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Voorwoord

Bij het begin van de recente crisis werd gevreesd dat veel werknemers hun baan zouden 
verliezen. Uiteindelijk liep de werkloosheid maar beperkt op; ze bleef lager dan in vorige 
recessies. Dat is opmerkelijk, want de omvang van de crisis was juist veel groter.
Een veel genoemde verklaring is dat werkgevers ditmaal wellicht anders met hun perso-
neelsbestand zijn omgegaan. Zo zouden zij overtollige werknemers vaker in dienst heb-
ben gehouden, omdat ze in de nabije toekomst een tekort aan personeel verwachten. 
Goed ingewerkte krachten hebben ze dan hard nodig.
Dit rapport laat zien dat de personele maatregelen van werkgevers inderdaad veranderd 
zijn. Ze hebben meer op dat moment overtollige werknemers toch in dienst gehouden 
en ook hun ontslag- en inkrimpingsmaatregelen waren deels anders.
De cijfers in het rapport komen voor het grootste deel uit een langlopend onderzoek 
onder werkgevers, het Arbeidsvraagpanel, dat het scp sinds kort beheert. Ik wil de 
ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Economische Zaken, Landbouw 
en Innovatie, van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties bedanken voor de financiering van het panel en het in ons gestelde 
vertrouwen.

Prof. dr. Paul Schnabel
Directeur scp
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1 Troffen werkgevers andere personele maatregelen 
dan voorheen?

1.1 Achtergrond van het onderzoek

Een hevige, onvoorziene recessie in 2008 en 2009
In de laatste maanden van 2008 werd duidelijk dat Nederland in een zware recessie zat. 
Achteraf bleek dat deze al een half jaar eerder begonnen was: sinds het voorjaar van 2008 
kromp de economie van kwartaal op kwartaal, zij het eerst nog licht. De neergang zou 
lang aanhouden. Het duurde meer dan een jaar – tot de zomer van 2009 – voor de eco-
nomie weer begon te groeien. De groei heeft zich sindsdien voortgezet, maar de krimp 
is nog niet helemaal ingehaald: volgens de recentste cijfers ligt het bruto binnenlands 
product (bbp) nog steeds duidelijk onder het niveau van vóór de recessie (zie figuur 1.1). 
Daarmee is deze recessie de hevigste in 65 jaar.

De forse krimp van de economie was niet voorspeld. Hoewel de oorzaak – de problemen 
van banken met de hypotheekportefeuilles – al vanaf 2007 speelde, was de verwach-
ting dat de economie hier slechts weinig onder zou lijden: begin 2008 voorspelden de 
meeste ramingsinstituten nog een matige economische groei in 2008, gevolgd door een 
lichte groei in 2009 (bv. cpb 2008; dnb 2008; European Commission 2008). In 2008 was 
er op jaarbasis inderdaad sprake van een groei, doordat de groei in het eerste kwartaal 
groter was dan de krimp in de maanden daarna. De voorspelling voor 2009 zat er echter 
ver naast: in plaats van een lichte groei deed zich dat jaar een uitzonderlijk forse krimp 
voor.

De werkloosheid loopt maar matig op
De krimp had uiteraard zijn weerslag op de arbeidsmarkt. Eind 2008 daalde eerst het 
aantal vacatures. Begin 2009 kromp vervolgens ook het aantal banen. Tegelijkertijd 
steeg de werkloosheid (zie figuur 1.1). De situatie op de arbeidsmarkt verslechterde dus 
pas geruime tijd na het eerste begin van de recessie. Dat is gebruikelijk. Deze vertraagde 
reactie komt onder meer doordat werkgevers overtollig personeel niet onmiddelijk kun-
nen of willen ontslaan.

Opvallend aan deze recessie is dat de werkloosheid veel minder steeg dan op grond van 
eerdere recessies mocht worden verwacht (Theeuwes en Koopman 2010). Tijdens de vo-
rige recessie, de internetrecessie van de jaren 2001-2003, piekte de werkloosheid op 6,9% 
(eerste kwartaal 2005). In de huidige recessie ligt de piek op 6,0% (eerste kwartaal 2010) 
en inmiddels daalt de werkloosheid. Dat is opmerkelijk, want de huidige recessie is vele 
malen forser dan de laagconjunctuur van begin deze eeuw (zie figuur 1.1). Dit verschijnsel 
is overigens niet uniek voor Nederland: in een aantal andere Westerse landen, waaronder 
Duitsland, Finland, Noorwegen en Oostenrijk, doet zich een vergelijkbare ontwikkeling 
voor (Eurostat 2011).
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Figuur 1.1

Bbp en werkloosheidspercentageb, 1997-2010 (linkeras: bbp in indexcijfers; rechteras: 

werkloosheid in procenten)
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Bron: cbs StatLine (Nationale rekeningen en Enquête beroepsbevolking)

Namen werkgevers andere personele maatregelen dan vroeger?
De oorzaken van de relatief beperkte stijging van de werkloosheid zijn niet met zeker-
heid bekend. Twee mogelijke verklaringen worden echter vaak genoemd (zie ook cpb 
2010a, 2010b; Van der Ende et al. 2010a; De Jong en Erbregt 2010; Theeuwes 2010; t k 
2009/2010a). De eerste is dat het toegenomen aantal zelfstandigen zonder personeel 
(z z p’ers) de stijging van de werkloosheid heeft beperkt. Een deel van de z z p’ers vormt 
een flexibele schil rond bedrijven; zij worden vooral ingezet als bedrijven tijdelijk extra 
menskracht of specifieke expertise nodig hebben. Deze z z p’ers zouden flink last hebben 
gehad van de recessie: zij zouden minder opdrachten hebben dan voorheen, en dus ook 
minder inkomsten. Zij zijn echter veelal niet in de werkloosheidsstatistieken terug te 
vinden, want daarvoor moeten zij minder dan twaalf uur per week werken én actief op 
zoek zijn naar (ander) werk. Helaas is niet bekend in welke mate het toegenomen aantal 
z z p’ers de werkloosheid heeft beperkt.

De tweede verklaring is dat werkgevers andere personele maatregelen zouden hebben 
getroffen dan tijdens de vorige neergang. Zij zouden een overschot aan personeel nu 
vaker hebben vastgehouden dan voorheen (‘labour hoarding’). Daarvoor zouden zij 
twee, onderling samenhangende, redenen hebben. Ten eerste was de arbeidsmarkt krap 
voorafgaand aan de recessie: werkgevers hadden toen moeite om geschikt personeel 
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te vinden. Zij zouden overtollig personeel daarom deels hebben vastgehouden om na 
de recessie niet opnieuw een moeizame zoektocht naar personeel te hoeven doen. Ten 
tweede wordt er voor de komende jaren vaak een verdere, structurele, toename van de 
personeelstekorten voorspeld als gevolg van de vergrijzing (zie bv. Commissie arbeids-
participatie 2008). Door de vergrijzing zal de groei van de beroepsbevolking afnemen. 
Vanaf 2020 slaat deze naar verwachting om in een krimp (Euwals en Folmer 2009). 
Dit kan het voor werkgevers de komende jaren steeds lastiger maken om geschikt perso-
neel te vinden.

Het vasthouden van personeel brengt uiteraard kosten met zich mee. Deze kosten heb-
ben werkgevers wellicht gefinancierd uit de goede bedrijfsresultaten van de afgelopen 
jaren. Ook konden zij overheidssteun krijgen voor het niet-ontslaan van overtollig 
personeel, in de vorm van de bijzondere regeling voor werktijdverkorting (Wtv) en 
deeltijd-w w. Deze steun zal het vasthouden van overtollig personeel extra hebben gesti-
muleerd.

