnijverheid 46 40 51 52 54
handel, horeca en reparatie 39 39 50 48 49
transport 43 40 41 41 34
zakelijke dienstverlening 63 57 63 56 60
zorg en welzijn 50 48 56 54 63
overige dienstverlening 52 46 53 55 54
overheid 77 64 78 75 73
onderwijs 63 65 75 67 69

Bron: scp (avp’03/’04-’11/’12)

Van-werk-naar-werkactiviteiten
Werkgevers kunnen met ontslag bedreigd personeel proberen te begeleiden naar ander 
werk, om zo te voorkomen dat deze personeelsleden werkloos worden. Dit noemt men 
van-werk-naar-werk (v w n w). Het kan hierbij gaan om begeleiding naar een andere 
functie binnen de eigen organisatie of naar werk bij een andere werkgever. De overheid 
stimuleert dergelijke trajecten (t k 2010/2011b) en in het Sociaal Akkoord wordt er in 
navolging daarvan de nodige aandacht aan gegeven (t k 2012/2013e). Hoewel men nog 
steeds veel van dergelijke trajecten lijkt te verwachten, blijkt dat er in de praktijk nog 
lang niet altijd sprake van is. Tabel 2.10 laat zien dat ongeveer een op de vijf bedrijven 
expliciet beleid heeft op dit terrein. Een iets groter deel (29%) heeft de afgelopen jaren 
van-werk-naar-werkactiviteiten ingezet. Het aandeel bedrijven dat beleid heeft opgesteld 
voor van-werk-naar-werkactiviteiten laat echter maar nauwelijks een stijgende lijn zien. 
Bovendien is het aandeel werkgevers dat deze activiteiten in de praktijk inzet, afgeno-
men ten opzichte van het begin van deze eeuw. Ondanks het feit dat meer werkgevers 
te maken hebben met ontslag van werknemers, is het aantal werkgevers dat v w n w 
toepast de afgelopen jaren niet gestegen. Dat moet echter niet gezien worden als blijk 
van on verschilligheid van de kant van de werkgevers. Ongeveer 75% van de werkgevers 
geeft aan dat het begeleiden van met ontslag bedreigde werknemers ook een ver-
antwoordelijkheid is van de werkgever. Dit percentage is tijdens de economische crisis 
niet veranderd.
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Tabel 2.10

Werkgevers met van-werk-naar-werkactiviteiten, 2007-2011 (in procenten)

heeft afgelopen vijf jaar werk-naar-werk toegepast

naar een andere baana:

aandeel bedrijven totaal binnen het bedrijf buiten het bedrijf heeft beleid voor v wnw

2007 35 18 27 15
2009 29 13 23 17
2011b 29 (24) 14 (11) 22 (16) 21

a De optelsom van het aandeel binnen en buiten het bedrijf is hoger dan het totaal omdat een bedrijf 
beide v wnw-trajecten kan toepassen.

b Tussen haakjes staat het percentage werkgevers dat de afgelopen twee jaar v wnw heeft toegepast.

Bron: scp (avp’07/’08-’11/’12)

Nadere analyse van de gegevens (zie tabel B.6 in bijlage B) laat zien dat de verspreiding 
van v w n w een duidelijke samenhang vertoont met bedrijfsgrootte en sector. Van de 
bedrijven met meer dan 100 werknemers heeft ongeveer driekwart v w n w toegepast, 
van de bedrijven tot 20 werknemers was dit nog geen 20%. In grote bedrijven zal het ook 
vaker voorkomen dat een medewerker boventallig is geworden. Bij de sector overheid 
worden dergelijke trajecten het vaakst toegepast (70%), gevolgd door de sectoren onder-
wijs en zorg (ongeveer 40%).
De lage toepassingspercentages roepen weleens de vraag op naar de validiteit van de 
cijfers. Weten de respondenten wel waar het om gaat, en worden de toepassingscijfers 
niet omlaaggedrukt door het feit dat niet alle bedrijven in de situatie komen waar per-
soneel gedwongen vertrekt? Wat dat eerste betreft: de vraagstelling geeft duidelijk aan 
dat het erom gaat met ontslag bedreigde werknemers te helpen om elders een nieuwe 
werkplek te vinden. Wat dat tweede betreft: het is lastig om bedrijven te selecteren 
waar geen aanleiding bestond voor v w n w: bedrijven waar geen gedwongen ontslagen 
plaats vonden, zouden weleens succesvolle toepassers van v w n w kunnen zijn. v w n w 
is immers bedoeld om ontslagen te voorkomen. Bovendien, gegeven het feit dat er 
gevraagd wordt naar de afgelopen twee tot vijf jaar, is het onwaarschijnlijk dat de bedrij-
ven in die  periode nooit te maken hebben gehad met werknemers voor wie ontslag 
dreigde. De lage percentages moeten dus vooral gezien worden als een beperkte toepas-
sing van v w n w.

Waarom vindt v w n w geen brede toepassing? Het kan zijn dat individuele werkgevers 
geen voordelen of noodzaak zien van v w n w-trajecten. Maar gegeven het feit dat een 
grote meerderheid van de werkgevers zich wel (mede)verantwoordelijk voelt voor met 
ontslag bedreigde werknemers, ligt het meer voor de hand te veronderstellen dat in-
dividuele werkgevers geen invulling kunnen geven aan v w n w. Een van de problemen 
waar individuele werkgevers voor geplaatst staan, is dat een medewerker pas mobiel 
kan worden als er ook een plek is waar hij ‘naar toe kan’. Grote bedrijven kunnen dat 
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voor een deel intern oplossen. Dat is al te zien aan het feit dat ongeveer driekwart van 
de  bedrijven met meer dan 100 medewerkers actief v w n w heeft toegepast, ten opzichte 
van het gemiddelde van 29%.

Regionale samenwerkingsverbanden
Wil v w n w de rol gaan vervullen waar de overheid naar streeft, dan zal er in de komende 
jaren nog een flinke inspanning geleverd moeten worden, met name in de kleine 
bedrijven en in de marktsectoren. Een van die inspanningen zou het opzetten van 
samenwerkingsverbanden kunnen zijn. De afgelopen jaren is er een groeiend aantal 
initiatieven opgezet die juist die samenwerking vorm moeten geven. Zo zijn er regionale 
arbeidsplatformen opgericht waarin werkgevers, overheid en onderwijsinstellingen in 
een regio samenwerken op het gebied van arbeid. Er bestaat inmiddels ook een veelheid 
van mobiliteitsnetwerken en -centra waarin verschillende organisaties, zoals gemeen-
ten, werkbedrijf en werkgevers, samenwerken met het doel de werknemersmobiliteit te 
bevorderen en te faciliteren, vaak in geval van werkloosheidsdreiging.3 Al deze samen-
werkingsverbanden bieden werkgevers, maar ook werknemers, de mogelijkheid om 
inzicht te krijgen in de kansen en mogelijkheden voor mobiliteit.
Het aandeel werkgevers dat daadwerkelijk gebruikmaakt van deze regionale samen-
werkingsverbanden is echter vooralsnog beperkt (tabel 2.11). Driekwart van de bedrijven 
zegt geen gebruik te maken van deze verbanden en er ook geen behoefte aan te hebben. 
Voor de bedrijven die op dit moment actief met krimp bezig zijn, liggen deze cijfers iets 
anders, maar ook daar ziet 61% niets in deze samenwerkingen. Alleen de non-profit-
sectoren lijken er positiever tegenover te staan. Bij de sector overheid maakt 75% van de 
bedrijven er gebruik van. Dit kan echter ook komen doordat deze sector zaken als wer-
ving en selectie van personeel in hoge mate gecentraliseerd heeft. Daarmee is het besluit 
om wel of niet deel te nemen aan regionale samenwerkingsverbanden weggehaald bij 
de afzonderlijke bedrijven en hebben ze geen mogelijkheid meer om er niet aan deel te 
nemen.
Het geringe gebruik van samenwerkingsverbanden staat in schril contrast met het 
belang dat aan mobiliteit, en de (mede)verantwoordelijkheid van de werkgever daarvoor, 
wordt gegeven. Het roept ook de vraag op of samenwerking maar beperkt van de grond 
komt omdat het een hoop ‘gedoe’ is, omdat individuele werkgevers er geen kennis van 
hebben, of omdat het in hun perceptie niets toevoegt. Het feit dat 73% van de werkgevers 
aangeeft er geen behoefte aan te hebben, doet dat laatste vermoeden (t k 2012/2013c; 
Visscher et al. 2012).
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Tabel 2.11

Gebruik van en behoefte aan regionale samenwerkingsverbanden op het gebied van personeels-

beleid, 2012 (in procenten)

alle bedrijven bedrijven met actief krimpbeleid

geen gebruik geen gebruik

gebruik
wel 
behoefte

geen 
behoefte gebruik

wel 
behoefte

geen 
behoefte

totaal (alle sectoren) 20 6 73 31 8 61
 
industrie 12 9 79 24 15 60
bouwnijverheid 15 5 80 16 19 65
handel, horeca en reparatie 9 5 85 8 3 89
transport 21 5 74 33 2 65
zakelijke dienstverlening 18 4 78 21 5 75
zorg en welzijn 41 6 53 59 9 32
overige dienstverlening 19 9 71 22 13 64
overheid 75 6 19 80 8 12
onderwijs 50 13 37 53 10 37

Bron: scp (avp’11/’12)

Noten

1 Uitstroom als gevolg van bedrijfsbeëindiging kan in deze cijfers niet worden meegenomen.

2 Overal waar in het vervolg gesproken wordt over de sector industrie, wordt verwezen naar de hoofd-

groepen A, B en C uit de Standaard Bedrijfsindeling (sbi) van het Centraal Bureau voor de Statistiek 

(cbs). De gegevens over de sector industrie zijn dus inclusief de bedrijven uit de sbi-sectoren land-

bouw en delfstoffen.

3 Zie bijvoorbeeld www.arbeidsmarktplatformpo.nl, www.praktijkvoorbeelden.vng.nl, www.lpwc.nl 

en www.arbeidsmobiliteitscentrum.nl
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3 Flexibele contracten

Het overheidsbeleid benadrukt het belang van ‘een goed evenwicht tussen flexibiliteit 
en zekerheid’ (t k 2013/2014b). Een zekere mate van flexibiliteit op de arbeidsmarkt 
wordt van belang geacht voor zowel werknemers als werkgevers. Het gaat daarbij om 
twee vormen van flexibiliteit. Ten eerste betreft het de zeggenschap die werknemers 
krijgen over waar en wanneer ze het werk uitvoeren. Interne flexibiliteit en flexibele 
contracten geven werknemers de mogelijkheid hun werkende bestaan te combineren 
met hun privéleven. Ten tweede gaat het om contractflexibiliteit: tijdelijke contracten 
en externe inhuur van arbeid. Flexibele contracten geven werkgevers de mogelijkheid 
in tijden van onzekerheid het personeelsbestand relatief gemakkelijk aan te passen aan 
de veranderende vraag. Werkgevers lijken steeds vaker te kiezen voor flexibel personeel. 
Uit werknemersenquêtes blijkt dat steeds meer werknemers een tijdelijke aanstelling 
hebben, en dat het steeds langer duurt voordat zij een vaste aanstelling krijgen (Heyma 
en Van der Werff 2013). Dit hoofdstuk geeft zicht op de flexibilisering van de arbeidsmarkt 
vanuit het perspectief van werkgevers. Niet alleen wordt weergegeven welk aandeel 
bedrijven gebruikmaakt van flexibele contractvormen, maar ook wat de overwegingen 
van werkgevers hiervoor zijn. Het gaat daarbij uitsluitend om flexibele contractvormen 
en niet om andere vormen van flexibiliteit zoals het steeds breder verspreide ‘nieuwe 
werken’, waarbij de nadruk ligt op flexibiliteit in werkroosters en werkplekken.
Op basis van onze cijfers kunnen we een aantal zaken concluderen:
-	 De ‘flexibele schil’ is niet meer weg te denken op de huidige arbeidsmarkt. Het per-

centage werknemers met een tijdelijk contract laat de laatste decennia een duidelijk 
stijgende lijn zien.

-	 Een aanzienlijk en groeiend aandeel werkgevers (80%) maakt op de een of ander ma-
nier gebruik van de mogelijkheden tot flexibiliteit. Een groot deel van de bedrijven 
voert daarbij de gebruikelijke ziek- en piekargumenten aan voor de inzet van uitzend- 
en oproepkrachten.

-	 z z p’ers en tijdelijke werknemers zonder uitzicht op een vast contract worden veelal 
ingehuurd voor een tijdelijke behoefte aan specialistische kennis.

-	 Tijdelijke contracten zonder uitzicht op een vast dienstverband worden ook relatief 
vaak ingezet om te beoordelen of iemand wel of niet functioneert. Een dergelijke 
beoordeling kan leiden tot het langer vasthouden van een werknemer, hetzij op een 
volgend tijdelijk contract, hetzij op een vaste aanstelling.

-	 Het onderscheid tussen tijdelijke contracten met en zonder uitzicht op een vast 
dienstverband lijkt minder eenduidig dan soms wordt gesuggereerd.

-	 Bedrijven gebruiken tijdelijke werknemers om de personele bezetting op korte ter-
mijn te kunnen aanpassen aan fluctuaties in de vraag of het budget op korte termijn. 
De grootste klappen van de economische crisis zijn dan ook gevallen bij het flexibele 
personeel.
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3.1 Flexibilisering van het personeelsbestand

Tabel 3.1 geeft de omvang van de flexibele schil van bedrijven naar sector. De flexibele 
schil bestaat zowel uit tijdelijke werknemers met of zonder uitzicht op een vaste aan-
stelling, als uit uitzendkrachten, z z p’ers en oproepkrachten. Aangegeven is welk aandeel 
van de bedrijven op het moment van enquêteren of in de maand voorafgaand aan de 
enquête gebruikmaakt van flexibel personeel en hoe groot deze groep is ten opzichte 
van het personeel in eigen dienst.1 De tabel laat zien dat ongeveer de helft van de 
bedrijven op het moment van enquêtering gebruikmaakt van tijdelijke contracten met 
uitzicht op een vaste aanstelling. Ongeveer een kwart van de bedrijven maakt gebruik 
van tijdelijke contracten zonder uitzicht op een vaste aanstelling, of heeft in de maand 
voorafgaand aan de enquêtering uitzendkrachten, dan wel z z p’ers of oproepkrachten 
ingehuurd. Wanneer we alle vormen van flexibel werk samennemen (niet in de tabel) 
dan werken acht van de tien bedrijven met enige vorm van flexibel werk. Daarbij zijn er 
nauwelijks verschillen tussen sectoren.

Tabel 3.1

Aandeel bedrijven dat gebruikmaakt van flexibele contractena naar sector, 2011 (in procenten van het 

aantal bedrijven en van het totale personeelsbestand)b

tijdelijk met 
 uitzicht op vast

tijdelijk zonder 
uitzicht op vast uitzendkrachten zzp’ers

oproep-
krachten

% 
bedrij-
ven

%
perso-
neel

%
bedrij-
ven

%
perso-
neel

%
bedrij-
ven

%
perso-
neel

% 
bedrij-
ven

%
perso-
neel

% 
bedrij-
ven

totaal (alle sectoren) 54 7 24 4 23 5 24 2 23

industrie 60 5 17 2 37 8 28 1 19
bouwnijverheid 41 6 13 1 34 8 50 8 14
handel, horeca en reparatie 56 13 22 5 12 3 12 1 20
transport 62 10 18 2 37 13 20 3 32
zakelijke dienstverlening 56 8 22 4 19 5 32 3 18
zorg en welzijn 60 6 27 3 23 1 23 1 44
overige dienstverlening 54 8 33 5 30 9 30 5 24
overheid 56 4 38 5 52 3 30 0 18
onderwijs 36 5 51 10 28 2 18 2 26

a Bij tijdelijke contracten met of zonder uitzicht op vast gaat het om de situatie op het moment van 
enquêtering, bij uitzendkrachten, z zp’ers en oproepkrachten gaat het om inhuur van personeel in de 
voorafgaande maand.

b Vanwege herziening van de vragenlijst kan deze tabel niet voor eerdere jaren opgesteld worden.

Bron: scp (avp’11/’12)
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De inschatting die bedrijven maken van het aandeel personeel dat op een flexibel con-
tract werkzaam is, is in overeenstemming met de cijfers die uit werknemersenquêtes 
blijken. De Enquête beroepsbevolking (ebb) laat zien dat in 2011/’12 ongeveer 18% van de 
werknemers een flexibele aanstelling had (inclusief oproep- en uitzendkrachten) (cbs 
2013). Ook het Arbeidsaanbodpanel, een door het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) 
gehouden enquête onder werkenden en niet-werkenden, geeft cijfers in die orde van 
grootte (Vlasblom et al. 2013). De verschillen die er zijn, komen waarschijnlijk doordat in 
het Arbeidsvraagpanel bedrijven met minder dan vijf werknemers buiten de steekproef 
vallen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs) rapporteert op basis van de ebb dat 
7% van de werknemers in tijdelijke dienst is met zicht op vast, en 4% zonder zicht op vast 
(cbs 2013). Eerder onderzoek (Vlasblom en Josten 2013) laat zien dat er over dit ‘zicht op 
vast’ relatief weinig expliciet is afgesproken met de werkgever. Het uitzicht op een vast 
contract is dus vaak niet meer dan een informele afspraak of een vermoeden. Opvallend 
is wel de overeenkomst tussen het perspectief van werkgevers en werknemers. Het feit 
dat ook werkgevers rapporteren dat 7% van het personeel zicht op vast heeft, geeft in 
ieder geval weer dat werknemers hun eigen kansen niet hoger inschatten dan ze volgens 
werkgevers zijn.
De diverse sectoren blijken verschillende ‘voorkeuren’ te hebben voor het soort flexibele 
contracten. Zo heeft in het onderwijs een relatief groot deel van het personeel (10%) een 
tijdelijk contract zonder uitzicht op vast. De sectoren industrie, transport en overheid 
maken relatief vaak gebruik van uitzendkrachten. De bouwnijverheid en de zakelijke 
dienstverlening kiezen daarentegen bovengemiddeld vaak voor het inhuren van z z p’ers. 
De zorgsector – die vaak genoemd wordt als flexibilisering ter sprake komt – valt op 
vanwege het relatief frequente gebruik van oproepkrachten. Dit geldt ook voor de sector 
transport, die daarnaast ook een relatief hoog aandeel bedrijven kent met uitzend-
krachten en tijdelijk personeel met uitzicht op een vast contract.
Vaak wordt beweerd dat flexibele krachten ingezet worden om in moeilijke tijden snel 
te kunnen reageren op veranderende omstandigheden. We hebben dan ook een aantal 
multivariate logit-analyses uitgevoerd om na te gaan in hoeverre het gebruik van ver-
schillende vormen van flexibele arbeid door bedrijven zich laat relateren aan bijvoor-
beeld de financiële situatie, de gevoeligheid voor de conjunctuur en seizoensfluctuaties 
(zie tabel B.10 in bijlage B, te vinden via www.scp.nl bij het desbetreffende rapport). 
De analyseresultaten laten zien dat de mate waarin flexibele arbeid wordt ingezet niet 
heel sterk samenhangt met de kenmerken van het bedrijf. Grote bedrijven maken vaker 
gebruik van flexibele contracten dan kleine bedrijven, maar verder zijn er, afgezien van 
de sectorale verschillen, maar weinig onderlinge verschillen te vinden. De keus voor een 
bepaald type flexibel contract daarentegen laat zich iets beter relateren aan kenmerken 
van het bedrijf. Vooral de groei(verwachting) van het bedrijf is bepalend: bedrijven met 
een goede financiële situatie hanteren relatief vaak contracten met uitzicht op vast, en ze 
huren relatief vaak z z p’ers in. Bedrijven die het moeilijk hebben, huren relatief vaak uit-
zendkrachten in. Het aandeel flexibele contracten hangt niet samen met de gevoeligheid 
voor conjuncturele schommelingen of met een duidelijk seizoenspatroon in de omzet.
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Ontwikkeling in de inzet van tijdelijke contracten
Het aandeel bedrijven dat mensen aanstelt op een tijdelijk contract (met of zonder uit-
zicht op een vast dienstverband) laat de laatste decennia een duidelijk stijgende lijn zien 
(tabel 3.2). Dit aandeel is gegroeid van 31% in 1995 tot 64% in 2011. De stijging vond vooral 
plaats bij de kleine bedrijven. Het aandeel bedrijven met vijf tot negen werk nemers dat 
gebruikmaakte van tijdelijke aanstellingen is toegenomen van 15% in 1995 tot 47% in 
2011. Deze toename doet zich voor in alle sectoren, met uitzondering van de zorg, de 
overheid en het onderwijs, waar het aandeel tijdelijke contracten vijftien jaar geleden 
ook al hoog was. Ook het aandeel werknemers met een tijdelijk contract laat – in over-
eenstemming met gegevens uit werknemersenquêtes – de laatste decennia een duidelijk 
stijgende lijn zien (zie tabel B.9 in bijlage B). Omdat in eerdere jaren bij het enquêteren 
geen vragen zijn gesteld over de andere vormen van flexibele arbeid (uitzendkrachten, 
z z p’ers en oproepkrachten), heeft het voorgaande alleen betrekking op de ontwikkelin-
gen in het aandeel tijdelijke contracten met of zonder uitzicht op een vaste betrekking.

Tabel 3.2

Aandeel bedrijven dat gebruikmaakt van tijdelijke contracten (met of zonder uitzicht op een vast 

contract), 1995-2011 (in procenten van het aantal bedrijven)

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011

totaal (alle sectoren) 31 30 34 42 48 54 58 62 64
  

industrie 31 30 36 40 43 51 59 56 66
bouwnijverheid 16 15 13 16 36 33 38 48 47
handel, horeca en reparatie 15 18 25 34 44 50 55 62 66
transport 29 26 22 34 59 60 59 63 68
zakelijke dienstverlening 32 36 39 52 47 57 62 65 63
zorg en welzijn 66 61 72 61 58 63 65 71 68
overige dienstverlening 39 29 34 41 55 65 65 70 69
overheid 68 70 66 68 60 72 68 63 70
onderwijs 67 64 64 71 64 66 67 65 67

Bron: scp (avp’95-’11/’12)

Om zicht te krijgen op hoe werkgevers tijdelijke contracten inzetten als het  economisch 
slechter gaat, laten we het percentage tijdelijke werknemers zien bij bedrijven die 
groeiden en bedrijven die krompen (tabel 3.3). Bij de sterk gekrompen bedrijven 
ligt dit percentagelager dan bij de grote groeiers. Dit doet vermoeden dat bedrijven 
groeien door tijdelijke medewerkers aan te stellen, en krimpen door vooral tijdelijke 
medewerkers te laten gaan. Het blijkt dat bij groeiende bedrijven het aandeel tijdelijke 
werknemers doorgaans sneller stijgt dan bij bedrijven die krimpen, en dat bij krim-
pende bedrijven het aandeel doorgaans sneller daalt. De tijdelijke werknemers lijken 
dus inderdaad te worden gebruikt om de bedrijfsomvang aan te passen aan de nieuwe 
situatie. Overigens is niet in alle sectoren deze samenhang even goed zichtbaar. In het 
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onderwijs en in de handel zijn het juist de grote krimpers die hoge percentages tijdelijke 
 werknemers hebben. In grote lijnen komt de relatie tussen de krimp en het aandeel tij-
delijke werknemers overeen met de resultaten van hoofdstuk 2, waarin naar voren kwam 
dat organisaties die bezig zijn met krimp het niet verlengen van tijdelijke contracten 
gebruiken als belangrijkste strategie.

Tabel 3.3

Aandeel werknemers met een tijdelijk contract naar groei of krimp per sector, 2011 (in procenten van 

het aantal werknemers)

< –15% –15%/–5% –5%/5% 5%/15% > 15% totaal

totaal (alle sectoren) 12 9 10 12 15 11
 

industrie 6 5 7 9 16 7
bouwnijverheid 9 5 6 6 17 7
handel, horeca en reparatie 38 10 18 14 17 17
transport 13 13 11 14 17 12
zakelijke dienstverlening 11 13 12 9 12 12
zorg en welzijn 2 4 7 16 16 8
overige dienstverlening 13 11 10 14 39 12
overheid 2 1 7 8 8 7
onderwijs 21 14 12 18 10 13

Bron: scp (avp’11/’12)

3.2 Motieven van werkgevers voor flexibilisering

Welke redenen hebben werkgevers om gebruik te maken van de flexibele schil? Uit het 
voorgaande blijkt dat werkgevers tijdelijke contracten inzetten om de bedrijfsomvang 
snel aan te kunnen passen aan de veranderende vraag. Maar ze noemen zelf ook andere 
motieven om gebruik te maken van flexibele arbeidsrelaties. Tabel 3.4 geeft weer wat 
werkgevers als de belangrijkste reden noemen voor verschillende vormen van flexibel 
werk.2
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Tabel 3.4

Belangrijkste reden om gebruik te maken van flexibel personeel, 2011 (in procenten van het aantal 

bedrijven dat de betreffende contractvorm toepast)

tijdelijk zonder 
uitzicht op vast 

uitzend-
krachten of 
 gedetacheerden 

zzp’ers en 
 freelancers 

oproep-
krachten 

proefperiode of stage
proefperiode/beoordeling wel of niet 
functioneren 17 - - -
stage 6 - - -

tijdelijke vervanging personeel
vervanging van zieke of afwezige 
werknemers 14 26 7 32

‘pieken’ in het werk
tijdelijke financiering 8 5 7 -
seizoenswerk of tijdelijke fluctuaties 
in de hoeveelheid werk 10 32 22 40
tijdelijke behoefte aan  specialistische 
kennis 2 7 40 -

onzekere toekomst -
onzekerheid over toekomstige 
 hoeveelheid werk 12 6 3 -
anticiperen op toekomstige krimp/
reorganisatie 5 1 0 -
geen vaste contracten mogelijk 
 vanwege bezuinigingen 5 - - -

anders 22 22 21 28

- = niet naar gevraagd in de vragenlijst.

Bron: scp (avp’11/’12)

Uit de resultaten blijkt dat de behoefte van een organisatie om zich aan te passen aan 
een veranderende vraag bepalend is voor de inzet van een flexibele schil. Dat blijkt uit 
onze cijfers, maar wordt ook bevestigd door ander onderzoek (Donker van Heel et al. 
2013). Opvallend is dat tijdelijke contracten zonder uitzicht op een vaste aanstelling re-
latief vaak (bij 17% van de werkgevers) gebruikt worden om te beoordelen of iemand wel 
of niet functioneert. Blijkbaar speelt een deel van de bedrijven die deze contractvorm 
aanbieden wel degelijk met het idee van een langer durend arbeidscontract. Een andere 
veelvoorkomende reden om gebruik te maken van tijdelijke contracten zonder uitzicht 
op een vaste baan is onzekerheid over de toekomstige hoeveelheid werk en het anticipe-
ren op toekomstige inkrimping en bezuinigingen. De reden om z z p’ers en freelancers 
in te huren is volgens werkgevers veelal (40%) gelegen in een tijdelijke behoefte aan 
specialistische kennis. Ook worden z z p’ers ingezet voor seizoenswerk en bij tijdelijke 
fluctuaties in de hoeveelheid werk. Vervanging wegens ziekte is bij de inhuur van z z p’ers 
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veel minder aan de orde. Hiervoor wordt vooral uitgeweken naar uitzend- en oproep-
krachten.
De houding van bedrijven ten aanzien van flexibel werk verschilt tussen sectoren, vooral 
bij de inhuur van uitzendkrachten en z z p’ers. Daar waar de marktsector vooral ‘piek’ 
aanvoert bij tijdelijke contracten, is bij de niet-marktbedrijven vervanging van afwezige 
krachten een duidelijk motief, gevolgd door het anticiperen op bezuinigingen en krimp.
Een ruime 20% van de betrokken bedrijven geeft een reden op die niet in de tabel wordt 
genoemd. Werkgevers wijzen er vooral op dat aanpassingen via de flexibele schil qua 
zowel geld als tijd voordeliger uitpakken dan aanpassingen van de vaste kern. Zo worden 
prijsverschillen tussen cao-lonen en uitzendkrachten genoemd, maar ook de verstrek-
kende verantwoordelijkheid jegens eigen (vast) personeel versus de veel minder verstrek-
kende verantwoordelijkheden jegens ingehuurd of tijdelijk personeel.

3.3 Flexibele contracten in crisistijd

Bedrijven die bezig zijn met inkrimpen kunnen verschillende strategieën kiezen om 
de arbeidstijd omlaag te brengen zonder vast personeel te ontslaan. De inzet van flexi-
bel personeel is daar één van. Tabel 3.5 geeft een overzicht van de door werkgevers 
gehanteerde aanpakken. Van alle bedrijven die bezig zijn met inkrimpen past zo’n 
30% strategieën toe om de inzet van zittend personeel te verminderen.
Het merendeel van deze bedrijven vermindert de externe inhuur van arbeid, bijvoor-
beeld door minder oproep- en uitzendkrachten in te zetten. Maar ook het schuiven met 
mensen naar andere vestigingen wordt veel toegepast, zeker bij de niet-marktsectoren 
(overheid, onderwijs en zorg). Een andere manier om in te spelen op de veranderende 
vraag is werknemers minder (over)uren te laten verrichten. Ongeveer een op de vijf 
bedrijven geeft aan de arbeidsduur van werknemers te verminderen, en een op de drie 
laat werknemers minder betaald overwerk doen. Dit laatste gebeurt relatief vaak in 
onder andere de sectoren industrie en transport, sectoren waar relatief veel betaald 
overwerk voorkomt. Desalniettemin laat tabel 3.5 zien dat bedrijven de klappen van de 
economische crisis vooral trachten op te vangen door minder externe krachten in te 
huren.
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Tabel 3.5

Toepassing van strategieën om de arbeidstijd te verkorten zonder het personeelsbestand te 

 verkleinen, 2011 (in procenten)

totaal

daarvan past toe

overplaatsen 
naar andere 
vestigingena

minder 
betaald 
overwerk

ver-
korten 
arbeids-
duur

minder 
oproep-
krachten

minder 
uitzend-
krachten

minder 
ander 
extern 
perso-
neel

een 
andere 
manier

totaal (alle sectoren) 30 57 33 19 65 59 56 10

industrie 24 44 51 13 71 77 70 9
bouwnijverheid 33 48 31 5 68 69 77 6
handel, horeca en reparatie 28 53 33 26 58 52 36 13
transport 25 39 49 21 68 69 58 10
zakelijke dienstverlening 21 49 19 11 63 56 68 6
zorg en welzijn 43 65 48 28 76 58 53 7
overige dienstverlening 35 58 24 15 74 68 60 11
overheid 64 53 25 10 72 83 87 17
onderwijs 40 80 12 24 48 39 53 18

a Uitsluitend bedrijven die deel uitmaken van een organisatie met meerdere vestigingen.