1.2 Onderzoeksvragen

Helaas is er weinig informatie beschikbaar over de personele maatregelen van werk-
gevers tijdens de crisis. Daardoor is het onzeker of en in hoeverre deze inderdaad anders 
waren dan voorheen en de werkloosheidsgroei zo wellicht hebben beperkt. Dit rapport 
vergroot de kennis daarover. In dit rapport vergelijken we de personele maatregelen 
van werkgevers tijdens deze recessie en de vorige neergang met elkaar. We gebruiken 
hiervoor voornamelijk gegevens uit een langlopend onderzoek onder werkgevers, het 
Arbeidsvraagpanel (av p). Het av p wordt sinds augustus 2010 door het scp beheerd. 
Het rapport is op verzoek van het ministerie van sz w geschreven.

Het rapport gaat in op verschillende personele maatregelen van werkgevers. Het vast-
houden van overtollig personeel is slechts één daarvan. Er wordt aandacht besteed aan 
inkrimping en ontslag, en hernieuwde uitbreiding van het personeelsbestand. Deze 
maatregelen beïnvloeden de hoogte van de werkloosheid immers net zo goed.

Voordat we op de personele maatregelen ingaan, laten we zien wat de omzet-
verwachtingen waren van werkgevers vóór en tijdens de recessie. De reden daarvoor is 
dat omzetverwachtingen invloed kunnen hebben op het type personele maatregelen 
dat wordt genomen. Immers, als werkgevers optimistisch zijn over economisch herstel, 
zullen zij waarschijnlijk minder snel hun personeelsbestand inkrimpen dan wanneer zij 
somber zijn gestemd (zie ook t k 2009/2010a). En als een recessie onverwacht komt, ver-
tonen zij wellicht andere reacties dan wanneer ze de recessie hadden voorzien. Om een 
voorbeeld te geven: als werkgevers een voortzetting van de economische groei ver-
wachtten en hun productiecapaciteit daarom net hadden uitgebreid, zullen zij die extra 
productiecapaciteit misschien toch deels willen benutten in een poging de investering 
terug te verdienen.
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De onderzoeksvragen vallen dus uiteen in de volgende delen:

Omzetverwachtingen
– Voorzagen werkgevers bij het begin van de recessie dat hun omzet kon gaan dalen? 

Waren zij positiever of negatiever gestemd dan aan het begin van de vorige recessie?
– Wat waren de omzetverwachtingen van werkgevers aan het einde van de recessie? 

Waren deze positiever of negatiever dan tegen het einde van de vorige recessie?

Personele maatregelen
– Hebben werkgevers een overschot aan personeel vaker in dienst gehouden dan bij de 

vorige recessie?
– Wat waren de redenen voor het vasthouden van overtollig personeel?
– Hebben werkgevers hun personeelsbestand vaker of minder vaak ingekrompen dan 

bij de vorige recessie en welke maatregelen hebben zij daartoe genomen (bv. niet 
verlengen van tijdelijke contracten, ontslag van vast personeel, outplacement)?

– Hebben werkgevers hun personeelsbestand na afloop van de recessie sneller of min-
der snel uitgebreid dan bij de vorige recessie?

1.3 Gebruikte gegevensbronnen

Onderzoek onder werkgevers
De hiervoor genoemde onderzoeksvragen worden, zoals gezegd, voornamelijk beant-
woord aan de hand van gegevens uit het Arbeidsvraagpanel (av p). Dat is een onderzoek 
onder vestigingen van werkgevers in Nederland met vijf of meer werknemers. Aan iedere 
peiling van het av p doen zo’n duizend tot drieduizend werkgevers mee. Deze zijn 
representatief voor de Nederlandse werkgelegenheid wat betreft de verdeling naar 
bedrijfssector en vestigingsgrootte. Waar nodig zijn de gegevens uit het av p aangevuld 
met cijfermateriaal uit andere bronnen, zoals het cbs.

De dataverzameling voor het av p gebeurt in een cyclus van twee jaar. Die start altijd in 
de oneven jaren. De gegevens worden in telefonische interviews verzameld. Een per-
soneelslid 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, zoals de verwachtingen over de ontwikkeling 
van de omzet en de inhoud van het personeelsbeleid.

Omdat telefonische interviews niet te lang mogen duren, is de vragenlijst opgeknipt 
in drie delen. In de oneven jaren worden de deelnemers twee keer geïnterviewd: één 
keer in het voorjaar of de zomer, en één keer in het najaar. In de even jaren worden ze 
één keer bevraagd: alleen in het voorjaar of de zomer. Vóór 2003 waren er geen tele-
fonische interviews, maar was er één lang mondeling interview. Dat vond plaats in de 
oneven jaren. Daarnaast is er in alle cycli een schriftelijke vragenlijst voor gegevens 
die opzoekwerk van de deelnemers vereisen. Deze wordt in de oneven jaren ingevuld. 
Meer informatie over het av p staat in kader 1.1.
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Kader 1.1 Achtergrondinformatie over het Arbeidsvraagpanel
Het Arbeidsvraagpanel (avp) bestaat sinds 1989. Het is een panelonderzoek: werkgevers die 
hebben deelgenomen worden bij de volgende cyclus opnieuw benaderd. De laatste jaren doet 
zo’n 50% à 60% opnieuw mee (Borghouts-van de Pas et al. 2009). Zij worden aangevuld met 
nieuwe deelnemers om het aantal waarnemingen op peil te houden. Tijdens de tweejarige 
cyclus van dataverzameling vallen er ook deelnemers uit. Deze worden pas aangevuld bij de 
start van een nieuwe cyclus. Hierdoor daalt het aantal deelnemende organisaties tussen de 
eerste en laatste interviewronde van een cyclus, maar komt het bij de start van een nieuwe 
cyclus weer terug op het oude niveau.
Het avp wordt gefinancierd door de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (sz w), 
Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (el&i), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (v ws) 
en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (bzk). Het werd tot en met 2009 uitgevoerd in 
opdracht van de Stichting osa Institute for Labour Studies (osa). Eind 2009 kon de osa haar 
activiteiten niet meer voortzetten. Hierop heeft het ministerie van sz w eenmalig de data-
verzameling over 2010 laten verzorgen om de continuïteit van het panel te waarborgen. Sinds 
augustus 2010 wordt het panel beheerd door het scp.

Figuur 1.2

Plaats van de interviewrondes in de huidige en vorige recessiea (linkeras: bbp in indexcijfers; 

 rechteras: werkloosheid in procenten)
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Inventarisatie omzetverwachtingen aan het begin en einde van de recessie
Omdat het av p met regelmatige tussenpozen wordt gehouden, zijn er telefonische inter-
views geweest in verschillende fasen van de huidige recessie (zie figuur 1.2). De vragen 
naar de omzetverwachtingen van werkgevers zijn zowel bij het eerste begin als aan het 
einde van de huidige recessie gesteld. Dat was respectievelijk in het voorjaar van 2008 
en in het voorjaar / de zomer van 2010. Bij de vorige recessie is ook aan het begin naar de 
omzetverwachtingen gevraagd. Dat was in het najaar van 2001. Er was destijds ook een 
tweede bevraging, die, net als bij deze, aan het einde van de recessie lag. De precieze 
periode in de neergang verschilt echter iets. In de huidige recessie groeide de economie 
op het moment van interviewen al weer bijna een jaar. Bij de vorige laagconjunctuur 
was er op dat moment nog geen groei geweest, maar was deze al wel op handen (zie 
figuur 1.2).

Personele maatregelen in het najaar van 2009 en het voorjaar / de zomer van 2010
De vragen over het vasthouden van personeel werden gesteld in de derde interview-
ronde. Die vond plaats in het voorjaar / de zomer van 2010. Bij de vorige recessie waren er 
helaas geen vragen over dit onderwerp. Toch kunnen beide recessies met elkaar worden 
vergeleken op dit punt door gebruik te maken van cbs-cijfers.

De onderwerpen inkrimping en ontslag zijn op een eerder tijdstip in kaart gebracht, 
in het najaar van 2009. De recessie was toen al anderhalf jaar een feit. Veel werkgevers 
zullen ontslag en inkrimping toen inmiddels wel in gang hebben gezet, want het aantal 
banen van werknemers kromp vanaf begin dat jaar. Bij de vorige recessie zijn de vragen 
naar inkrimping en ontslag eveneens geruime tijd, twee jaar, na het eerste begin van 
de recessie gesteld, namelijk in het najaar van 2003. Het aantal banen van werknemers 
kromp toen vanaf 2003. De vragen over dit onderwerp zijn dus op een vrijwel evenver 
punt in beide recessies beantwoord.

Het verloop van beide recessies was echter heel anders (zie figuur 1.2), wat op zich ook tot 
verschillen in inkrimpingsmaatregelen kan hebben geleid. De huidige recessie kenmerkt 
zich door een scherpe krimp van de economie, gevolgd door een voortvarend herstel, 
dat echter langzamer verloopt dan de krimp. De recessie van 2001-2003 had een veel 
gelijkmatiger verloop. Zij werd gekarakteriseerd door een lange periode van ‘kwakkelen’, 
met ongeveer twee jaar nauwelijks economische groei.
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2 Het verloop van de economische neergang

In dit hoofdstuk geven we een korte beschrijving van het verloop van de crisis in 
Nederland. We schetsen zo de achtergrond van de omzetverwachtingen en personele 
maatregelen van werkgevers. De crisis begon, zoals bekend, in de Verenigde Staten. 
Daar bleken de hypotheekportefeuilles van banken minder waard dan gedacht, doordat 
steeds meer huiseigenaren hun hypotheek niet konden betalen. Omdat een deel van 
deze hypotheekportefeuilles was doorverkocht aan banken in andere Westerse  landen, 
waaronder ook Nederland, moesten deze hun bezittingen eveneens afwaarderen. 
Toen de  Amerikaanse zakenbank Lehmann Brothers in september 2008 omviel, raakte 
de  crisis in een stroomversnelling: er ontstond een vertrouwenscrisis bij banken en 
 bedrijven. Als gevolg daarvan stortte de wereldhandel in. Nederland is hierdoor flink 
getroffen, aangezien een groot deel van ons bbp afkomstig is uit de export (cbs 2009).

2.1 Getroffen sectoren

Vooral internationale bedrijven zijn hard en vroeg getroffen
Door de ingestorte wereldhandel liep de export van Nederlandse bedrijven vanaf het 
najaar van 2008 hard terug (zie figuur 2.1). Dit trof vooral de industrie en het goederen-
vervoer, waarin veel exporterende bedrijven actief zijn. De investeringen van bedrijven 
daalden daarop fors, omdat bedrijven het financiële risico ervan niet aandurfden. 
De consumptie van particulieren kromp pas iets later, en nam veel minder sterk af, zeker 
waar het ging om basisbehoeften zoals voedsel. Sectoren die het vooral van de particu-
liere consumptie moeten hebben, zijn daardoor in het algemeen minder hard getroffen 
dan exporterende sectoren. De bouw vormt hierop een uitzondering: zo’n grote ver-
plichting als de koop van een huis durfden consumenten vaak niet aan. De  overheid 
begon juist meer te besteden om de economie uit het slop te trekken.

Herstel van de export, maar de problemen in de bouw nemen toe
Halverwege 2009 begon de wereldhandel weer aan te trekken (cpb 2009). De omzet 
van internationaal opererende bedrijven in Nederland vertoonde daarop duidelijke 
tekenen van herstel. Inmiddels is de Nederlandse uitvoer weer terug op het oude niveau 
(zie figuur 2.1). De bedrijfsinvesteringen en de consumptie van particulieren blijven 
echter achter: zij liggen nog steeds duidelijk onder hun oude niveau. Bij de bedrijfs-
investeringen is het verschil erg groot.

In de bouw zijn de problemen zelfs gegroeid, doordat particulieren en bedrijven de koop 
van een pand in veel gevallen nog steeds niet kunnen of durven financieren (cbs 2010a). 
Bovendien spelen in die branche ook structurele problemen een rol, zoals overproductie 
van kantoren en van woningen in verschillende gemeenten. De economie is dus nog 
lang niet over de volle breedte hersteld.
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Figuur 2.1

Ontwikkeling van het bbp, de bestedingen, investeringen en uitvoer, 2008-2010  

(in indexcijfers, eerste kwartaal 2008 = 100)
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Bron: cbs StatLine (Nationale rekeningen)

Werkgevers uit het avp laten hetzelfde patroon zien
De werkgevers uit het av p hebben op verschillende momenten in de crisis aangegeven 
wat de gevolgen zijn voor de vraag naar hun producten of diensten. Dit is gebeurd in het 
voorjaar / de zomer van 2009, het najaar van 2009 en het voorjaar / de zomer van 2010. 
Hun antwoorden laten een vergelijkbaar patroon zien als hiervoor beschreven, maar met 
nog wat meer details.

De werkgevers die actief zijn in de sectoren industrie en transport zeggen het vaakst flink 
getroffen te zijn: ongeveer een derde van hen rapporteerde in het voor- en najaar van 
2009 een sterke daling van de vraag naar hun producten en diensten ten opzichte van de 
periode ervoor (zie tabel 2.1). Helaas is niet bekend wat dit in termen van omzetverlies 
betekent. Het beginnende herstel van de export halverwege 2009, dat gunstig moet 
zijn geweest voor een deel van de bedrijven in deze sectoren, is niet terug te zien in hun 
oordeel over dat najaar. Mogelijk waren de werkgevers in de industrie en transport toen 
nog somber gestemd door de grote daling in de vraag naar hun producten in de periode 
daaraan voorafgaand. In 2010 verbeterde de situatie in deze sectoren zich volgens de 
werkgevers; toen gaf nog maar 15% tot 25% van hen aan dat de vraag naar hun pro ducten 
het afgelopen half jaar was gedaald. Dat is duidelijk minder dan voorheen.

De vier andere marktsectoren, de handel/horeca/reparatie, de zakelijke dienstverlening, 
de bouw en de landbouw, zijn in 2009 eveneens flink geraakt door de crisis, maar niet zo 
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sterk als de industrie en het transport. Hier meldde 15% tot 25% van de werkgevers een 
sterke daling van de vraag naar hun producten en diensten. In twee van de vier sectoren, 
de handel/horeca/reparatie en de zakelijke dienstverlening, is de situatie in 2010 vervol-
gens verbeterd, net als in de industrie en het transport. In de bouw gebeurde dat echter 
niet; dit is de enige marktsector waar bedrijven geen verbetering zagen. Integendeel, 
er is zelfs sprake van een lichte verslechtering: het percentage bedrijven met een sterke 
teruggang in de vraag naar hun producten en diensten bleef weliswaar vrijwel gelijk, 
maar het percentage met een lichte teruggang nam duidelijk toe (niet in de tabel: dit 
percentage was respectievelijk 34% en 31% in het voor- en najaar van 2009; het werd 46% 
in het voorjaar van 2010). Hoe het de bedrijven in de landbouw is vergaan, is helaas niet 
in kaart te brengen op basis van het av p. Daarvoor is het aantal waarnemingen in deze 
sector in 2010 te beperkt.