Bron: scp (avp’11/’12)

Noten

1 Voor het vaststellen van de omvang van het totale personeelsbestand worden werknemers met 

een tijdelijk contract (met of zonder uitzicht op vast) wel meegerekend, en uitzendkrachten en 

ingeleende arbeidskrachten niet. Het aandeel uitzendkrachten en z z p’ers in tabel 3.1 is niettemin 

berekend als percentage van het totale personeelsbestand (terwijl zij daar niet toe gerekend worden). 

De percentages in de tabel geven dus slechts een indicatie van de omvang. Van oproepkrachten is 

niet bekend hoe groot deze groep is ten opzichte van het personeel in eigen dienst.

2 Er is niet gevraagd naar de reden voor tijdelijk werk met uitzicht op vast, omdat verondersteld werd 

dat deze contractvorm meestal wordt ingezet om geschiktheid te testen.
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4 Scholing en employability

Scholing wordt niet alleen gezien als middel om het functioneren van werknemers in 
de huidige functie te verbeteren, het wordt in het overheidsbeleid in toenemende mate 
ook gezien als manier om de inzetbaarheid (employability) van werknemers te bevor-
deren (Van Echtelt en Josten 2012). Het Sociaal Akkoord van 2013 benadrukt het belang 
van scholing en van-werk-naar-werkactiviteiten, in het bijzonder voor ouderen en voor 
flexibele arbeidskrachten. Door regelmatig opleiding en scholing te volgen zouden 
werknemers kunnen voorkomen dat zij door veroudering van hun kennis of onvol-
doende kwalificaties zonder werk komen te zitten. Op een flexibele arbeidsmarkt lijkt 
scholing vanuit dit oogpunt een steeds belangrijker rol te gaan spelen. Hoewel in het 
overheidsbeleid in toenemende mate belang wordt gehecht aan employability en duur-
zame inzetbaarheid, ligt de verantwoordelijkheid hiervoor toch primair bij werkgevers 
en werknemers zelf. Theoretici wijzen echter op het zogenaamde collectiviteitsprobleem 
dat zich kan voordoen bij het bevorderen van de employability van werknemers (Borg-
houts 2012; Pruit en Dérogée 2010). Als elke werkgever zijn personeel zou scholen, zodat 
deze ook elders goed inzetbaar zijn, zou dat voor alle werkgevers voordeel opleveren. 
Voor elke werkgever afzonderlijk is het gunstiger om andere werkgevers de investering te 
laten doen. Door scholing collectief te organiseren (bv. door o& o-fondsen) kan dit pro-
bleem worden ondervangen. Sociale partners menen tevens dat werkgevers niet alleen 
een verplichting hebben tegenover het zittend personeel, maar ook tegenover arbeids-
krachten die ze uit dienst moeten laten gaan. Er zijn daarom plannen om werkgevers te 
verplichten aan met ontslag bedreigd personeel een transitievergoeding te betalen die 
kan worden ingezet voor (her)scholing (t k 2012/2013e; t k 2013/2014b). Onze cijfers laten 
zien in hoeverre de individuele verantwoordelijkheid vorm krijgt in bedrijven. Hoewel 
scholing voor werknemers op een onzekere markt van belang is, is het niet ondenkbaar 
dat werkgevers hier in tijden van economische crisis juist minder aandacht aan beste-
den. De cijfers laten een aantal zaken zien:
-	 Werkgevers zijn de laatste jaren wat meer belang gaan hechten aan scholing. De pri-

oriteit die ze aan scholingsbeleid toeschrijven is wat toegenomen. De inzet van het 
persoonlijke opleidingsplan (pop) kent al jarenlang een toename en stijgt nog steeds, 
zij het wat minder hard dan voorheen.

-	 Ondanks het toegenomen belang van scholing nemen de uitgaven van werkgevers 
hieraan niet toe. Wel lijken werkgevers de weg naar tegemoetkomingen in de kosten 
van opleidingen beter te kunnen vinden.

-	 Het aandeel werknemers dat studieverlof aanvraagt, laat juist een dalende lijn zien.
-	 Na jarenlange stabilisatie lijkt het aantal bedrijven dat functioneringsgesprekken 

voert wat te zijn toegenomen.
-	 Ondanks de crisis geeft nog ruim een op de vijf bedrijven aan plaats te bieden aan 

leerlingen uit mbo of hbo voor leer-werkplekken of stageplaatsen.
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4.1 Prioriteit van het scholingsbeleid

Werkgevers is gevraagd aan welke onderdelen van het personeelsbeleid, waaronder 
 scholing, zij prioriteit geven. Figuur 4.1 geeft inzicht in het relatieve belang dat werkgevers 
hechten aan de verschillende thema’s. Het algemene beeld is al jaren gelijk: werkgevers 
geven de meeste aandacht aan onderdelen waar zij hoofdverantwoordelijk voor zijn, en die 
de gezondheid en het functioneren van werknemers beïnvloeden, zoals arbeidsomstan-
digheden, beoordeling en personeelsplanning. Onderwerpen die eerder een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid zijn van werkgevers en werknemers volgen daarna.

Figuur 4.1

Aandeel werkgevers dat een zeer of tamelijk hoge prioriteit geeft aan een beleidsthema, 2003-2011a, b  

(in procenten)
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a Naar een aantal beleidsthema’s is pas vanaf 2007 of 2011 gevraagd.
b De thema’s zijn gesorteerd naar de hoogte van het percentage in 2011.

Bron: scp (avp’03/’04-’11/’12)
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Het gaat dan om zaken zoals scholing, loopbaanontwikkeling en mobiliteit, en ziekte-
verzuim en re-integratie. Het aantrekken van kwetsbare groepen, zoals personen uit 
migrantengroepen en arbeidsbeperkten, heeft een zeer lage prioriteit. Op een aantal van 
deze thema’s komen we later in dit rapport nog terug.
In het prioriteitenlijstje van werkgevers staat scholing op de vijfde plaats. In het belang 
dat werkgevers hieraan hechten zien we een kleine verschuiving: de prioriteit van scho-
ling laat sinds 2007 een stijgende lijn zien. Mogelijk is dit deels een gevolg van afspraken 
die gemaakt zijn om scholingstrajecten in te zetten voor openvallende capaciteit in 
bedrijven, zodat personeel (en dus ook bedrijven) sterker uit de crisis zouden komen. 
Of de toegenomen aandacht voor scholing blijvend is, moet nog blijken.

Behoefte aan scholing
De mate waarin werkgevers scholing belangrijk vinden, zou te maken kunnen hebben 
met hun inschatting van de kwaliteit van hun huidige werknemers. Ongeveer een op de 
zes werkgevers geeft aan dat werknemers te hebben die onvoldoende zijn toegerust voor 
het werk dat ze doen (tabel 4.1). Dit aandeel is sinds 2003 tamelijk stabiel. Het gaat bij de 
betreffende bedrijven om zo’n 17% van het totale personeelsbestand. In de meeste geval-
len hebben deze werknemers volgens de werkgevers een gebrek aan vakinhoudelijke 
kennis of zijn ze onvoldoende breed inzetbaar.

Tabel 4.1

Mate van toerusting van werknemers voor het werk, 2003-2011 (in procenten van het aantal  bedrijven)

2003 2005 2007 2009 2011

percentage organisaties met werknemers die onvoldoende  
zijn toegerust voor de eisen van het werk 17 17 17 16 17
percentage werknemers dat onvoldoende is toegerust  
(bij de betreffende bedrijven) 20 24 17 16 17

reden
een tekort aan vakinhoudelijke kennis en vaardigheden 68 67 73 73 64
een gebrek aan brede inzetbaarheid 59 51 50 48 56
een tekort aan communicatieve vaardigheden 49 44 39 49 44
onvoldoende vermogen om zelfstandig te kunnen werken 51 41 41 51 43
te weinig bijscholing gehad bij verandering werkzaamheden - - - - 40
te weinig aanwijzingen gehad voor verbetering functioneren - - - - 40
te weinig bereidheid of vermogen tot scholing 46 45 38 38 35
fysieke beperkingen - - - - 35
te weinig klantgerichtheid 30 34 30 33 32
te weinig relevante werkervaring 27 20 28 35 27

- = Geen gegevens beschikbaar

Bron: scp (avp’03/’04-’11/’12)
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Ook in de redenen die werkgevers noemen voor onvoldoende toerusting zien we wei-
nig (significante) trends. Wel is te zien dat werkgevers steeds minder aangeven dat 
werknemers te weinig bereidheid of vermogen tot bijscholing hebben. Blijkbaar zijn 
werknemers steeds meer bereid en in staat om een opleiding te volgen. In 2011 is er ook 
aan werkgevers gevraagd in hoeverre het ontbroken heeft aan adequate scholing. Opval-
lend is dat 40% van de betrokken werkgevers aangeeft inderdaad te weinig aandacht voor 
feedback en bijscholing te hebben gehad.

4.2 Functioneringsgesprekken en het persoonlijk opleidingsplan

Werken aan verbetering van de inzetbaarheid van werknemers begint met het monitoren 
en beoordelen van de huidige situatie. Belangrijke instrumenten daarbij zijn functio-
neringsgesprekken en beoordelingsgesprekken, die afhankelijk van de sector en de 
precieze inhoud ook wel personeelsgesprek of ontwikkelgesprek worden genoemd. 
Een dergelijk gesprek kan vervolgens de basis zijn voor een opleidingsplan en tot afspra-
ken leiden over het volgen van een opleiding of andere ontwikkeltrajecten. Het voeren 
van functioneringsgesprekken is een wijdverbreid instrument binnen organisaties. 
Figuur 4.2 laat zien dat het merendeel van de werkgevers (85%) eenmaal per jaar of 
vaker functionerings- en/of beoordelingsgesprekken voert. Dit aandeel is tamelijk con-
stant (sinds 2005), al lijkt er in 2011 een lichte toename te zijn van 7 procentpunten ten 
opzichte van 2009. Het merendeel van de werkgevers houdt minstens een keer per jaar 
een dergelijk gesprek, maar twee gesprekken, soms verschillend van karakter, is ook niet 
ongebruikelijk. Vrijwel alle werkgevers die zulke gesprekken voeren (94%) doen dat met 
al het personeel.

Terwijl in de sectoren overheid, onderwijs en zorg en welzijn vrijwel alle werkgevers 
functioneringsgesprekken houden, is dit in de marktsectoren minder gebruikelijk. 
De stijging in de periode 2005-2011 komt daarentegen wel vrijwel geheel voor rekening 
van de bedrijven in de marktsectoren. Zo hield in 2009 een op de drie werkgevers in 
de industrie geen gesprekken, terwijl dit inmiddels is teruggelopen tot een op de vijf 
(zie tabel B.11 in bijlage B, te vinden via www.scp.nl bij het desbetreffende rapport). 
Werkgevers kunnen naar aanleiding van de gesprekken verschillende maatregelen ne-
men. De meest drastische is dat het gesprek en de uitkomsten daarvan aanleiding geven 
om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. De gesprekken dienen dan om een dossier 
op te kunnen bouwen van het onvoldoende functioneren, wat uiteindelijk kan leiden 
tot ontslag. Het valt niet uit te sluiten dat de gestegen toepassing van functionerings-
gesprekken in de marktsectoren juist deze achtergrond heeft.
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Figuur 4.2

Aandeel werkgevers met functionerings- of beoordelingsgesprekken naar de frequentie ervan,  

2005-2011a (in procenten)
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a In 2009 is de vraagstelling enigszins gewijzigd. Aan de vraag ‘Hoe vaak worden deze gesprekken 
gevoerd?’ is toegevoegd ‘Waarbij u functionerings- en beoordelingsgesprekken elk afzonderlijk 
moet meetellen.’ Deze toevoeging heeft geleid tot een stijging van het percentage werkgevers dat 
zulke gesprekken vaker dan een keer per jaar houdt, en een daling van het percentage werkgevers 
dat dit eenmaal per jaar doet. Het totaal van beide categorieën is hetzelfde gebleven.

Bron: scp (avp’05/’06-’11/’12)

Gebruik persoonlijk opleidingsplan (pop)
Vaak zal het zo zijn dat de werkgever in overleg met de werknemer vaststelt wat er nodig 
is om (nog) beter te functioneren. Deze afspraken kunnen leiden tot het volgen van 
een enkele cursus, maar ook kan er gewerkt worden aan een zogenaamd persoonlijk 
opleidingsplan (pop). Een dergelijk plan behelst een overeenkomst tussen werknemer 
en werkgever over de persoonlijke ontwikkeling van de betreffende werknemer: het 
biedt maatwerk en is voor geen van beide partijen vrijblijvend. Het is mogelijk dat de 
werkgever aan zo’n plan een persoonlijk budget koppelt: de werknemer heeft dan een 
individueel en geoormerkt budget om te werken aan zijn persoonlijke ontwikkeling in 
het kader van het opleidingsplan.
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Tabel 4.2

Persoonlijk opleidingsplan (pop) 2005-2011, persoonlijk opleidingsbudget (pob) 2011, naar sector  

(in procenten)

pop

2005 2007 2009 2011 pob 2011

totaal (alle sectoren) 31 37 41 42 14
 
industrie 25 26 33 37 14
bouwnijverheid 18 24 29 24 11
handel, horeca en reparatie 22 29 34 36 8
transport 24 23 26 18 9
zakelijke dienstverlening 42 48 43 46 18
zorg en welzijn 38 45 49 45 18
overige dienstverlening 37 27 43 44 11
overheid 76 86 90 86 11
onderwijs 64 80 91 85 30

Bron: scp (avp’05/’06-’11/’12)

Het aandeel bedrijven dat gebruikmaakt van een persoonlijk opleidingsplan laat een 
stijgende lijn zien (tabel 4.2). In 2011 had ongeveer 42% van de bedrijven werknemers met 
wie een persoonlijk opleidingsplan was opgesteld, terwijl dat in 2005 nog 31% was. Het 
moet wel opgemerkt worden dat de stijging in 2011 is afgevlakt; de grootste stijging had 
plaats tot 2009. Er zijn echter wel grote verschillen tussen sectoren: sommige sectoren 
maakten nog steeds een groeiend gebruik van pop’s door (industrie en handel), terwijl 
andere sectoren juist een (kleine) daling kenden. De sectoren bouw en transport hadden 
te maken met een grote daling, mogelijk door de grote problemen die deze sectoren van-
wege de crisis kenden. Maar ook in de sectoren overheid en onderwijs, waar van oudsher 
veel individuele opleidingsafspraken worden gemaakt, zien we sinds 2009 een daling 
van het aantal bedrijven dat gebruikmaakt van dergelijke plannen.
Het aantal bedrijven dat aan een pop ook een formeel geoormerkt individueel budget 
koppelt in de vorm van een persoonlijk opleidingsbudget (pob) is beperkt (14% in 2011). 
Zelfs bij het onderwijs, een sector die opleiding en opleidingsbudgetten al relatief lang 
bij cao geregeld heeft, is het percentage bedrijven met zo’n budget beperkt. Bovendien 
geeft men juist in de sector onderwijs aan dat er weliswaar een regeling met pob’s is, 
maar dat die slechts door enkele werknemers gebruikt wordt. Andere sectoren daaren-
tegen kennen, als er een regeling is, juist een relatief hoge dekkingsgraad binnen de 
organisatie (zie tabel B.12 in bijlage B).
Overigens hebben de cijfers uit de voorgaande tabellen betrekking op de vraag of er 
sprake is van een persoonlijk plan en/of budget. De vraag wat de aard en de omvang van 
het plan is, en of er sprake is van een substantieel budget (en belangrijker nog, in welke 
mate dat budget wordt aangesproken) wordt niet gevraagd. Ander onderzoek suggereert 
dat er juist in tijden van teruglopende winstmarges en oplopende werkdruk sprake is 
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van onderbenutting van de budgetten (Springest 2013). Uit dat onderzoek komt naar 
voren dat het vooral komt doordat niemand de tijd neemt om invulling te geven aan 
het systeem, waardoor de gelden niet besteed worden. Als dat zo is, dan geven de voor-
gaande cijfers een iets te rooskleurig beeld van de situatie.