Tabel 2.1

Aandeel werkgevers dat zegt dat de vraag naar hun producten en/of diensten sterk is gedaald, 2009-

2010 (in procenten)a

sector (in klassen)
voorjaar / zomer 2009
(n = 2809)

najaar 2009
(n = 1921)

voorjaar / zomer 2010
(n = 1320)

landbouw 16 .b . b

industrie 35 35 25
wv. voedingsmiddelen 5 . b . b

bouwnijverheid 18 23 21
handel/horeca/reparatie 15 17 10
transport 27 33 16
zakelijke dienstverlening 24 24 14

wv. uitzendbureaus 41 . b . b

zorg en welzijn 0 1 1
overige dienstverlening 3 3 6
overheid 1 1 3
onderwijs 7 7 6
totaal 17 18 12

a In het voorjaar van 2009 is gevraagd naar veranderingen in de vraag naar producten / diensten in 
de afgelopen periode, zonder dat er een specifieke termijn werd genoemd. In het najaar van 2009 
en het voorjaar van 2010 is gevraagd naar de veranderingen in de afgelopen zes maanden.

b Minder dan 35 waarnemingen.

Bron: scp (avp’09/’10) 

De drie collectieve sectoren (overheid, onderwijs, zorg en welzijn) hebben tot nu toe 
 weinig last gehad van de crisis. Verder is ook de overige dienstverlening (bv. milieu-
diensten, sport, cultuur, recreatie, kappers, ideële organisaties) slechts licht geraakt 
(zie tabel 2.1). De overige dienstverlening is een gemengde sector. Deels bestaat ze uit 
werkgevers die actief zijn in de marktsector (bv. kappers). Voor het grootste deel be-
staat ze echter uit organisaties die overheidssubsidies of andere overheidsfinanciering 
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 ontvangen (bv. cultuur, ideële organisaties, milieudiensten). Deze hebben, tot dusverre 
tenminste, minder last gehad van de crisis. In de rest van dit rapport laten we de drie 
collectieve sectoren en de overige dienstverlening buiten beschouwing omdat zij niet of 
grotendeels niet tot de marktsector behoren.
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3 De omzetverwachtingen van werkgevers aan het 
begin en einde van de neergang

Werkgevers zagen de recessie niet aankomen
Bij het eerste begin van de recessie, in het voorjaar / de zomer van 2008, waren de werk-
gevers uit het av p nog optimisch gestemd over hun bedrijfsvooruitzichten. 64% van 
hen verwachtte toen enige of een sterke groei van hun omzet in de komende twee jaar. 
Maar weinigen (9%) gingen uit van een krimp. De feitelijke ontwikkelingen waren echter 
geheel anders. Het bbp daalde (zie figuur 1.1) en in veel bedrijfstakken kromp de omzet 
(cbs 2010b, 2010c, 2010d). De crisis kwam voor werkgevers dus onverwacht.

De industrie en het transport zijn in 2009 het sterkst geraakt door de crisis (zie hoofd-
stuk 2), terwijl de werkgevers uit deze sectoren bij het begin van de crisis juist zo positief 
gestemd waren. Zij waren zelfs iets optimistischer dan de gemiddelde werkgever uit de 
marktsector (zie tabel 3.1). In het voorjaar van 2008 verwachtte zo’n 70% van de werk-
gevers in de industrie en het transport een toename van de omzet. Slechts 6% ging uit 
van een daling.

Tabel 3.1

Aandeel werkgeversa dat de komende twee jaar een toename, constant blijving of afname van de 

omzet verwacht, voorjaar 2008 (in procenten)

sector (in klassen) sterke of enige toename ongeveer constant sterke of enige afname

landbouw .b . . 

industrie 70 24 6
bouwnijverheid 56 42 2
handel, horeca en reparatie 61 27 13
transport 69 25 6
zakelijke dienstverlening 68 24 8
totaal marktsector 64 28 9

a Het totale aantal waarnemingen is 853.
b Minder dan 35 waarnemingen.

Bron: scp (avp’07/’08) 

Werkgevers voorzagen het aantrekken van de economie niet
De ontwikkelingen tijdens de crisis bleken voor werkgevers in de marktsector eveneens 
lastig te voorzien. In de periode mei tot en met september 2009 verwachtte slechts 
16% van hen in de komende zes maanden een stijging van de vraag naar hun producten 
en diensten. Bijna de helft (47%) ging uit van een verdere daling. Achteraf bleek dat de 
bodem toen echter, gemiddeld genomen, was bereikt: vanaf dat moment begon de eco-
nomie van kwartaal op kwartaal weer te groeien.
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Deze recessie werd slechter voorzien dan de vorige
Dat de economische neergang onverwacht kwam, is niet uniek voor de huidige crisis. 
De vorige neergang, de internetrecessie van de jaren 2001-2003, werd door werkgevers 
ook niet goed voorzien. Bij de start van die recessie verwachtte eveneens het merendeel 
van de werkgevers, 55%, een groei van hun omzet in de komende twee jaar.

Een verschil is wel dat de omzetverwachtingen van werkgevers in 2008 hooggespanne-
ner waren dan in 2001. In het voorjaar / de zomer van 2008 waren werkgevers vrijwel net 
zo optimistisch over hun toekomstige omzet als in het voorjaar van 2006, toen er een 
periode van hoogconjunctuur op handen was. In 2001 daarentegen waren ze iets minder 
positief gestemd dan in de jaren ervoor. De recessie van 2001-2003 kwam voor werk-
gevers dus iets minder onverwacht dan de huidige.

Figuur 3.1 geeft het voorgaande grafisch weer. In deze figuur worden de gemiddelde 
omzetverwachtingen van werkgevers in de marktsector afgezet tegen de feitelijke ont-
wikkeling van het bbp. De antwoorden van werkgevers zijn daarbij omgezet naar een 
score op een vijf-puntsschaal, waarbij –2 staat voor de verwachting dat de omzet sterk zal 
dalen, –1 voor enige daling, 0 voor ongeveer constant blijven, +1 voor enige stijging en +2 
voor een sterke stijging van de omzet.

De omzetverwachtingen van werkgevers waren de afgelopen vijftien jaar het negatiefst 
op het moment dat het ergste deel van een recessie al voorbij was en de economie weer 
begon aan te trekken. Het lijkt er dus op dat de omzetverwachtingen van werkgevers 
vooral zijn ingegeven door ontwikkelingen in het recente verleden. Omslagpunten in 
de conjunctuur zijn voor hen dus lastig te voorzien. Ook ramingsinstituten hebben daar 
overigens problemen mee. Zij zitten er op dat soort momenten ook vaker naast (De Jong 
et al. 2010).