4.3 Scholing en studieverlof

Naast de persoonlijke opleidingsplannen en budgetten die in de vorige paragraaf aan de 
orde kwamen, kennen de meeste bedrijven ook een wat breder en algemener opgezet 
scholingssysteem. Het aantal werkgevers dat aangeeft dat er (een vorm) van scholing 
geboden wordt, is tamelijk constant. In figuur 4.3 is te zien dat het aandeel bedrijven 
waarin een of meer werknemers het afgelopen jaar scholing volgde nog steeds rond de 
75% ligt. Ook het aandeel werknemers dat een cursus volgde is tamelijk constant. Ook uit 
eerder onderzoek op basis van het Arbeidsaanbodpanel (Vlasblom et al. 2013) bleek dat 
de scholingsdeelname de afgelopen jaren niet veel is gestegen, met uitzondering van die 
van ouderen. Bovendien leek er uit die gegevens geconcludeerd te kunnen worden dat 
scholing niet zozeer bedoeld is voor persoonlijke ontwikkeling, maar eerder gericht is 
op de dagelijkse werkzaamheden.

Figuur 4.3

Aandeel werkgevers dat een of meer personeelsleden bedrijfscursussen of -opleidingen heeft laten 

volgen, 1994-2010 (in procenten)
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Kosten van scholing
Het geven van scholing aan werknemers brengt uiteraard kosten met zich mee. 
Deze bestaan uit directe kosten, dat wil zeggen de kosten van de opleiding en cursus-
sen zelf, en uit indirecte kosten, dat wil zeggen de kosten wegens gederfde werktijd. 
De directe uitgaven aan scholing zijn de laatste jaren tamelijk constant. Ook de gemid-
delde uit gaven per werknemer die scholing volgde bleef constant en lag de afgelopen 
tien jaar rond de 550 euro per jaar. Wel zien we dat de kosten per werknemer zich naar 
het gemiddelde bewegen, wat wil zeggen dat de heel grote uitgaven en de heel kleine 
uitgaven zijn afgenomen. Dit is weergegeven in figuur 4.4. In 2000 werd aan 10% van de 
werknemers meer dan 1500 euro op jaarbasis besteed. In 2010 zijn de grote uitgaven aan 
de bovenkant verdwenen en werd aan de ‘bovenste’ 10% net iets meer dan 1000 euro per 
jaar besteed. Evenzo zijn de heel lage uitgaven verminderd. In 2010 werd aan de onderste 
25% van de werknemers 175 euro op jaarbasis besteed, in plaats van de 100 euro in 2000. 
Het gemiddelde bedrag is dus niet veranderd, maar de verdeling is de afgelopen jaren 
gelijkmatiger geworden.

Figuur 4.4

Directe kosten van scholing per werknemer, 2000-2010 (in percentielen,a in prijzen van 2011 in euro’s)
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a Percentielen zijn een maat voor de verdeling. Het 25%-percentiel wil zeggen dat 25% van de popu-
latie een waarde heeft die lager is. Het 50%-percentiel wil zeggen dat 50% van de populatie een 
waarde heeft die lager is, enzovoort.

Bron: scp (avp’01-’11/’12)

Financiering van scholingskosten
Werkgevers kunnen scholing van het personeel volledig zelf betalen of medefinancie-
ring zoeken. Mogelijke bronnen van medefinanciering zijn bijvoorbeeld een bijdrage 
van werknemers en subsidies uit scholingsfondsen. De scholingsfondsen, zoals de 
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o& o-fondsen, zijn op sectorniveau georganiseerd. Werkgevers leveren verplicht een 
financiële bijdrage. Het risico voor individuele werkgevers dat hun scholingsinvestering 
verloren gaat als een werknemer elders gaat werken wordt met deze collectieve regeling 
beperkt (Bekker et al. 2005). Daarnaast kunnen werkgevers de scholingskosten aftrekken 
van de winst voor de belasting. In tabel 4.3 is aangegeven of werkgevers gebruik maken 
van dergelijke mogelijkheden en hoe dit zich heeft ontwikkeld. De tabel laat zien 
dat 40% van de werkgevers gebruikmaakt van mogelijkheden om scholingskosten te 
financieren. Dit aandeel is, na een periode waarin het constant bleef, in 2010 weer wat 
toegenomen. De sterke daling van het gebruik van fiscale maatregelen na 2002 komt 
door versobering van deze regelingen. Zo zijn de regeling scholingsaftrek en de afdracht-
vermindering scholing non-profit in 2004 afgeschaft (Bekker et al. 2005). Dat het gebruik 
van overheidsfondsen en fiscale maatregelen vaker genoemd is, is mogelijk het gevolg 
van een wijziging in de vraagstelling.1

Tabel 4.3

Gebruik van financieringsmogelijkheden voor opleiding, 2000-2010 (in procenten van het aantal 

bedrijven dat scholing aanbiedt)

2000 2002 2004 2006 2008 2010

deel scholingskosten gesubsidieerd of fiscaal vergoed 56 44 33 34 33 40

namelijk via
o& o- of scholingsfondsen (bv. bedrijfstakfondsen) 23 23 19 19 19 17
overheidsfondsen, bbl of andere overheidsfinanciering 7 5 6 5 6 13
uw v werkbedrijf (voorheen c wi/Arbeidsvoorziening) 2 1 1 1 1 1
fiscale maatregelen 31 24 5 5 6 10
fondsen van de Europese Unie (bv. esf-fondsen) 2 1 7 8 8 6
private instellingen 1 1 1 1 1 0
anders 4 2 4 4 4 4

Bron: scp (avp’01-’11/’12)

Opmerkelijk in deze tabel is overigens wel dat nog niet de helft van de bedrijven die 
scholing aanbieden, gebruikmaakt van subsidieregelingen. De vraag is of hier sprake 
is van onderbenutting, of dat de aangeboden scholing niet in aanmerking komt voor 
tegemoetkomingen in de kosten. In het eerste geval zouden de regelingen misschien 
tegen het licht gehouden moeten worden, omdat ze wellicht te complex of onbekend 
zijn. Vooral het dalende aandeel bedrijven die een beroep doen op de o& o-fondsen valt 
op, juist omdat deze in het Sociaal Akkoord een spilfunctie toebedeeld krijgen in de 
 uitvoering van het scholingsbeleid.

Studieverlof
Het aandeel bedrijven met een of meer werknemers die studieverlof hebben aange-
vraagd, laat sinds 2003 een dalende tendens zien (tabel 4.4). Wel lijkt het percentage in 
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2011 gestabiliseerd ten opzichte van de voorgaande meting. De aanvragen laten grote 
verschillen zien tussen sectoren. Met name bij de sectoren overheid en onderwijs komt 
studieverlof relatief vaak voor. Zodra de werkgever de werknemer toestaat om studie-
verlof aan te vragen, wordt het in vrijwel alle gevallen ook gehonoreerd.

Tabel 4.4

Aandeel bedrijven waarin de afgelopen twee jaar studieverlof is aangevraagd, naar jaar (2004-2012) 

en sector (2012) (in procenten)

jaar sector (in 2012)

2004 35 industrie 19
2006 33 bouwnijverheid 15
2008 32 handel, horeca en reparatie 18
2010 28 transport 10
2012 29 zakelijke dienstverlening 37

zorg en welzijn 39
overige dienstverlening 23
overheid 73
onderwijs 54
totaal 29

Bron: scp (avp’03/’04-’11/’12)

4.4 Leer-werkplekken en stages

Naast een (mede)verantwoordelijkheid voor de scholing van hun eigen personeel, heb-
ben werkgevers nog een rol in de scholing, namelijk door het bieden van stageplaatsen 
en leer-werkplaatsen voor mensen die bezig zijn met hun schoolopleiding. Voor leer-
lingen en studenten van veel opleidingen zijn deze plaatsen noodzakelijk, omdat hun 
opleiding niet afgerond kan worden zonder dergelijke plaatsen. Een leer-werkplaats of 
stage is een verplicht onderdeel van de opleiding.
Een van de doelen van de Aanpak Jeugdwerkloosheid (t k 2012/2013b) is een goede match 
tot stand te brengen tussen werkgevers die stageplaatsen en leer-werkbanen aanbieden 
en jongeren die hiernaar op zoek zijn. Met het stage- en leer-werkbanenoffensief van 
de stichting Samenwerking beroepsonderwijs bedrijfsleven (sbb) wordt onder andere 
beoogd het aantal leerplaatsen te vergroten. Ook is op 1 januari 2014 de subsidieregeling 
praktijkleren ingevoerd met als doel werkgevers tegemoet te komen in de kosten die zij 
maken voor begeleiding en hen daardoor te stimuleren meer leerplaatsen aan te bieden.
In het Arbeidsvraagpanel is in 2011 voor het eerst een vraag opgenomen naar leer-
werkplekken met de bedoeling de ontwikkelingen hierin de komende jaren te volgen. 
Niet alleen is er gevraagd of een werkgever leer-werkplekken op mbo- en hbo-niveau 
aanbiedt, maar ook om welk deel van het personeelsbestand het gaat. Tabel 4.5 geeft het 
aandeel bedrijven dat leerplaatsen aanbiedt en tussen haakjes het aandeel leerplaatsen 
ten opzichte van het totale personeelsbestand. Bij de beroepsbegeleidende leerweg 
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(bbl) zijn leerlingen bij het bedrijf in dienst en krijgen ze een groot deel van hun oplei-
ding op de werkplek. Om jongeren in het bedrijf een bbl-opleiding te mogen laten 
volgen, moet het bedrijf een zogenaamd erkend leerbedrijf zijn en daarmee voldoen aan 
een aantal kwaliteitseisen. De beroepsopleidende leerweg (bol) vindt voornamelijk 
plaats op school, maar wordt ondersteund door stageplaatsen. We zien dat het in de 
 sectoren zorg en welzijn, overheid en onderwijs veel gebruikelijker is stagiaires uit het 
mbo en hbo aan te nemen dan in de overige sectoren. De beroepsbegeleidende leerweg 
(bbl) van het mbo is veel meer verspreid over de verschillende sectoren. Zoals ook de 
Barometer die de ssb uitgeeft laat zien (sbb 2013), zijn er meer stagebedrijven voor de 
bol dan leer-werkplekken voor de bbl. De sbb constateert ook dat dit verschil de laat-
ste jaren alleen maar groter wordt. Wat op basis van deze cijfers niet bekend is, is of alle 
bedrijven die als leerbedrijf mogen optreden dat ook daadwerkelijk doen. We kunnen 
dus geen uitspraken doen voer de vraag of er onbenutte opleidingscapaciteit bestaat, en 
zo ja, in welke sectoren daarvan sprake is. In eerder onderzoek constateerde de sbb dat 
er naarmate de crisis langer duurde steeds meer bedrijven bijkwamen die nog wel als 
leerbedrijf geregistreerd stonden, maar geen leerlingen in dienst hadden (sbb 2012).

Tabel 4.5

Aandeel bedrijvena met leerplaatsen naar sector en (tussen haakjes) het aandeel leerplaatsen ten 

opzichte van het totale personeelsbestand, 2012 (in procenten)

bedrijven met werknemers via bedrijven met stagiaires via

mbo/bbl duale opleiding hbo mbo/bol hbo

totaal (alle sectoren) 21 (4,9) 9 (2,0) 26 (4,8) 20 (3,8)

industrie
excl. sw-bedrijvenb 26 (4,6) 7 (1,5) 20 (2,5) 12 (2,2)

sw-bedrijven 61 (3,6) 7 (0,2) 33 (0,6) 33 (0,5)
bouwnijverheid 29 (6,9) 8 (3,0) 22 (4,5) 6 (1,9)
handel, horeca en reparatie 26 (5,8) 6 (2,5) 22 (4,8) 4 (2,5)
transport 18 (7,8) 3 (1,0) 17 (2,6) 8 (1,5)
zakelijke dienstverlening 11 (8,9) 9 (2,2) 18 (3,5) 27 (4,2)
zorg en welzijn 29 (3,0) 19 (1,5) 54 (7,3) 33 (3,5)
overige dienstverlening 18 (12,8) 4 (2,2) 27 (8,6) 17 (3,9)
overheid 15 (6,2) 25 (2,7) 40 (2,0) 56 (1,6)
onderwijsc 1 (2,2) 15 (3,4) 33 (5,9) 71 (9,4)

a In de steekproef zit een aantal bedrijven die voor de sector bouwnijverheid als intermediair optreden 
voor bbl-plaatsen. Deze bedrijven worden door het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs) als 
onderwijsinstelling geclassificeerd. De scholieren zijn weliswaar in dienst van deze organisatie, maar 
werken in een bouwbedrijf. Daarom zijn deze bedrijven buiten de tabel gehouden.

b sw staat voor sociale werkvoorziening.
c Dit percentage is gebaseerd op het opgegeven aantal werknemers. Bij de vraag naar het aantal 

werknemers is expliciet aangegeven dat mensen die niet in loondienst zijn bij het bedrijf niet 
meegeteld moeten worden.

Bron: scp (avp’11/’12)
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Noot

1 In 2011 werd de categorie ‘overheidsfondsen’ gewijzigd in ‘overheidsfondsen, bbl of andere over-

heidsfinanciering’. De categorie ‘bijzondere fiscale maatregelen’ veranderde in ‘fiscale maatregelen’. 
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5 Beleid bijzondere doelgroepen

De overheid voert een activerend arbeidsmarktbeleid. Centraal daarin staat dat iedereen 
– zoveel als in zijn of haar vermogen ligt – participeert op de arbeidsmarkt. Het beleid 
richt zich specifiek op groepen die op dit moment niet of vanuit het overheidsstandpunt 
te weinig participeren. Groepen van wie de participatie achterblijft zijn onder andere 
ouderen en mensen met gezondheidsbeperkingen. Ook vrouwen werken relatief weinig 
uren, omdat een groot deel van hen in deeltijd werkt. Deels ligt een geringe arbeids-
deelname aan de voorkeuren van de groepen zelf, maar er is ook een belangrijke rol 
weggelegd voor werkgevers. Om de arbeidsdeelname te verhogen moeten werkgevers 
bereid zijn deze groepen in dienst te nemen. Door gericht beleid zijn deze groepen wel-
licht over de streep te trekken hun arbeidsdeelname te verhogen. De vraag is in hoeverre 
deze beleidsdoelstelling, die ook door de sociale partners onderschreven wordt, zich 
vertaalt in het personeelsbeleid van individuele werkgevers. Dit hoofdstuk richt zich op 
beleid ten aanzien van ouderen, arbeidsbeperkten en de combinatie van arbeid en zorg. 
Door databeperkingen blijven andere kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, zoals 
migrantengroepen, buiten beschouwing. Op basis van de gegevens kunnen we een aan-
tal conclusies trekken:
-	 De opvattingen van werkgevers over ouderen verschuiven. Werkgevers vinden het 

steeds normaler en wenselijker dat werknemers doorwerken tot hun pensioen-
gerechtigde leeftijd.

-	 Ruim een op de vijf werkgevers echter vindt dat de productiviteit van 55-plussers lager 
ligt dan de loonkosten en een op de tien vindt dat oudere werknemers slechter func-
tioneren dan jongere. Werkgevers staan nog ver af van het idee dat mensen moeten 
doorwerken tot na hun 65e.

-	 Het in dienst nemen van mensen met gezondheidsbeperkingen heeft bij werkgevers 
een zeer lage prioriteit, ook in vergelijking met beleid gericht op andere groepen, 
zoals diversiteitsbeleid (gericht op het aantrekken van niet-westerse migranten) en 
beleid gericht op ‘meer vrouwen in de top’.

-	 Werkgevers zijn slecht op de hoogte van regelingen die het aantrekken van arbeids-
beperkten en uitkeringsgerechtigden moeten stimuleren, zoals no-riskpolissen en 
loonkostensubsidies.

-	 Het faciliteren van arbeid-en-zorgregelingen heeft wel de aandacht van werkgevers. 
De prioriteit die zij hieraan geven neemt de laatste jaren toe. Telewerken is in steeds 
meer organisaties gebruikelijk, namelijk in bijna de helft van de bedrijven.

-	 Hoewel in het overheidsbeleid telewerken vooral genoemd wordt vanuit het perspec-
tief van werkplekflexibiliteit, blijkt het voor werkgevers vooral de (veronderstelde) 
productiviteitsverhoging te zijn die hen ertoe aanzet telewerken in te voeren.
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5.1 Beleid voor oudere werknemers

Oordeel van werkgevers over oudere werknemers
Na jaren van praten en onderhandelen is besloten dat de aow-leeftijd stapsgewijs ver-
hoogd zal worden. Een hogere participatie van ouderen zal moeten bijdragen aan het 
betaalbaar houden van de sociale voorzieningen en de pensioenen, en tekorten op de 
arbeidsmarkt voorkomen. Dat vereist wel een omslag in het denken over ouderen op 
de werkvloer. In de jaren vijftig was het gebruikelijk dat werknemers doorwerkten tot 
hun pensioengerechtigde leeftijd, maar vanaf de jaren zeventig liep de participatie van 
ouderen snel terug. Inmiddels is hun arbeidsdeelname weer gestegen. De vraag is of de 
opvattingen van werkgevers ten aanzien van deze groep ook veranderen.

Figuur 5.1

Oordeel van werkgevers over functioneren en productiviteit van oudere werknemers, 2001-2011  

(in procenten van het aantal bedrijven met werknemers ouder dan 55 jaar)
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Bron: scp (avp’01-’11/’12)

In figuur 5.1 is te zien dat het oordeel over het functioneren van ouderen (hier werk-
nemers van 55 jaar en ouder) het afgelopen decennium niet heel sterk veranderd is. 
Het leek erop dat sinds 2003 het oordeel wat positiever begon te worden: het aandeel 
werkgevers dat ouderen beter vond functioneren dan jongeren groeide, het deel dat 
ze minder goed vond functioneren kromp. Tegelijkertijd nam het aandeel werkgevers 
dat aangaf dat de productiviteit lager lag dan de loonkosten af. Tussen 2009 en 2011 is 
die trend in de beleidsmatig gewenste richting echter weer wat afgevlakt. In 2011 gaf 
ruim 20% van de werkgevers aan dat de productiviteit van 55-plussers lager ligt dan de 
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 loonkosten en vond 10% dat oudere werknemers slechter functioneren dan jongere 
werknemers. Overigens moet wel worden opgemerkt dat deze cijfers niet te vergelijken 
zijn met het oordeel van werkgevers over andere groepen. Wellicht zou hun oordeel over 
andere groepen hetzelfde beeld laten zien.

Oordeel over langer doorwerken
De mate waarin werkgevers het wenselijk vinden dat werknemers doorwerken tot hun 
65e laat het afgelopen decennium een opwaartse trend zien (figuur 5.2). Bij de laatste 
metingen zien we een wat grillig verloop: na een aanvankelijke daling staan werk-
gevers hier in 2011 weer wat positiever tegenover, vergelijkbaar met het niveau van 2007. 
De laatste jaren wordt ook het doorwerken na de pensioengerechtigde leeftijd gesti-
muleerd. Werkgevers zijn nog ver verwijderd van het idee dat mensen na de officiële 
pensioenleeftijd blijven werken (ten tijde van de ondervraging was de pensioenleeftijd 
nog 65 jaar). Nog geen 20% van de organisaties vindt dit wenselijk voor hun vestiging. 
Wel laat dit aandeel een kleine groei zien.

Figuur 5.2

Wenselijkheid van doorwerkende ouderen in eigen organisatie, 2001-2011 (in procenten van het 

 aantal bedrijven met 55-plussers in dienst)
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Deze groei in de waardering van oudere werknemers komt niet alle ouderen ten goede. 
Zo laat ander onderzoek zien dat de stijgende participatie van ouderen vrijwel volledig 
toe te schrijven is aan het langer doorwerken bij de huidige baas (Vlasblom et al. 2013). 
Ook in het Arbeidsvraagpanel zien we dat terug: hoewel 15% van het zittende personeel 
50-54 jaar oud is, en 12% 55 jaar of ouder, vormt de groep 50-plussers slechts 8% van de 
instroom van nieuwe werknemers van de bedrijven. Het lijkt er dus op dat oudere sollici-
tanten veel minder kans hebben om een bedrijf binnen te komen.

De opvattingen over ouderen verschillen tussen sectoren (figuur 5.3). De minste weer-
stand tegen doorwerkende ouderen is te zien in de zorg. In het onderwijs vindt men 
doorwerken na het 60e jaar echter een stuk minder wenselijk. Dit zou weleens te maken 
kunnen hebben met het feit dat ruim de helft van de ondervraagde bedrijven in deze 
sector op het moment van ondervraging aangeeft bezig te zijn met verkleining van het 
personeelsbestand (zie tabel 2.6). In een toch al vergrijzende sector is het aanhouden 
van oudere personeelsleden dan wellicht niet de meest voor de hand liggende strategie.

Figuur 5.3

Wenselijkheid van doorwerken na het 60e jaar naar sector, 2011 (in procenten van het aantal bedrijven 

met 55-plussers in dienst)
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Bron: scp (avp’11/’12)

Inzet leeftijdsspecifiek beleid
Werkgevers kunnen speciale maatregelen treffen voor oudere werknemers. Deze rege-
lingen zijn bedrijfsspecifiek of afgesproken in cao’s en worden vaak onderverdeeld 
in zogenaamde ontziemaatregelen die het werk minder zwaar moeten maken en 
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 ontwikkelmaatregelen die de kennis en vaardigheden van oudere werknemers op peil 
moeten houden. Ontwikkelmaatregelen worden in het overheidsbeleid gestimuleerd, 
onder andere in het kader van de duurzame inzetbaarheid (zie hoofdstuk 4). Ontziemaat-
regelen kunnen de inzetbaarheid van ouderen bevorderen en ziekteverzuim voorkomen, 
maar kunnen oudere werknemers ook duurder maken, waardoor hun kansen op de 
arbeidsmarkt juist afnemen. In het overheidsbeleid worden collectieve ontziemaat-
regelen om die reden minder wenselijk gevonden en wordt gesteld dat dergelijke 
regelingen op de individuele werknemer moeten worden afgestemd (Josten et al. 2012).
Figuur 5.4 geeft voor een aantal van deze maatregelen de trend weer sinds 2005. 
Het aandeel werkgevers dat ontziemaatregelen inzet voor oudere werknemers neemt 
af, zij het langzaam. Het gaan dan vooral om maatregelen die te maken hebben met 
werktijden, zoals extra vrije dagen, een kortere werkweek, aanpassen van de werk-
tijden en vrijstelling van overwerk. Daarentegen zien we dat maatregelen die gericht 
zijn op het takenpakket (zoals het aanpassen van het takenpakket of demotie, waarbij 
er sprake is van een teruggang in functie met een bijbehorende salarisverlaging) in 2011 
wat meer werden ingezet, al is er geen sprake van een duidelijke trend. Ook de inzet van 
ontwikkelmaat regelen zoals het stimuleren van de scholings- of cursusdeelname van 
oudere werknemers is in 2011 in omvang wat gestegen ten opzichte van de vorige meting. 
De veranderingen zijn echter klein. Zo regelt nog steeds de meerderheid van de bedrijven 
(ruim 70%) extra vrije dagen voor oudere werknemers, terwijl demotie nauwelijks (bij 
nog geen 5% van de bedrijven) wordt toegepast.

Figuur 5.4

Maatregelen voor oudere werknemers, 2005-2011 (in procenten van het aantal bedrijven)
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Regelingen eerder stoppen met werken
De mogelijkheden om eerder te stoppen met werken worden binnen bedrijven steeds 
meer afgebouwd. Tussen 2005 en 2011 is het aandeel bedrijven met een v u t- of pre- 
pensioenregeling sterk afgenomen van 58% naar 41% (tabel 5.1). De snelheid waarmee 
deze regelingen in de diverse sectoren afgebouwd worden, is ongeveer vergelijkbaar, 
alleen in de bouwnijverheid en het onderwijs gaat dit minder snel.
De cijfers geven geen inzicht in vormgeving en dekkingsgraad van de diverse regelingen. 
Zo kennen de sectoren overheid en onderwijs van oudsher vroegpensioenregelingen, 
maar de opeenvolgende cohorten werknemers hebben hierbinnen steeds beperktere 
mogelijkheden. Voor een deel zijn de bestaande regelingen uitsluitend nog overgangs-
regelingen voor ‘bestaande gevallen’. In sommige regelingen is er wel sprake van de 
mogelijkheid om vervroegd uit te treden, maar levert korter werken een naar rato lagere 
pensioenuitkering op, terwijl langer doorwerken een hogere uitkering betekent. Hoewel 
het systeem dus wel de mogelijkheid geeft eerder te stoppen met werken, kent het een 
sterke financiële incentive om langer te werken.

Tabel 5.1

Regeling voor vervroegde uittreding of vervroegd pensioen naar sector, 2005-2011 (in procenten van 

het aantal bedrijven)

2005 2007 2009 2011

totaal (alle sectoren) 58 55 49 41

industrie 75 71 64 53
bouwnijverheid 74 82 75 68
handel, horeca en reparatie 49 41 38 32
transport 59 60 53 37
zakelijke dienstverlening 40 32 25 21
zorg en welzijn 64 66 56 43
overige dienstverlening 61 47 46 36
overheid 95 86 78 75
onderwijs 82 83 78 72

Bron: scp (avp’05/’06-’11/’12)
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5.2 Regelingen voor arbeidsbeperkten

In het overheidsbeleid wordt gestreefd naar een inclusieve arbeidsmarkt, waarbij ook 
mensen met beperkingen kans maken op een (reguliere) baan. Om dit te bewerk stelligen 
zijn er onder andere een aantal regelingen als loonkostensubsidie, werken met behoud 
van uitkering of no-riskpolissen die werkgevers over de streep moeten trekken mensen 
met beperkingen in dienst te nemen. De regelingen zijn bedoeld om werkgevers te com-
penseren voor de lagere productiviteit of extra begeleiding van deze werknemers of om 
het (hogere) risico op ziekte of arbeidsongeschiktheid weg te nemen. Het Regeerakkoord 
van het kabinet-Rutte ii  (v v d en PvdA 2012) kondigde een quotum aan voor werk-
gevers om hen te verplichten meer arbeidsbeperkten in dienst te nemen. In het Sociaal 
Akkoord (s ta r 2013) is afgesproken dat werkgevers meer werkplekken voor mensen 
met beperkingen gaan creëren. Het quotum is hiermee voorlopig van de baan, tenzij de 
afgesproken doelstellingen niet worden gehaald. Ook de aankomende Participatiewet 
heeft als doel meer mensen met beperkingen aan het werk te krijgen. In de discussie in 
de aanloop naar deze wet wordt wel de zorg geuit of er voor de doelgroep en in het bij-
zonder voor herkeurde Wajongers voldoende werk is en of werkgevers bereid zijn hen in 
dienst te nemen.

Opvattingen van werkgevers
Het in dienst nemen van mensen met gezondheidsbeperkingen had in 2011 een zeer lage 
prioriteit bij werkgevers. In figuur 4.1 (hoofdstuk 4) is te zien dat dit thema onder aan het 
prioriteitenlijstje van werkgevers staat, nog onder het diversiteitsbeleid (het aantrek-
ken van niet-westerse migranten). De toekomst moet uitwijzen of de maatregelen die 
het kabinet op dit terrein heeft genomen, het onderwerp de komende jaren hoger op 
de agenda van werkgevers zullen zetten. In figuur 5.5 is te zien dat er binnen deze lage 
prioritering enige variatie bestaat tussen sectoren, maar zeker daar waar het beleid voor 
arbeidsbeperkten betreft, is het beeld bepaald niet rooskleurig. Ook de overheid, die in 
haar rol van wetgever verwacht dat arbeidsbeperkten hun weg kunnen vinden in regulier 
werk, blijkt het onderwerp als werkgever eigenlijk niet belangrijk te vinden. Hierop is 
eigenlijk maar één uitzondering, namelijk de groep s w-bedrijven (sociale werkvoorzie-
ning) binnen de sector industrie. Niet verwonderlijk, want deze bedrijven hebben als 
taak om voor deze groep mensen arbeid te faciliteren. Recent is afgesproken dat zowel 
de marktsector als de overheidssector zal zorgen voor werkgelegenheid voor arbeids-
beperkten, wat in totaal tot 125.000 extra banen moet leiden (t k 2013/2014a). Gegeven de 
belangstelling die het onderwerp tot nu toe heeft in het personeelsbeleid van individu-
ele werkgevers, lijkt het tamelijk ambitieus om te veronderstellen dat deze aantallen in 
het huidige economische klimaat gehaald gaan worden zonder extra maatregelen.
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Figuur 5.5

Prioriteit doelgroepenbeleid naar sector, 2011 (in procenten van het aantal bedrijven)
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Gebruik regelingen
Het succesvol in dienst nemen – en houden – van mensen met beperkingen kent verschil-
lende fasen en voorwaarden (Van Wijk et al. 2012). Een belangrijke voorwaarde voor het 
gebruik van bovengenoemde regelingen is vanzelfsprekend of de werkgever op de hoogte 
is van de regeling en haar mogelijkheden. Tabel 5.2 geeft voor een aantal regelingen weer 
welk aandeel werkgevers van de regeling op de hoogte is en welk aandeel er daadwerkelijk 
gebruik van maakt. Voor vrijwel alle genoemde regelingen geldt dat een aanzienlijk deel 
van de bedrijven de regelingen niet kent. Bijna de helft van de werkgevers is niet bekend 
met no-riskregelingen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid en ook van kortingen op of 
vrijstellingen van premies van sociale verzekeringen zijn veel werkgevers (44%) niet op de 
hoogte. Ook met de mogelijkheid tot loonkostensubsidie of loon dispensatie, detache-
ring van werknemers vanuit sociale werkplaatsen, en werken met behoud van uitkering is 
een aanzienlijk aandeel (ongeveer een kwart) van de werkgevers niet bekend.
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Bekendheid met de regeling is een belangrijke voorwaarde voor het gebruik ervan, maar 
het spreekt voor zich dat de bedrijven die wel op de hoogte zijn er niet allemaal ook 
daadwerkelijk gebruik van maken. Loonkostensubsidie of loondispensatie is de meest 
gebruikte regeling en komt voor bij ruim een op de tien bedrijven. Werken met behoud 
van uitkering is de minst toegepaste regeling en wordt ingezet door 5% van de organisa-
ties. Het zijn vooral de grote bedrijven die er gebruik van maken. Grote bedrijven hebben 
vanzelfsprekend vanwege hun omvang al een grotere kans om iemand met een arbeids-
beperking in dienst te hebben. Voor ongeveer 8% van de werkgevers geldt dat het bestaan 
van dergelijke regelingen een belangrijke rol speelt bij het aannemen van nieuw perso-
neel (zie tabel B.20 in bijlage B, te vinden via www.scp.nl bij het desbetreffende rapport).