Het niet goed kunnen voorzien van recessies zal een van de redenen zijn waarom werk-
gevers hun personeelsbestand altijd met enige vertraging aanpassen aan veranderingen 
in de conjunctuur; ze kunnen immers pas reageren als de verandering al enige tijd een 
feit is. In het volgende hoofdstuk bekijken we onder meer of de grotere onverwachtheid 
van de huidige recessie al dan niet tot een langzamere vermindering van het personeels-
bestand heeft geleid.
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Figuur 3.1

Omzetverwachtingen van werkgevers in de marktsectora (linkeras: score op een schaal lopend van –2 

tot +2) en de feitelijke groei of krimp van het bbp (rechteras: in procenten), 1997-2011
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Bron: scp (avp’97-’09/’10) en cbs StatLine (Nationale rekeningen)

Werkgevers verwachten nu vaker een omzetgroei dan aan het einde van de vorige 
recessie
Opvallend is verder dat werkgevers tegen het einde van de huidige recessie 
 optimistischer waren over hun toekomstige omzetontwikkeling dan tegen het einde 
van de vorige recessie, de internetrecessie van de jaren 2001-2003. In het voorjaar / de 
zomer van 2010 verwachtte 52% van de werkgevers in de marktsector enige of een sterke 
omzetgroei. In het voorjaar / de zomer van 2003 was dat 43%. Wellicht heeft dat ermee 
te maken dat de huidige recessie weliswaar plots en hevig was, maar dat de afname 
van de krimp en het eerste herstel daarna ook voortvarend waren. Misschien durven 
werkgevers daardoor eerder te vertrouwen op voortzetting van het herstel dan tijdens 
de recessie van de jaren 2001-2003, die een veel gelijkmatiger verloop had: lichte groei 
en lichte krimp wisselden elkaar toen af. Als dat zo is, durven werkgevers hun perso-
neelsbestand nu wellicht eerder opnieuw uit te breiden dan toen. De peilingen van de 
omzet verwachtingen zijn echter niet op precies hetzelfde punt in de recessie gehouden. 
In 2010 hadden werkgevers al enig herstel achter de rug op het moment van bevraging, 
wat ook voor een optimistischer houding kan hebben gezorgd. Tijdens de bevraging in 
2003 moest het herstel nog komen.
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4 De personele maatregelen van werkgevers

4.1 Het vasthouden van overtollig personeel

Werkgevers hielden meer overtollig personeel vast dan in de vorige recessie
Een van de meest genoemde verklaringen voor de beperkte stijging van de werkloosheid 
is dat werkgevers een deel van hun overtollig personeel hebben vastgehouden (zie ook 
hoofdstuk 1). Cijfers van het cbs over de arbeidsproductiviteit laten zien dat dat inder-
daad moet zijn gebeurd. Normaliter stijgt de arbeidsproductiviteit in de  commerciële 
sector jaar in jaar uit. Onder de commerciële sector wordt verstaan de marktsector 
plus de sectoren zorg en welzijn, de overige dienstverlening en het niet-gesubsidieerd 
onderwijs. In 2009 daalde de arbeidsproductiviteit in de commerciële sector echter (zie 
figuur 4.1). Er moet toen dus te veel personeel zijn geweest voor de hoeveelheid werk. 
Met andere woorden, werkgevers hebben de omvang van hun personeelsbestand dus 
maar beperkt teruggebracht in verhouding tot de sterkte van de recessie.

Tijdens de vorige recessie bleef de arbeidsproductiviteit wel stijgen, zij het minder sterk 
dan in de jaren ervoor en erna. Er moet toen dus ook een overschot aan personeel zijn 
geweest, maar minder groot dan nu.

Figuur 4.1

Arbeidsproductiviteit als geconsolideerde productie per gewerkt uur,a 1997-2009 (in indexcijfers)b
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a  Statistiek in ontwikkeling. De cijfers over 2008 en 2009 zijn voorlopig van aard.
b 2000 = 100.

Bron: cbs StatLine (Groeirekeningen)
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Tabel 4.1 laat eveneens zien dat werkgevers tijdens de crisis een overschot aan perso-
neel hadden. De cijfers in deze tabel zijn afkomstig uit twee bronnen: het av p en een 
onderzoek van Ecorys onder werkgevers in de marktsector. Volgens het av p had 13% van 
de werkgevers in de marktsector in het voorjaar en de zomer van 2010 meer personeel 
in dienst dan nodig was. In 2009 zal dat percentage nog hoger zijn geweest, doordat de 
economie toen slechter draaide. De cijfers van Ecorys wijzen daar inderdaad op. Die laten 
zien dat 25% van de werkgevers in de marktsector in 2010 onvoldoende werk had voor 
al het personeel (Van der Ende et al. 2010b). Hoewel de vraagformulering anders is, en 
de cijfers daardoor niet direct met elkaar te vergelijken zijn, zijn de verschillen zodanig 
groot dat er wel sprake moet zijn van een werkelijk verschil.

Tabel 4.1

Aandeel werkgevers in de marktsector met overbezetting tijdens de crisis (in procenten)

2009
(n = 424)

2010
(n = 869)

heeft meer personeel in dienst dan er nodig isa . 13
heeft onvoldoende werk voor al het personeelb 25 .
verwacht onvoldoende werk te hebben voor al het personeel in het komende jaarb . 10

a Bron: scp (avp’09/’10).
b Bron: Van der Ende et al. (2010b). 

Er kunnen meerdere redenen zijn voor een overschot aan personeel. Eén daarvan is 
dat werkgevers wellicht nog bezig zijn met inkrimping van hun personeelsbestand. 
Inkrimping gebeurt immers altijd met enige vertraging. Voor de meeste werkgevers 
uit het av p was dat echter niet de reden voor het hebben van een overschot aan perso-
neel. Slechts 8% van de werkgevers met een overschot in 2010 zei te veel personeel te 
hebben omdat ze nog bezig waren met ontslagprocedures of de voorbereiding ervan 
(zie  tabel 4.2).

Overtollig personeel is vastgehouden om goede krachten te behouden die later 
hard nodig zijn en uit praktische overwegingen
Er wordt vaak verondersteld dat het deels vasthouden van overtollig personeel vooral is 
ingegeven door de wens goede arbeidskrachten te behouden die later weer hard nodig 
zijn. Werkgevers van nu zouden dat belangrijker vinden dan vroeger vanwege ervaren 
of verwachte personeelstekorten. Het willen vasthouden van goed personeel dat later 
hard nodig is, is inderdaad de meest genoemde reden: 39% van de werkgevers met een 
overschot aan personeel in 2010 geeft dit als reden op (zie tabel 4.2). Dat is vergelijkbaar 
met de uitkomst uit het hiervoor genoemde onderzoek van Ecorys: daarin zei 39% van de 
werkgevers in de marktsector met een overschot aan personeel dit vast te houden omdat 
het onmisbaar is.

Praktische overwegingen hebben echter ook een belangrijke rol gespeeld. Onder prak-
tische overwegingen verstaan we de volgende redenen: ‘hoeveelheid werk gaat spoedig 
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groeien’, ‘ontslag is lastig of duur’, en ‘het overschot verdwijnt vanzelf door natuurlijk 
verloop’. Deze redenen samen zijn door 35% van de werkgevers met een overschot in 
2010 genoemd. In dat licht bezien speelt het behoud van goede arbeidskrachten wellicht 
toch een iets minder dominante rol bij het deels vasthouden van overtollig personeel 
dan vaak wordt gedacht.

Tabel 4.2

Aandeel werkgevers dat de onderstaande redenen noemt voor het in dienst houden van een 

 overschot aan personeel,a voorjaar / zomer 2010 (in procenten)

als % van alle 
 werkgevers

als % van de 
 werkgevers met 
te veel personeel

wil goede krachten in dienst houden, omdat ze later weer hard nodig zijn 5 39
hoeveelheid werk groeit waarschijnlijk spoedig weer 3 21
ontslag is duur of lastig te regelen 2 16
zijn nog bezig met ontslagprocedure of voorbereiding ervan 1 8
personeelsomvang gaat vanzelf krimpen door natuurlijk verloop 1 7
sociale overwegingen 1 7
anders 3 20

a Het gaat hier om spontaan genoemde redenen, die later zijn gecategoriseerd. De antwoorden van 
werkgevers kunnen in meerdere categorieën vallen.

Bron: scp (avp’09/’10) 

Overtollig personeel wordt vaak vastgehouden zonder overheidssteun
Het vasthouden van overtollig personeel is bevorderd, doordat de overheid dit financieel 
ondersteunde. In eerste instantie is er een bijzondere regeling voor werktijd verkorting 
(Wtv) ingesteld. Deze ging in op 30 november 2008. Deze regeling is per 20 juli 2009 
opgevolgd door de regeling voor deeltijd-w w. Onder beide regelingen konden werk-
gevers de arbeidsduur van werknemers terugbrengen en de niet-gewerkte uren 
vervolgens deels door het u w v laten vergoeden uit de w w-gelden. In de vorige recessie 
waren dergelijke uitgebreide voorzieningen er niet.

Werkgevers in de marktsector hebben redelijk vaak gebruikgemaakt van Wtv en/of 
deeltijd-w w: volgens het av p heeft zo’n 9,5% tussen november 2008 en juni/augustus 
2010 aan één of beide van deze regelingen deelgenomen (zie tabel 4.3). Het deelname-
percentage lag het hoogst in de industrie; daar gebruikte 18% van de werkgevers deze 
voorziening. Er zijn echter ook veel werkgevers die personeel hebben vastgehouden zon-
der overheidssteun. In het voorjaar / de zomer van 2010 maakte 84% van de werkgevers 
uit de marktsector met een overschot aan personeel geen gebruik van Wtv of deeltijd-
w w en had dat ook in de voorgaande jaren niet gedaan.
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Tabel 4.3

Aandeel werkgevers in de marktsector dat gebruik maakt of heeft gemaakt van de bijzondere regeling 

voor werktijdverkorting of deeltijd-w w, voorjaar / zomer 2010 (in procenten; n = 873)

bijzondere regeling voor werktijdverkorting 1
deeltijd-ww 8
werktijdverkorting & deeltijd-ww 0,5

Bron: scp (avp’09/’10) 

Gebruik van deeltijd-w w is lager bij een korte inwerktijd van het personeel
De deeltijd-w w was uitdrukkelijk bedoeld voor het behoud van vakkrachten die 
bedrijven later weer hard nodig zouden hebben. Dit is in de wetstitel vermeld (Besluit 
deeltijd-w w tot behoud van vakkrachten 2009). Tijdens de looptijd van de deeltijd-
w w maakte de minister van sz w zich zorgen of de regeling inderdaad alleen in dit 
soort  situaties werd gebruikt. Zijn vrees was dat bedrijven de deeltijd-w w voor al hun 
personeel zouden gebruiken, en niet alleen voor de vakkrachten (zie de Volkskrant, 
23 juni 2009). Het av p kan daarover geen zekerheid geven, omdat het geen zicht heeft 
op de verhouding tussen vakkrachten en overige krachten in de deeltijd-w w. Het laat 
wel zien dat het gebruik van deeltijd-w w lager ligt bij bedrijven waarin de gemiddelde 
inwerktijd voor de meest voorkomende functie relatief kort is, maximaal één maand, 
en er dus waarschijnlijk niet zoveel vakkrachten zijn. Dit lagere gebruik is waarschijn-
lijk  ingegeven door kostenoverwegingen: wat kost het de werkgever om het huidige 
 personeel te behouden vs. wat zijn de kosten voor het moeten inwerken van nieuw per-
soneel na afloop van de recessie.

4.2 Inkrimping van het personeelsbestand en ontslag

Werkgevers krompen hun personeelsbestand sneller in dan voorheen
Uiteraard hebben werkgevers niet al hun overtollig personeel vastgehouden. Veel van 
hen hebben ook werknemers moeten ontslaan of tijdelijke contracten niet verlengd. 
Deze inkrimping doet zich, zoals eerder opgemerkt, altijd met enige vertraging voor. 
Inkrimpingsmaatregelen kosten nu eenmaal enige tijd. Bovendien zullen werkgevers 
vaak pas reageren als een recessie al een tijdje aan de gang is.

Ondanks de grotere onverwachtheid van de huidige recessie verliep de inkrimping juist 
sneller dan bij de vorige neergang (zie figuur 4.2). Ditmaal begon het aantal banen van 
werknemers zo’n driekwart jaar na de eerste haperingen in de economische groei te 
dalen. De vorige keer was dat na zo’n 1,5 jaar. Toen was er eerst nog een langere periode 
waarin het aantal banen niet meer groeide, maar gelijk bleef. Dat was nu niet het geval.

Snelle inkrimping van het personeelsbestand lijkt op het eerste gezicht tegenstrijdig 
met het vasthouden van meer overtollig personeel. Deze tegenstrijdigheid is echter 
maar schijn. De huidige recessie was erg fors, zodat bedrijven meer overtollig personeel 
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 moeten hebben gehad dan tijdens de vorige recessie. Daardoor kunnen snelle inkrim-
ping en het vasthouden van meer overtollig personeel toch naast elkaar hebben bestaan.

Inkrimping kan nu noodzakelijker en makkelijker zijn geweest
De snellere krimp van het aantal banen zal onder meer veroorzaakt zijn door de zwaarte 
van de huidige recessie. Deze zal de financiële noodzaak van inkrimping voor werkgevers 
eenvoudigweg groter hebben gemaakt.

Daarnaast kan het voor werkgevers nu wellicht makkelijker zijn geweest om hun per-
soneelsbestand snel in te krimpen. Ten eerste is individueel ontslag tegenwoordig 
eenvoudiger en goedkoper te regelen dan voorheen. Werkgevers kunnen sinds okto-
ber 2006 een beëindigingsovereenkomst afsluiten met een individuele werknemer, 
zonder dat deze zijn of haar recht op w w verliest. Tussenkomst van de kantonrechter 
of u w v Werkbedrijf is daarvoor niet nodig. Vóór oktober 2006 verloren werknemers 
hun w w-rechten dan wel. Daardoor zullen zij toentertijd veelal niet aan een dergelijke 
overeenkomst mee hebben willen werken. Bovendien is de kantonrechtersformule per 
januari 2009 gewijzigd, waardoor ontslagvergoedingen waarbij deze formule wordt 
gebruikt meestal lager uitvallen. De kantonrechtersformule wordt niet alleen bij kanton-
zaken gebruikt, maar vermoedelijk ook vaak bij beëindigingsovereenkomsten.

Ten tweede hadden werkgevers nu meer flexibele krachten in dienst dan bij de start van 
de vorige recessie en is het aantal arbeidsuren van deze groep sneller terug te brengen. 
Bij flexibele krachten gaat het om uitzendkrachten, inval- en oproepkrachten, en tijde-
lijke werknemers met een contract van minder dan één jaar. Het percentage flexibele 
krachten onder alle werknemers was 9,5% in 2008, tegen 8% in 2001, oftewel een verschil 
van 129.000 personen (cbs 2011).

Eén inkrimpingsmethode kan nu minder eenvoudig zijn geweest. Dat is de ‘oude’, 
veelgebruikte, inkrimpingsmaatregel van een collectieve vertrekregeling voor oudere 
werknemers. Sinds januari 2006 lopen werkgevers het risico op een fiscale boete als zo’n 
regeling op een verkapte regeling voor vervroegd uittreden lijkt. De overheid heeft hier-
toe besloten om vervroegde uittreding te ontmoedigen.
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Figuur 4.2

Aantal banen van werknemersa en groei of krimp van het bbp, 1997-2010 

(linkeras: banen in aantallen x 1000; rechteras: ontwikkeling bbp in procenten)
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een iets andere definitie.