Tabel 5.2

Bekendheid met en gebruik van loonkostenregelingen naar sector, 2012 (in procenten van het aantal 

bedrijven)
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loonkostensubsidie of -dispensatie
maakt hier gebruik van 18 10 11 7 5 21 14 17 14 12
geen gebruik, wel bekend 53 58 60 67 64 55 59 67 53 59
niet mee bekend 29 32 29 26 31 24 27 16 33 29

detachering vanuit sociale werkplaats/re-integratiebedrijf
maakt hier gebruik van 7 3 5 7 2 21 14 33 11 8
geen gebruik, wel bekend 72 81 72 69 79 63 68 59 73 73
niet mee bekend 22 16 23 24 19 16 18 8 16 20

no-riskregeling bij ziekte/arbeidsongeschiktheid
maakt hier gebruik van 9 4 6 11 7 13 4 8 7 7
geen gebruik, wel bekend 45 42 46 48 51 39 37 54 19 44
niet mee bekend 46 54 48 41 41 49 59 38 75 49

korting of vrijstelling premies sociale verzekeringen
maakt hier gebruik van 11 7 10 15 6 13 11 20 8 10
geen gebruik, wel bekend 48 45 46 42 43 44 53 31 59 46
niet mee bekend 41 49 45 42 51 43 36 48 33 44

werken met behoud van uitkering
maakt hier gebruik van 5 2 3 7 3 8 6 16 7 5
geen gebruik, wel bekend 66 66 67 72 78 76 70 66 73 71
niet mee bekend 28 31 30 21 19 16 23 17 20 24

a Dit is exclusief bedrijven in de sociale werkvoorziening (sw).

Bron: scp (avp’11/’12)
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5.3 Werknemers met zorgverplichtingen: afstemming arbeid en privé

Nederland staat bekend om het grote aandeel deeltijdwerkers, al is de arbeidspartici-
patie internationaal gezien hoog. In het overheidsbeleid wordt niet alleen gestreefd 
naar het verhogen van de arbeidsdeelname, maar vooral ook naar het verhogen van 
de arbeidsduur, in het bijzonder van vrouwen. In mei 2013 verscheen de Hoofdlijnenbrief 
Emancipatiebeleid, waarin de beleidsplannen voor de periode 2013-2016 uiteen worden 
gezet (t k 2012/2013d). Het beleid richt zich onder andere op regelingen die het voor 
werknemers makkelijker maken hun werktijden aan te passen aan hun privéomstandig-
heden, zoals de mogelijkheid om te thuis- en telewerken en verlofregelingen.

Opvattingen werkgevers
De prioriteit die werkgevers geven aan het faciliteren van arbeid en zorg neemt sinds 
2007 toe (zie figuur 4.1 in hoofdstuk 4). Bijna de helft van de werkgevers geeft hieraan 
een zeer of tamelijk hoge prioriteit. In de laatste dataverzameling van het Arbeidsvraag-
panel is voor het eerst ook gevraagd naar het belang dat werkgevers hechten aan het 
aandeel vrouwen in hogere functies binnen de organisatie. Bijna een op de vijf bedrijven 
(18%) geeft hieraan een hoge prioriteit, wat meer is dan aan diversiteitsbeleid of het aan-
trekken van arbeidsbeperkten. In de zorg en bij de overheid, sectoren waar relatief veel 
vrouwen werken, is de prioriteit die werkgevers hieraan geven wat hoger dan gemiddeld 
(zie figuur 5.5 in § 5.2).

Regelingen thuis- en telewerken
Het aandeel organisaties waarin een of meer werknemers telewerken neemt snel toe. 
In 2012 ging het om bijna de helft van de bedrijven (46%), een ruime verdubbeling van 
het aandeel in 2006 (21%) (tabel 5.3). Met telewerken bedoelen we hier dat werkzaam-
heden die normaal op het werk worden uitgevoerd, nu thuis worden verricht met behulp 
van ic t. Bij een klant werken of onderweg naar kantoor met behulp van ic t telt niet 
mee. In alle sectoren doet zich in de periode 2006-2012 een toename voor, ook in sec-
toren waar telewerken van oudsher wat minder vaak wordt toegepast vanwege de aard 
van de werkzaamheden, zoals in de horeca, de bouwnijverheid en de industrie. Wel 
zien we dat de stijging in 2012 is afgezwakt en in een aantal sectoren (onderwijs, indu-
strie en zakelijke dienstverlening) zelfs wat is gedaald ten opzichte van de voorgaande 
meting. Telewerken gebeurt in 2012 het meest in de sectoren overheid (75%) en zakelijke 
 dienstverlening (69%).
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Tabel 5.3

Aandeel bedrijven met thuis-/telewerknemers, 2006-2012 (in procenten)

2006 2008 2010 2012

totaal (alle sectoren) 21 32 43 46

industrie 19 29 35 32
bouwnijverheid 12 18 29 31
handel, horeca en reparatie 14 19 26 30
transport 15 27 32 34
zakelijke dienstverlening 40 61 70 69
zorg en welzijn 18 33 51 55
overige dienstverlening 24 32 48 51
overheid 44 57 65 75
onderwijs 34 49 70 66

Bron: scp (avp’06/’07-’11/’12)

In het Arbeidsvraagpanel is tevens geïnventariseerd wat de motieven zijn van werk-
gevers om telewerken in te zetten. De belangrijkste reden voor werkgevers om gebruik 
te maken van telewerken is het verhogen van de productiviteit (tabel 5.4). Ook het ver-
beteren van de afstemming tussen werk en privé wordt vaak genoemd, maar is niet de 
meest voorkomende reden. Kostenbesparingen door verminderde reistijd van personeel 
wordt ook regelmatig als reden gegeven, terwijl besparen op kantoorruimte een veel 
minder vaak voorkomend motief is. Opvallend is dat de overheidssector een wat ander 
patroon laat zien. Het verhogen van de productiviteit is hier een minder sterk motief 
voor telewerken, terwijl een betere afstemming van arbeid en privé, het besparen op 
kantoorruimte en het vergroten van de aantrekkingskracht op de arbeidsmarkt meer 
leidend zijn. Mogelijk heeft dit iets te maken met de grootschalige campagne die de over-
heid in 2012 en 2013 gevoerd heeft om in haar eigen organisatie het ‘nieuwe werken’ te 
introduceren. Hierin werd vooral de werkbeleving en de afstemming werk-privé centraal 
gesteld, en kwamen besparing op huisvesting en productiviteitsverhoging vrijwel niet 
aan de orde.
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Tabel 5.4

Genoemde redenena voor het gebruik van thuis-/telewerk, 2012 (in procenten van het aantal bedrijven 

met thuis-/telewerknemers)

betere 
afstem-
ming 
arbeid- 
privé

reistijd ver-
minderen

produc-
tiviteit 
 verhogen

kantoor-
ruimte 
besparen

aantrek-
kingskracht 
op de 
arbeids-
markt 
 vergroten

andere 
reden

totaal (alle sectoren) 60 44 70 7 17 38

industrie 39 29 73 4 16 47
bouwnijverheid 59 37 67 2 15 21
handel, horeca en reparatie 53 47 66 5 17 40
transport 51 32 61 3 13 56
zakelijke dienstverlening 71 52 66 7 22 35
zorg en welzijn 56 38 75 15 12 34
overige dienstverlening 60 51 75 13 14 43
overheid 84 56 67 22 43 32
onderwijs 66 35 82 2 6 44

a Respondenten konden meerdere antwoorden geven.

Bron: scp (avp’11/’12)

Verlofregelingen
Zorgverlofregelingen moeten het mogelijk maken betaald werk te combineren met zorg-
verplichtingen. Er zijn verschillende wettelijke regelingen voor verlof in zorgsituaties. 
De drie belangrijkste zijn:
-	 ouderschapsverlof voor ouders met jonge kinderen;
-	 kortdurend, deels betaald, zorgverlof in het geval een werknemer zorg verleent aan 

een zieke ouder of partner of aan een ziek kind;
-	 langdurend, onbetaald, zorgverlof in het geval van de zorg voor een kind of partner 

met een levensbedreigende ziekte.
Verzoeken om deze wettelijke verlofregelingen mogen door de werkgever in principe 
niet worden geweigerd, tenzij er sprake is van zwaarwegend bedrijfsbelang. Werkgevers 
geven aan dat vrijwel alle verzoeken om verlof zijn gehonoreerd.
Het gebruik van kortdurend zorgverlof laat sinds 2003 een duidelijk stijgende lijn zien 
(tabel 5.5). Inmiddels wordt deze regeling in een kwart van de organisaties toegepast. 
Het langdurend verlof wordt veel minder gebruikt en is na jarenlange stabilisatie in de 
laatste meting ook iets gedaald. Mogelijk doet zich hier de economische crisis gelden, 
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waardoor werknemers huiveriger zijn verlof aan te vragen. Het gebruik van ouderschaps-
verlof is vrij stabiel over de jaren. De verlofregelingen worden in de sectoren overheid, 
onderwijs en zorg en welzijn het vaakst ingezet, waarschijnlijk door het grote aandeel 
vrouwen dat werkzaam is in deze sectoren.

Tabel 5.5

Aandeel bedrijven waarin de afgelopen twee jaar verlofregelingen zijn aangevraagd, 2003-2011  

(in procenten)

kortdurend zorgverlof langdurend zorgverlofa ouderschapsverlof

2003 16 5 26
2005 19 4 28
2007 20 4 25
2009 21 5 27
2011 24 3 30

a langdurend zorgverlof is zorgverlof dat langer dan 10 dagen duurt.

Bron: scp (avp’03/’04-’11/’12)
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6 Knelpunten en gewenste beleidsmaatregelen

Dit hoofdstuk laat zien welke knelpunten werkgevers zelf ervaren. Voor veel werk gevers 
waren de jaren waarop de gegevens betrekking hebben (2011/’12) niet gemakkelijk. 
De economische crisis hield aan, waardoor de vraag terugliep en er steeds weer 
bezuinigen werden doorgevoerd. Naast problemen die met de economische crisis 
samenhangen, signaleerden werkgevers ook meer structurele knelpunten die een goede 
werking van de arbeidsmarkt in de weg staan. Voor een deel zullen de problemen die 
werkgevers ervaren zich uiten op bedrijfsniveau. Een deel van de knelpunten zal echter 
maatregelen vereisen die de invloedsfeer van individuele bedrijven overstijgen. Secto-
rale maatregelen of generieke maatregelen in het overheidsbeleid zijn dan nodig om tot 
een oplossing te komen. Dit hoofdstuk inventariseert de hoofdbrekers voor werkgevers 
op dit moment en het overheidsbeleid dat zij wenselijk of nodig achten om de proble-
men het hoofd te kunnen bieden. Onze cijfers laten het volgende zien:
-	 Werkgevers geven aan dat hun bedrijf geleden heeft onder de crisis: 63% zag hun om-

zet dalen.
-	 Hoge loonkosten, beheersing van de werkdruk en ziekteverzuim en arbeids-

ongeschiktheid worden door werkgevers als grootste knelpunten ervaren.
-	 Veel genoemde gewenste overheidsmaatregelen zijn dan ook minder verantwoor-

delijkheid van werkgevers bij ziekte en lagere loonkosten. Ook hogere overheids-
investeringen in scholing en meer leer-werkplekken worden vaak genoemd. Werk-
gevers noemen versoepelen van het ontslagrecht het vaakst als gewenste maatregel, 
al ervaart nog geen kwart van de werkgevers een probleem met het kwijtraken van 
overtollig personeel.

6.1 Financiële positie in crisistijd

De invloed van de economische crisis is goed zichtbaar in de omzetverliezen die bedrij-
ven rapporteren. Een groot deel van de bedrijven (63%) zag hun omzet dalen. Dit aandeel 
is flink gestegen ten opzichte van het toch al niet geringe deel in de vorige meting 
(tabel 6.1). De bedrijven die conjunctuurgevoelig zijn worden het eerste getroffen, zoals 
in de sectoren transport en bouwnijverheid. Naarmate de ‘dip’ langer duurt, sijpelt een 
steeds groter deel van de problemen door naar andere delen van de economie. In 2009 
gaf het merendeel van de bedrijven aan te verwachten dat de crisis met een jaar of twee 
wel voorbij zou zijn, maar in plaats daarvan is het percentage bedrijven dat te maken 
heeft gehad met omzetdaling in de jaren 2009-2010 alleen maar gestegen.
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Tabel 6.1

Aandeel bedrijven dat aangeeft dat de omzet geleden heeft onder de crisis, 2009-2011 (in procenten)

2009 2011

totaal (alle sectoren) 53 63
 

industrie 67 72
bouwnijverheid 58 79
handel, horeca en reparatie 62 61
transport 75 72
zakelijke dienstverlening 66 67
zorg en welzijn 15 38
overige dienstverlening 40 59
overheid 29 55
onderwijs 5 57

Bron: scp (avp’09/’10-’11/’12)

Hoewel de meeste bedrijven aangeven gevoelig te zijn voor de conjunctuur, zeggen ze 
op hetzelfde moment dat de hoeveelheid werk in het komende jaar zich redelijk tot 
goed laat inschatten (tabel 6.2). Wellicht betekent dit dat de onzekerheid over de crisis in 
2011 langzaamaan veranderde in de ‘zekerheid’ dat ze zich langdurig in mindere tijden 
bevonden. De vraag is of dit perspectief is terug te zien in de problemen die bedrijven in 
het personeelsbeleid ondervinden, en in de overheidsmaatregelen waar ze behoefte aan 
hebben.

Tabel 6.2

Conjunctuurgevoeligheid van bedrijven naar sector, 2011 (in procenten)

gevoelig voor schommelingen  
in de conjunctuur

voorspelbaarheid hoeveel  
werk komend jaar 

in sterke 
mate enigszins

nauwelijks 
of niet goed redelijk slecht

totaal (alle sectoren) 35 40 24 38 39 23
 

industrie 41 42 17 24 40 36
bouwnijverheid 55 35 10 21 34 45
handel, horeca en reparatie 34 45 21 34 43 23
transport 56 29 14 34 34 32
zakelijke dienstverlening 43 42 16 36 47 17
zorg en welzijn 18 38 45 58 31 11
overige dienstverlening 24 55 21 45 35 20
overheid 13 44 44 51 37 12
onderwijs 18 23 59 73 20 7

Bron: scp (avp’11/’12)
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6.2 Ervaren knelpunten

In tabel 6.3 is een overzicht gegeven van de gerapporteerde knelpunten in het perso-
neelsbestand in het voorjaar van 2012. In sommige opzichten verschillen de resultaten 
niet van die van eerdere jaren. Zo zijn hoge loonkosten het afgelopen decennium vrijwel 
altijd het meest genoemde knelpunt geweest (zie Josten et al. 2012).1 In 2012 vond de helft 
van de bedrijven hoge loonkosten een matig of groot probleem. Op andere punten lijkt 
de economische crisis zijn invloed te hebben. Zo vindt bijna de helft van de bedrijven het 
beheersen van de werkdruk een knelpunt. Dit zou kunnen komen doordat werkgevers 
fluctuaties in het werk door de slechte economische situatie niet gemakkelijk kunnen 
opvangen door personeel aan te nemen, zodat de fluctuaties leiden tot pieken in de 
werkdruk. Naast ziektekosten worden ook ontoereikende kwalificaties van het perso-
neel relatief vaak als probleem gezien. Opvallend is dat een groot aandeel werkgevers 
(ongeveer 30%) ondanks de ruime arbeidsmarkt problemen heeft met het aannemen van 
personeel. Een deel van de respondenten heeft op de vraag (ook) een open antwoord 
ingevuld. Deze antwoorden suggereren drie redenen voor de ervaren problemen, die 
ook gedeeltelijk samenhangen met het type bedrijf en met de functie van de respondent 
binnen het bedrijf. Allereerst wordt genoemd dat het werk tijdelijk is, zodat er eigenlijk 
geen mensen voor aangenomen kunnen worden. Een tweede argument is dat men wel 
mensen wil aannemen, maar dat ze er niet zijn. Dit is een argument dat genoemd wordt 
door bedrijven waar men gespecialiseerd (vaak technisch) personeel zoekt. Een derde 
argument, dat door een aantal personeelsfunctionarissen in de zorg en het onderwijs 
wordt genoemd, is dat er werk en ook (potentiële) personeelsleden zijn, maar dat het 
budget niet toereikend is om ze aan te aannemen. Ook die laatste reden zou een rol kun-
nen spelen in tijden van bezuinigingen en vacaturestops.
Onder aan de lijst staan twee problemen waar werkgevers in een tijd van krimpende 
werkgelegenheid nauwelijks last van ondervinden: het vertrek van goede arbeidskrach-
ten door pensioen en het vasthouden van personeel. Daar waar werknemers op een goe-
de arbeidsmarkt van baan veranderen als ze elders beter terechtkunnen, zijn werknemers 
in crisistijd minder mobiel. We zagen dat al in hoofdstuk 2, waaruit bleek dat de uit-
stroom uit organisaties tussen 2008 en 2010 is afgenomen. Slechts 7% van de bedrijven 
rapporteert dat het vertrek van goede krachten door pensioen een probleem is. Dit kan 
komen doordat het weinig zinvol is iets dat door overheidsregels bepaald wordt als pro-
bleem te typeren. Het kan ook zijn dat oudere werknemers makkelijk vervangen kunnen 
worden door jongere collega’s, zeker in een periode waarin de werkloosheid oploopt.
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Tabel 6.3

Het voorkomen van problemen in het personeelsbestand, 2012 (in procenten van het aantal 

 bedrijven)

groot
probleem

matig
probleem

geen
probleem

hoge loonkosten 14 36 51
beheersing van de werkdruk 9 34 57
ziekteverzuim of wia 10 24 66
ontoereikende kwalificaties van personeel 5 25 69
het aantrekken van nieuwe krachten 9 21 71
onvoldoende beschikbaarheid van personeel 5 21 74
personeel niet voldoende breed inzetbaar 3 22 75
het afstoten van overtollig personeel 9 15 77
lage productiviteit 3 19 78
het vasthouden van personeel 3 10 88
vertrek goede arbeidskrachten door pensioen 2 5 93

Bron: scp (avp’11/’12)

Knelpunten naar sector
Als we kijken naar de verschillen tussen sectoren blijkt dat de problemen in grote lijnen 
breed gedragen worden. Hoge loonkosten zijn in vrijwel alle sectoren volgens werk-
gevers het grootse knelpunt. Twee uitschieters vallen daarbij op. Aan de ene kant wordt 
dit probleem in de bouwnijverheid, waar loonkosten een groot deel van de productie-
kosten uitmaken, meer dan gemiddeld ervaren. Aan de andere kant van het spectrum 
staat de sector overheid, waar hoge loonkosten nauwelijks als een probleem worden 
gezien. Werkgevers beoordelen de loonkosten in relatie tot de productiviteit van werk-
nemers. In sectoren waar de hoge loonkosten als knelpunt worden ervaren, wordt ook 
meer dan gemiddeld aangegeven dat lage productiviteit een probleem is. Het vertrek van 
oudere werknemers wordt, in tegenstelling tot het algemene beeld, in de sectoren over-
heid en industrie, en in mindere mate in het onderwijs, wel als een probleem ervaren. 
Deze sectoren zijn relatief vergrijsd en kennen dus een hoge uitstroom door pensioen. 
Mogelijk zijn het ook sectoren die moeite hebben jonger personeel te werven.
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Tabel 6.4

Knelpunten naar sector, 2012 (in procenten van het aantal bedrijven)a
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totaal (alle sectoren) 49 43 34 31 29 26 25 23 22 12 7
 

industrie 56 42 31 32 39 31 31 19 25 10 13
bouwnijverheid 61 36 43 27 23 25 25 32 31 7 8
handel, horeca en reparatie 52 32 30 29 30 24 23 20 23 13 5
transport 51 34 36 21 21 27 19 20 19 8 7
zakelijke dienstverlening 44 47 32 31 34 25 23 23 26 18 3
zorg en welzijn 42 56 39 33 23 30 23 24 12 10 6
overige dienstverlening 52 43 30 41 23 32 23 20 17 13 9
overheid 20 57 23 38 25 24 31 21 12 6 24
onderwijs 43 74 40 32 26 20 37 40 14 11 11

a Weergegeven is het aandeel bedrijven dat aangeeft dat het desbetreffende knelpunt een groot of 
een matig probleem is.

Bron: scp (avp’11/’12)

Knelpunten naar grootteklasse
Grote bedrijven rapporteren een aantal knelpunten veel vaker dan kleine bedrijven 
(tabel 6.5). Dit geldt duidelijk voor werkdruk en ziekteverzuim, maar ook voor het vast-
houden en aantrekken van personeel. Voor een deel valt dit samen met de verdeling naar 
sector, omdat de grote bedrijven vooral uit de sectoren overheid, onderwijs en zorg en 
welzijn komen. Vertrek van oudere werknemers is een probleem van grote, vergrijsde 
organisaties in deze sectoren.
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Tabel 6.5

Knelpunten naar omvang vestiging, 2012 (in procenten van het aantal bedrijven)
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totaal (alle bedrijven) 49 43 34 31 29 26 25 23 22 12 7

aantal werknemers 
5-9 48 34 24 26 26 27 20 17 24 13 6
10-19 49 42 33 29 28 25 23 23 19 11 5
20-49 50 51 40 38 33 27 31 30 21 12 6
50-99 52 55 54 35 35 26 36 29 24 13 13
100-199 50 69 51 47 48 27 36 25 19 13 14
≥ 200 50 65 50 42 52 32 38 32 19 23 25

Bron: scp (avp’11/’12)

Knelpunten naar overige kenmerken
Er is een duidelijk verband tussen de gerapporteerde knelpunten en de financiële situatie 
van het bedrijf. Zodra de financiële situatie verslechtert, lijkt al het overige eigenlijk ook 
een probleem te worden (tabel 6.6). Het maakt dan ook niet meer zoveel uit over welk 
aspect van het personeelsbeleid het gaat. Niet dat specifieke aspect is een probleem, 
maar het feit dat er geen financiële middelen zijn om zaken te kunnen regelen. Een uit-
splitsing van bedrijven naar andere kenmerken levert nauwelijks aanvullende informatie 
op over de oorzaak van knelpunten. Voor vergrijsde bedrijven is het vertrek van oudere 
krachten een probleem. Bedrijven waar de financieel-economische situatie slecht is, of 
die te maken hebben met veel concurrentie, geven vaker aan last te hebben van hoge 
loonkosten en lage productiviteit. Ook geven bedrijven die een cao volgen (iets) vaker 
aan dat hoge loonkosten een probleem zijn.
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Tabel 6.6

Knelpunten naar financiële situatie, 2012 (in procenten van het aantal bedrijven)
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totaal (alle bedrijven) 49 43 34 31 29 26 25 23 22 12 7
 

zeer goed 31 43 23 20 36 30 20 15 17 13 7
vrij goed 49 41 34 31 28 24 25 19 21 11 5
niet goed of slecht 56 46 36 34 27 27 26 31 22 12 8
vrij slecht 65 56 41 31 32 34 33 42 34 17 14
zeer slecht 75 49 50 51 54 34 24 53 48 15 12

Bron: scp (avp’11/’12)

6.3 Verwachte knelpunten

Behalve naar de huidige knelpunten is werkgevers in het voorjaar van 2012 ook gevraagd 
naar de verwachtingen die zij hebben ten aanzien van de komende twee jaar. In 
figuur 6.1 staan boven elkaar de mate waarin bedrijven knelpunten rapporteren, en de 
mate waarin ze die in de jaren na de enquête verwachten. Duidelijk is dat werkgevers in 
de nabije toekomst op alle fronten grotere problemen verwachten. Dat geldt niet alleen 
voor de loonkosten en de werkdruk, maar vooral voor het afstoten van overtollig per-
soneel. Blijkbaar denken ze dat er bij aanhoudende crisis een overschot aan personeel 
gaat ontstaan dat ze maar moeilijk weg kunnen werken. Mogelijk dat in de afgelopen 
crisisjaren veel tijdelijk personeel het bedrijf heeft moeten verlaten, waardoor de kans 
toeneemt dat de werknemers met vaste contracten aan de beurt komen en ontslag-
procedures moeten worden opgestart. Vooral de sectoren overheid en zorg en welzijn 
verwachten een grote stijging in de problemen met het afstoten van overtollig perso-
neel. Ook de uitstroom door vergrijzing zien werkgevers als een groeiend probleem, 
in het bijzonder bij de sector overheid. Overigens geldt voor alle knelpunten dat vooral 
overheidsinstellingen, grotere bedrijven, bedrijven met meer hiërarchische niveaus en 
bedrijven met een slecht vooruitzicht voor de omzet de grootste toename in problemen 
verwachten. De enige uitzondering bij de genoemde knelpunten is het ziekteverzuim, 
waarvan werkgevers verwachten dat het zal afnemen. Mogelijk durven mensen zich in 
economisch slechte tijden minder snel ziek te melden uit angst hun baan te verliezen.
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Figuur 6.1

Huidige en verwachte knelpunten, 2012 (in procenten van het aantal bedrijven)
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Bron: scp (avp’11/’12)

6.4 Gewenste overheidsmaatregelen

Het oplossen van de knelpunten die werkgevers ervaren ligt voor een deel buiten de 
reikwijdte van het eigen organisatiebeleid. Ontslagregelingen, cao-bepalingen en een 
tekort aan arbeidskrachten of opdrachten zijn voor een groot deel niet te beïnvloeden 
door individuele bedrijven. Omdat het overheidsbeleid voor het oplossen van knel-
punten voorwaardenscheppend is, is aan werkgevers gevraagd welk overheidsbeleid ze 
van belang vinden voor hun bedrijf.
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Tabel 6.7

Gewenste maatregelen naar sector, 2012 (in procenten van het aantal bedrijven)
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versoepelen ontslagrecht 70 74 84 73 71 64 65 68 45 60
minder verantwoordelijkheid van werkgevers voor kosten 
 ziekteverzuim of arbeidsongeschiktheid 65 73 73 68 72 60 63 67 33 49
meer overheidsinvesteringen in scholing en training 63 59 62 63 63 56 69 68 60 75
lagere belasting op arbeid of sociale premies 57 64 77 61 61 47 50 63 20 44
meer ruimte voor eigen arbeidsvoorwaardenbeleid 56 56 69 61 59 47 58 53 46 45
meer leer-werkplaatsen 46 54 56 55 41 29 44 44 43 42
meer door de overheid gefinancierde kinderopvangfaciliteiten 46 32 25 46 39 50 67 42 41 55
deeltijd-ww herinvoeren 42 41 61 41 46 36 33 52 21 47
cao’s minder vaak algemeen verbindend verklaren 41 48 56 45 45 29 38 40 19 38
zwakkere loonontwikkeling 37 49 53 42 45 28 27 37 19 22
lagere uitkeringen 30 37 37 38 35 24 16 31 11 11
hogere subsidies bij het in dienst nemen van bepaalde doelgroepen 30 33 32 28 29 16 36 45 21 47
meer gesubsidieerde banen 27 22 23 28 25 13 37 38 19 49
hogere pensioengerechtigde leeftijd 27 28 34 28 33 26 21 31 32 22
meer overheidsinvesteringen in ict 27 18 20 19 25 30 29 34 40 60
verlenging van de werkweek 15 21 22 18 17 11 14 9 17 5
ruimere mogelijkheden om werknemers uit het buitenland  
aan te trekken 14 19 13 14 15 15 8 8 5 13
lager minimumloon 11 11 21 12 16 7 3 16 6 11

Bron: scp (avp’11/’12)

Boven aan het verlanglijstje van werkgevers staat het versoepelen van het ontslagrecht. 
Dit is niet direct te herleiden naar de huidige knelpunten die werkgevers ervaren. Nog 
geen kwart van de bedrijven heeft immers een probleem met het kwijtraken van over-
tollig personeel of met onvoldoende functionerend personeel. Wel verwachten veel 
werkgevers dat dit in de nabije toekomst een groter probleem zal zijn. Als tweede is het 
duidelijk dat bedrijven vooral zoeken naar mogelijkheden om hun grootste knelpunt 
onder controle te krijgen, de hoge loonkosten. De gewenste maatregelen richten zich op 
lagere belastingen, meer ruimte voor eigen arbeidsvoorwaardenbeleid, en het vermin-
deren van de verantwoordelijkheid van werkgevers voor de kosten van ziekteverzuim. 
Op de derde plaats hechten werkgevers veel belang aan hogere overheidsinvesteringen 
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in scholing en training. Ook de roep om meer leer-werkplaatsen staat hoog op de lijst. 
Tot slot is de behoefte aan meer gesubsidieerde kinderopvang relatief groot, met name 
in de niet-marktsectoren. Dit is vooral toe te schrijven aan de sector zorg en welzijn, 
waar veel (jonge) vrouwen werken, en roostering en in dienst houden van vrouwen met 
kinderen blijkbaar een probleem zijn. Overigens kan hieruit niet worden opgemaakt 
of er vooral behoefte is aan meer plekken of aan goedkopere plekken. Vanuit beleid en 
wetenschap wordt een lager minimumloon wel genoemd om de werkgelegenheid te be-
vorderen. Werkgevers noemen deze maatregel relatief weinig. Directe maatregelen zoals 
lagere premies worden meer gewaardeerd.
Een vergelijking tussen sectoren laat zien dat een paar sectorspecifieke problemen 
samenhangen met een groter beroep op sommige maatregelen. Zo worden hoge loon-
kosten door de overheidsbedrijven niet als probleem gezien. Hun roep om lagere werk-
geverslasten is dus minder sterk dan die van bedrijven uit de andere sectoren. Wel heeft 
de sector overheid meer last van vertrek van personeel en hecht zij daardoor meer belang 
aan verlenging van de werkweek en een hogere pensioenleeftijd. De roep om meer over-
heidsinvesteringen in onderwijs en ic t doet zich vooral voor in de sector onderwijs. 
Waarschijnlijk komt deze behoefte niet zozeer voort uit de gedachte dat dit soort investe-
ringen leiden tot goed opgeleid personeel, maar veel meer vanuit het idee dat deze extra 
investeringen ten goede komen aan de eigen sector. De bouwnijverheid tot slot heeft het 
in de jaren van economische crisis niet makkelijk gehad. De bedrijven staan onder druk 
en zoeken mogelijkheden om kosten te besparen en overtollig personeel zo snel moge-
lijk te kunnen ontslaan. Zij noemen dan ook vooral een soepeler ontslagrecht, het niet 
algemeen verbindend verklaren van cao’s, eigen arbeidsvoorwaardenbeleid, en het weer 
invoeren van deeltijd-w w.
Voor een aantal maatregelen is er een duidelijk verschil naar omvang van het bedrijf. 
Kleine bedrijven willen relatief vaak lagere loonbelasting, versoepeling van het ontslag-
recht, en minder verantwoordelijkheid bij ziektekosten. Grote bedrijven vragen relatief 
vaak om meer overheidsinvesteringen in scholing.