Bron: cbs StatLine (Arbeidsrekeningen en Nationale rekeningen)

Individueel ontslag om bedrijfseconomische redenen is nu door meer werkgevers 
gebruikt
Werkgevers lijken de eenvoudigere mogelijkheid voor individueel ontslag inderdaad te 
hebben benut tijdens de crisis. De gegevens uit het av p wijzen daar tenminste op: in het 
najaar van 2009 had 16% van de werkgevers uit de marktsector één of meer werknemers 
individueel ontslagen om bedrijfseconomische redenen. Tijdens de vorige recessie 
kwam dit type ontslag veel minder vaak voor: in het najaar van 2003 had slechts 7% 
van de werkgevers dit gebruikt (zie tabel 4.4). In de andere tussenliggende jaren lag het 
gebruik ook veel lager, respectievelijk op 8% (2005) en 3% (2007). De groei van het indivi-
dueel ontslag doet zich zowel onder kleine als grote bedrijven voor.

De hogere incidentie van dit type ontslag heeft niet als oorzaak dat collectief ontslag 
door Wtv en deeltijd-w w deels kon worden voorkomen. Zowel bedrijven met als zonder 
Wtv/deeltijd-w w maakten vaker gebruik van deze ontslagvorm dan vroeger.
Vermoedelijk zal individueel ontslag om bedrijfseconomische redenen vooral bij vaste 
krachten zijn toegepast. Bij medewerkers met een tijdelijk contract is deze ontslagvorm 
echter ook mogelijk.
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Tabel 4.4

Aandeel werkgevers in de marktsector dat het afgelopen jaar personeel heeft ontslagen, 2009 en 

2003a (in procenten)

najaar 2009
(n = 1285)

najaar 2003
(n = 1533)

heeft het afgelopen jaar werknemers ontslagen
(dit is inclusief het niet verlengen van tijdelijke contractenb) 51** 44
waaronder:

collectief om bedrijfseconomische redenen 6 6
individueel om bedrijfseconomische redenen 16** 7
wegens slecht functioneren of verstoorde arbeidsrelatie 30 33
andere reden 9** 5

a Er is getoetst of de antwoorden in 2009 en 2003 significant van elkaar verschillen.
b Werkgevers hebben het niet-verlengen van tijdelijke contracten vermoedelijk meestal 

ondergebracht in de categorie ‘andere redenen’. De toelichtingen van werkgevers bij deze 
categorie wijzen daarop.

* = p < .05.
** = p < .01.

Bron: scp (avp’03/’04 en ’09/’10) 

De flexibele schil is ook vaker verminderd
Naast individueel ontslag om bedrijfseconomische redenen is ook het niet verlengen van 
tijdelijke contracten en het verkorten van de contractuele arbeidsduur door meer werk-
gevers toegepast (zie tabel 4.4). In het najaar van 2009 gebruikte respectievelijk 12% en 
4% van de werkgevers in de marktsector deze inkrimpingsmethoden. In het najaar van 
2003 lag dat lager, namelijk op respectievelijk 9% en 1%. Het aantal werkgevers met deze 
inkrimpingsvorm is vooral gestegen onder kleine bedrijven (< 50 werknemers).

Waarschijnlijk konden werkgevers beide inkrimpingsvormen nu vaker toepassen dan 
voorheen, doordat hun flexibele schil groter was en de inzet van deze groep sneller te 
verminderen is. Verkorting van de contractduur zal daarnaast om nog een reden va-
ker zijn voorgekomen: als gevolg van de regelingen voor werktijdverkorting (Wtv) en 
deeltijd-w w, die de overheid tijdens de crisis heeft ingevoerd (zie ook paragraaf 4.1). 
Maar ook als bedrijven in deze regelingen niet worden meegerekend, dan is verkorting 
van de contractduur nog steeds meer toegepast dan voorheen, namelijk door 3% van de 
werkgevers.

Vertrek van oudere werknemers is toch nog redelijk vaak gestimuleerd
In het voorjaar / de zomer van 2010 zijn werkgevers naar nog een andere inkrimpings-
maatregel gevraagd: het stimuleren van het vertrek van oudere werknemers. Ondanks 
de overheidsmaatregelen om vervroegde uittreding af te remmen wordt dit toch nog 
redelijk vaak gestimuleerd. In de marksector meldde 7% van de werkgevers dat zij hier 
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momenteel mee bezig waren. Helaas is niet bekend hoe vaak men dit tijdens de internet-
recessie van de jaren 2001-2003 deed.

Tabel 4.5

Aandeel werkgevers in de marktsector dat het personeelsbestand momenteel aan het inkrimpen is, 

2009/2010 en 2003a (in procenten)

najaar 2009
(n =1284) 

najaar 2003
(n = 1532)

voert momenteel beleid tot inkrimping van het personeelsbestand 18 16
waaronder:

niet verlengen van tijdelijke contracten 12* 9
vacaturestop 11 11
gedwongen ontslag 6 5
overplaatsen personeel naar ander bedrijfsonderdeel 5 5
outplacement 5 4
verkorten contractuele dienstomvang 4** 1

voorjaar / zomer 2010
(n = 874)

stimuleert het vertrek van ouderen 7 geen gegevens

a Er is getoetst of de antwoorden in 2009 en 2003 significant van elkaar verschillen.
* = p < .05.
** = p < .01.

Bron: scp (avp’03/’04 en ’09/’10)

Andere inkrimpings- en ontslagmethoden zijn even vaak als voorheen toegepast
Andere veel voorkomende inkrimpings- en ontslagmethoden, zoals een vacaturestop 
en collectief ontslag, zijn vrijwel even vaak gebruikt als in de vorige recessie. Dat geldt 
ook voor zogeheten ‘van werk naar werk’-regelingen: het overplaatsen van personeel 
naar een ander bedrijfsonderdeel en het begeleiden van werknemers naar ander werk via 
outplacement. ‘Van werk naar werk’-regelingen worden door de overheid aangemoedigd, 
omdat ze werkloosheid kunnen voorkomen. Werkgevers lijken ze echter nog niet vaker 
dan vroeger te hebben opgepakt.

4.3 Hernieuwde groei van de werkgelegenheid

Het aantal banen groeit weer licht, en dat is sneller dan na de vorige recessie
Inmiddels is het eerste herstel van de economie achter de rug. Dit heeft geleid tot een 
stabilisatie en later een zeer lichte groei van het aantal banen. Deze groei zit voor het 
grootste deel in de flexibele banen (cbs 2011). Opvallend is dat de eerste werkgelegen-
heidsgroei sneller inzette dan na de vorige recessie (zie figuur 4.2). Ditmaal stopte de 
daling van het aantal banen 1,5 jaar na de eerste haperingen in de economische groei en 
was er vervolgens sprake van een heel lichte stijging. Tijdens de vorige recessie kwam de 
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daling van het aantal banen pas zo’n twee tot 2,5 jaar na de eerste haperingen in de eco-
nomische groei tot stilstand. De eerste, hernieuwde, groei van het aantal banen startte 
nog een jaar later.

Wellicht is het snellere herstel te danken aan het afwijkende verloop van de huidige re-
cessie. Er is sprake van een V-vorm met een snelle krimp en een voortvarend, zij het wat 
trager, herstel. Het verloop van de vorige recessie was veel gelijkmatiger. Een mogelijke 
andere, hiermee samenhangende, oorzaak is dat werkgevers aan het einde van deze 
recessie vaker een omzetgroei verwachtten dan aan het einde van de vorige neergang.