Noot

1 Door een wijziging in de vragenlijst kunnen de huidige cijfers niet vergeleken worden met die van 

eerdere jaren. Wel kan iets gezegd worden over de volgorde van de genoemde problemen. 
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Summary and conclusions

Demand for labour 2013

In the period to which the data in this report relate (2011/2012), the economic crisis 
appeared to have wrought far-reaching changes on the Dutch labour market. Where 
employers in 2006-2007 had difficulty getting the work done, the years that followed 
were a matter of struggling to keep their heads above water in a recession to which there 
seemed to be no end. At the same time, much of the government’s labour market policy 
continued to focus on increasing the labour participation rate. The idea behind this 
was that, although the crisis meant there was a temporary dip in demand for labour, in 
the longer term population ageing would lead to a severe labour shortage. Employers 
played (and still play) a major role in the implementation of this policy. The govern-
ment’s intention is that groups whose labour participation rate is currently low, such as 
older people and people with health impairments, will in future be expected to make 
up a bigger share of the workforce. In addition, employees – particularly women work-
ing part-time – will be expected to work more hours. Implementation of this policy is 
largely concentrated within organisations; this means that, while the government can 
exert some influence, it is in part dependent on employers and employees. For example, 
the imposition of a mandatory measure such as raising the state retirement age has 
little effect if employers are not willing to take on or retain older workers and if older 
employees are not willing to carry on working for longer. The government role in the 
other policy themes is one of incentivising rather than imposing binding measures, thus 
placing responsibility primarily with employers (and employees). This applies in areas 
such as training, the growing attention for sustainable employability and facilitating tel-
eworking as a means of combining paid work and care tasks. Given this more hands-off 
government approach, it matters even more how employers take up the responsibilities 
assigned to them. It is plausible that in times of economic weakness, devoting effort to 
key policy themes agreed at central level or for which best effort obligations have been 
established holds little appeal for employers. When times are bad, employers may even 
be inclined to make cuts in such schemes.
Given the central role assigned to employers in achieving the government’s policy goals, 
it is important to have an understanding of their views and behaviour with respect to 
those goals during the recent economic downturn. This report therefore attempts to 
present a broad picture of employers’ views and actions during the recession in relation 
to the following key policy themes:
-	 Labour market mobility. How did employers adapt their workforce during the crisis? How 

much attention was devoted to ‘from work to work’ initiatives?
-	 Labour market flexibility. What motivates employers to offer more temporary employ-

ment contracts and to make more use of the services of freelancers?
-	 Training policy. How has the training policy of organisations developed? To what extent 

do organisations operate sustainable employability programmes?
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-	 Special groups. What do employers think about combining work and care tasks and 
about the labour participation of older people and people with health impairments? 
Do they operate specific policy for these groups?

-	 Pinchpoints and desired policy measures. What pinchpoints do employers experience on 
the labour market and what policy measures would they like to see?

This is a descriptive report. The results are based on data drawn from the Labour 
Demand Panel, a long-running survey of businesses and institutions in the Netherlands 
employing five or more employees. The data were gathered in the period April 2011 – May 
2012. Roughly 3,000 companies took part, which were representative in terms of sectors 
and size categories. As the panel survey is conducted every two years, it is possible to fol-
low developments over time.

Labour market mobility

The personnel flows on the labour market declined during the recent economic down-
turn, both because employers took on fewer new staff and because fewer employees left 
their current employers. Although high levels of compulsory redundancy might have 
been expected because of the economic crisis, this was not (yet) evident in 2011/2012. 
The biggest change that occurred was that employees stayed in their existing jobs more 
often than in the recent past; they were afraid to change jobs and had little opportunity 
to do so. The increased flexibility of the labour market may also have played a role here, 
making employees with permanent employment contracts unwilling to take the risk 
of starting a new job with an initial (possibly lengthy) period on a temporary contract. 
The government stresses the importance of labour mobility because it keeps employee 
knowledge and skills fresh and contributes to an optimum match between the qualifica-
tions required by employers and offered by employees. For employers, however, mobility 
in times of crisis primarily means that they are forced to adapt their workforce to the 
changing circumstances. At the level of the individual employer, aiming for high labour 
mobility is not an end in itself; employers simply want a relatively simple means of 
 shedding surplus staff.
Employers have a duty to help employees who are threatened with redundancy to find 
new work. This is sometimes referred to as ‘from work to work’. If all employers were 
to do this, everyone would ultimately benefit, because it is a way of helping the right 
people into the right jobs. In practice, however, the figures show that it is still difficult 
to persuade employers to engage in this. Although many employers (75%) see it as their 
responsibility to support superfluous employees in finding new work, only a small pro-
portion (20%) have in place a policy for this. Small companies and those operating in 
market sectors, in particular, have few ‘from work to work’ initiatives in place; moreover, 
actually implementing these initiatives appears to be difficult in a period of shrinking 
employment.
Regional labour market platforms and mobility networks have been set up in recent 
years in a bid to promote labour mobility through a collective approach, in which 
employers work alongside other organisations to promote employee mobility. Thus 
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far, however, the involvement of employers in these initiatives has been limited; three-
quarters of companies surveyed report that they take no part in them and do not feel the 
need to do so.

Labour market flexibility

More and more Dutch companies are using flexiworkers. In 1995, less than a third of 
organisations employed flexiworkers; by 2011 this had increased to 64% of all companies. 
Two decades ago, it was mainly large companies that used flexible employees; today, 
small companies also often do so. Employers use this flexible workforce to enable them 
to adjust rapidly to changing demand, but also as a recruitment and selection tool. 
Rapidly growing businesses employ a relatively high proportion of flexiworkers, while 
in businesses that are downsizing it is flexiworkers who lose their jobs first. As a result, 
temporary employees have been hit hardest by the economic crisis.
Strikingly, temporary contracts with no prospect of a permanent job are often used 
for permanent activities rather than temporary projects. When the contract expires, 
a new employee is sought to carry out the activities. The principle espoused by the 
social partners (employers’ and employees’ representatives) that flexible contracts must 
only be used where absolutely necessary (s ta r 2013) does not therefore appear to be 
entirely in line with practice. Other research (Donker van Heel et al. 2013) has shown 
that companies’ use of flexible contracts is determined partly by regulations such as the 
reintegration duty, the obligation to pay sick pay and dismissal protection legislation. 
Some companies report that such legislation makes them hesitant to offer permanent 
employment contracts, and that more flexibility in these regimes would have a positive 
influence on the number of permanent contracts. This is also supported by the fact that 
the obligation to pay sick pay was cited by a high proportion of companies as a pinch-
point. Using temporary contracts enables employers to avoid these business risks, at 
least  partially.

Training policy

Training is not simply a means of improving the functioning of employees within the 
employer’s own organisation, but is seen by policymakers as a way of enhancing employ-
ability; employees who follow regular education and training programmes are less likely 
to lose their jobs due to outdated knowledge or inadequate qualifications. More and 
more employers have realised the importance of training in recent years and have begun 
giving greater priority to training policy, as well as to the use of personal development 
plans and performance appraisals. Despite the crisis, businesses are still investing in 
training, though the amount spent on it has remained unchanged for many years and 
the share of employees requesting study leave is declining. To what extent the increased 
attention for training is focused on fostering general employability or is aimed mainly 
at improving the employee’s performance in their current occupation is something 
we cannot investigate here. However, given the increased frequency of performance 
appraisals and the declining proportion of employees requesting study leave, it would 
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seem that training is seen mainly as a means of increasing the short-term employability 
of staff (this is also supported by earlier research among employees; see Vlasblom et al. 
2013). It may be that a flexible labour market actually encourages employers to try to 
retain staff by offering work-related training (Van der Veen 2013). This can of course make 
sense from the perspective of an individual employer, but it is not entirely in line with 
the principles of government policy, which is aimed primarily at increasing employabil-
ity over the long(er) term. There is a classic social dilemma or collectivity problem here: 
if all employers were to invest in improving the employability of their employees, this 
would benefit everyone; but for each employer individually it can be a rational choice 
not to invest in such training because it does not benefit their own business in the short 
term (Borghouts 2012; Pruit & Dérogée 2010).

Special groups

Older persons
The policy pursued by organisations in respect of older persons is moving (gradually) 
in the direction that the Dutch government would like to see. Employers increasingly 
accept that older persons should continue working until state retirement age. Early 
retirement schemes are being scrapped, and older persons are consequently continu-
ing to work for longer. The ‘special provisions’ for older workers are also being phased 
out. Those provisions are designed to ease the burden on older workers, for example by 
allowing them additional days off, but can also make older employees relatively expen-
sive compared with their younger colleagues, and therefore less attractive to employers. 
A proportion of employers still – rightly or wrongly – have the idea that older workers 
cost more than they produce: more than one in five employers believe that the produc-
tivity of people aged over 55 is lower than their wage costs.
Although employers are more ready to accept that older workers remain in their organi-
sation until the state retirement age, it is notable that this age group is strongly under-
represented in the intake of new employees. Evidently, a more positive view on taking 
on employees aged over 50 is not yet being translated fully into practical reality. Employ-
ers devote a relatively large amount of attention to policy on older workers within their 
organisation, but are less willing to give older people whom they do not know a chance. 
This could indicate that individual employers have problems with the costs of older 
workers, for example due to the relatively high wage costs and greater risk of absence 
through long-term sickness; but it could also be an indicator of prejudice. Employers’ 
views on the costs and productivity of older workers have not become any more positive 
in recent years, and this may help explain why older people looking for a new employer 
still have a low chance of success.

Persons with disabilities
Taking on people with a disability is a very low priority for employers, including when 
compared with the priority given to other groups, such as the diversity policy for people 
from migrant groups and increasing the number of women in senior positions. This low 
priority is also evident from the lack of familiarity with schemes intended to encourage 
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employers to take on people with an incapacity for work and benefit claimants, such as 
no-risk insurance policies and wage cost subsidies. An important condition for making 
use of these schemes is of course that employers know about them. A large proportion 
of employers (between a quarter and half ) are however unaware of these schemes, and 
this helps explain why only between 5% and 12% of employers report that they make use 
of them. As with offering work to older persons, the macro-benefit of taking on people 
with disabilities appears to be insufficiently clear at the level of individual companies. 
Although employers’ organisations acknowledge the usefulness of promoting employ-
ment in this group (s ta r 2013), this means that it is not readily translated into everyday 
practice.

Employees with care commitments
Government policy is aimed at finding ways of enabling people to combine paid work 
with care tasks – especially now that Dutch citizens are increasingly expected to take 
responsibility for providing care to loved ones. The belief is that promoting more flex-
ible working (flexiworking and teleworking) will contribute to that goal. Employers are 
devoting more attention to policy to facilitate the combination of work and care tasks. 
The share of organisations making teleworking possible is for example rising sharply; 
approximately half the companies surveyed now allow this, a doubling compared with 
a few years ago. However, employers tend to regard teleworking more as a means of 
raising productivity than as a way of making it easier to combine work and care tasks. 
If the ability to work from home leads to an (unwritten) obligation or social pressure to 
continue working at home, this could put pressure on people’s ability to achieve a good 
work-life balance.

Pinchpoints and desired policy measures

The pinchpoints reported by employers themselves reflect the long-lasting economic 
weakness that persisted through 2011 and 2012. While initially it was mainly cyclical 
businesses which saw sales falling, the problems later trickled through to the whole 
economy. The pinchpoints most commonly cited by employers relate to high wage costs 
and managing pressure of work. Not surprisingly, therefore, the government measures 
that employers would like to see are concerned with reducing staff costs, for example 
through lower wage costs and less responsibility for employers in the event of employee 
sickness. However, relaxing the dismissal legislation is still at the top of employers’ wish 
list. It is not entirely clear, based on the problems actually experienced by employers, 
why this point in particular is cited so often; problems relating to the inability to shed 
poorly functioning employees are reported less often than the above pinchpoints.
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Conclusions

This survey of employers shows that developments in policy that are intended ultimately 
to lead to higher labour participation are partly at odds with everyday business practice. 
This means that question marks have to be placed against the confidence that govern-
ment and the social partners have regarding the feasibility of the policy goals in relation 
to training and employability, mobility and the participation of older persons and 
 people with disabilities in the labour process.
The discrepancy is sometimes related to a lack of awareness by employers of existing 
schemes, for example in relation to the labour participation of people with disabilities. 
Many employers are unfamiliar with the measures taken by the government in this area, 
and their limited use of those schemes is therefore not surprising. A high proportion of 
employers also expect the government to play a bigger role in investing in education and 
training. On the other hand, the figures show that less than half of businesses that offer 
training make use of the available grant schemes. Further research would be needed to 
determine whether employers do not make use of these schemes because they are ineli-
gible for them or because they are insufficiently aware of what is available.
The traditional role of the ‘bond of trust’ between employers and employees with per-
manent employment contracts should not be underestimated. We see that employers are 
very willing to deploy staff they already employ, for example giving a fairly high priority 
to the reintegration of sick employees, policy for older workers, training and combining 
work and care tasks. However, this commitment to good employment practices does 
not extend to the recruitment of people from ‘vulnerable groups’ or older persons. If 
anything, the converse is true: the high perceived labour costs due among other things 
to the obligation to continue paying wages in the event of sickness mean that employers 
try to keep these groups outside the organisation as far as possible. Employers evidently 
feel there have been too few incentives in recent years for them to take on members of 
vulnerable groups or older workers.
As a corollary to this, there is a collectivity problem in relation to a number of policy 
themes, such as training and ‘from work to work’ initiatives: if all employers were to 
embrace these themes, that would be beneficial for everyone, but at the level of the 
individual employer there is no immediate benefit. There is agreement between govern-
ment and the social partners, on the desirability of such schemes at macro-level, such as 
extending the working lives of older workers and providing more (general) training, but 
this does not necessarily mean that individual employers have sufficient incentives to 
actually apply that policy in their organisations. It is therefore important when develop-
ing schemes to indicate how the macro-benefits will be felt at the level of individual par-
ticipants (employers and employees). This also underlines once again the importance of 
monitoring to determine whether policy that has been agreed at collective level is actu-
ally implemented by individual employers. This report shows that the knowledge, views 
and labour market behaviour of individual employers are not automatically an extension 
of the policy to which government and social partners commit at central level.
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