Als de toekomstverwachtingen van werkgevers kloppen, dan zal de werkgelegenheid 
nog wat verder groeien. In het voorjaar / de zomer van 2010 verwachtte 3% van de werk-
gevers in de marktsector een sterke toename van de werkgelegenheid in hun bedrijf 
gedurende de komende twee jaar; 25% verwachtte enige toename. Er zijn ook werkgevers 
die een krimp verwachtten, maar dat aantal is kleiner, te weten respectievelijk 2% (sterke 
krimp) en 10% (enige krimp).



conclusies

31  

5 Conclusies

Een zware, plotse recessie met een beperkte stijging van de werkloosheid
Nederland raakte in 2008 in een diepe recessie. Deze zou tot en met 2009 voortduren, en 
was de zwaarste in de afgelopen 65 jaar. Inmiddels groeit de economie weer, maar het 
bbp ligt nog steeds duidelijk onder het niveau van vóór de recessie.

Een van de opvallende kanten aan de huidige recessie is dat de werkloosheid maar be-
perkt steeg. De piek in werkloosheid lag lager dan in de vorige recessie, van de jaren 
2001-2003, terwijl die vele vele malen lichter was. Deze gunstigere ontwikkeling van 
de werkloosheid is overigens niet uniek voor Nederland: in een aantal andere Westerse 
landen, waaronder Duitsland, Finland, Noorwegen en Oostenrijk, doet zich een ver-
gelijkbaar verschijnsel voor (Eurostat 2011).

Een van de meest genoemde verklaringen voor de beperkt gestegen werkloosheid is dat 
werkgevers wellicht andere personele maatregelen hebben genomen dan voorheen. 
Zij zouden overtollige werknemers nu vaker hebben vastgehouden, omdat zij in de na-
bije toekomst krapte op de arbeidsmarkt verwachten en dit personeel dan hard nodig 
hebben. Bovendien konden zij overheidssteun krijgen voor het vasthouden van over-
tollig personeel, in de vorm van de bijzondere regeling voor werktijdverkorting (Wtv) en 
deeltijd-w w. Daarnaast heeft ook het toegenomen aantal z z p’ers de werkloosheid mo-
gelijk beperkt. Dit laatste onderwerp blijft in dit rapport echter buiten beschouwing.

Er is meer overtollig personeel vastgehouden dan vroeger
Cijfers uit het Arbeidsvraagpanel (av p), aangevuld met cijfers van het cbs, laten zien 
dat de personele maatregelen van werkgevers inderdaad deels veranderd zijn. Het av p is 
een langlopend onderzoek onder werkgevers. Het geeft zodoende de mogelijkheid om 
de personele maatregelen van werkgevers tijdens de huidige en de vorige recessie, van 
de jaren 2001-2003, met elkaar te vergelijken. Bij die vergelijking zijn alleen gegevens 
gebruikt van werkgevers uit de marktsector, dus exclusief overheid, onderwijs, zorg en 
welzijn en overige dienstverlening.

Een van de belangrijkste verschillen met de vorige recessie is dat werkgevers inderdaad 
meer overtollig personeel hebben vastgehouden dan destijds. Uit cbs-cijfers blijkt dat 
de arbeidsproductiviteit per gewerkt uur in 2009 in de commerciële sector is gedaald. 
Normaliter stijgt die jaar in jaar uit. Werkgevers hebben de omvang van hun personeels-
bestand dus maar beperkt teruggebracht in verhouding tot de sterkte van de recessie. 
Er moet dus een overschot aan personeel zijn geweest. In de vorige recessie zal het 
overschot kleiner zijn geweest, want toen steeg de arbeidsproductiviteit wel, zij het wat 
minder sterk dan in de jaren ervoor en erna.

Het deels vasthouden van overtollig personeel is bevorderd door de overheidssteun 
hiervoor in de vorm van de bijzondere regeling voor werktijdverkorting (Wtv) en 
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 deeltijd-w w. Een groot deel van de werkgevers met een overschot aan personeel in 2010, 
84%, heeft echter geen gebruik gemaakt van deze regelingen.

Overtollig personeel wordt vastgehouden om goed personeel te behouden en uit 
praktische overwegingen
39% van de werkgevers met een overschot aan personeel geeft daarvoorals reden dat zij 
goede arbeidskrachten willen behouden die later weer hard nodig zijn. Praktische rede-
nen, zoals de kosten van ontslag, de verwachting dat de werkhoeveelheid spoedig weer 
zal groeien of het vanzelf verdwijnen van het overschot aan personeel door natuurlijk 
verloop, worden vrijwel net zo vaak genoemd, namelijk door 35% van de werkgevers. 
Het behoud van goede krachten speelt daarmee wel een belangrijke, maar beslist niet de 
enige rol bij het deels vasthouden van overtollig personeel. Een klein deel van de werk-
gevers in het av p met een overschot aan personeel, 8%, geeft als reden hiervoor dat zij 
nog bezig zijn met ontslag of de voorbereiding ervan.

Tegelijkertijd hebben werkgevers hun personeelsbestand sneller ingekrompen, en 
ook weer sneller uitgebreid
Een ander verschil met de vorige recessie is dat werkgevers de omvang van hun perso-
neelsbestand sneller hebben aangepast dan destijds: het aantal banen van werknemers 
is sneller gekrompen, maar ook sneller weer iets gegroeid, zo blijkt uit cbs-cijfers. 
Waarschijnlijk komt dat door de vorm van de huidige recessie; er was een scherpe krimp 
en een voortvarend, maar langzamer herstel. De vorige recessie had een veel gelijk-
matiger verloop. Daarnaast verwachtten werkgevers aan het einde van deze recessie 
vaker een omzetgroei dan aan het einde van de vorige neergang, wat mogelijk ook heeft 
 bijgedragen aan de snellere, hernieuwde banengroei.

Individueel ontslag, inkrimping van de contractduur en niet verlengen van 
tijdelijke contracten zijn door meer werkgevers dan vroeger gebruikt
De wijze waarop werkgevers hun personeelsbestand hebben ingekrompen, verschilt 
eveneens deels met de vorige recessie, zo blijkt uit gegevens uit het av p. Er hebben meer 
werkgevers dan toen gebruikgemaakt van individueel ontslag om bedrijfs economische 
redenen. Ook hebben meer werkgevers tijdelijke contracten niet verlengd en de 
 contractuele arbeidsduur verminderd.

Het grootste verschil doet zich voor bij het individuele ontslag om bedrijfs economische 
redenen. In het najaar van 2009 had 16% van de werkgevers deze ontslagvorm 
in het afgelopen jaar toegepast. In het najaar van 2003 ging het om maar 7%. 
De meest waarschijnlijke oorzaak van deze stijging is dat het nu gemakkelijker is een 
 beëindigingsovereenkomst af te sluiten met een werknemer. Deze verliest zijn of haar 
rechten op w w dan niet meer. In 2003 gebeurde dat nog wel. Bovendien is de kanton-
rechtersformule per januari 2009 gewijzigd, waardoor ontslagvergoedingen die op deze 
formule zijn gebaseerd nu meestal lager uitvallen. De kantonrechtersformule wordt 
niet alleen bij kantonzaken gebruikt, maar vermoedelijk ook vaak bij beëindigings-
overeenkomsten.
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Bij de twee andere inkrimpingsvormen zijn de verschillen kleiner. Het niet verlengen 
van (een deel van) de tijdelijke contracten werd in het najaar van 2009 door 12% van de 
werkgevers toegepast, tegen 9% in het najaar van 2003. Het percentage dat de contrac-
tuele arbeidsduur (deels) verminderde was respectievelijk 4% en 1%. Niet-verlenging 
van tijdelijke contracten en inkorting van de contractduur komen wellicht vaker voor 
dan vroeger, doordat de flexibele schil aan uitzend-, oproep-, inval- en tijdelijke krach-
ten ditmaal groter was. De arbeidsuren van deze groep zijn sneller terug te brengen. 
Het verminderen van de contractuele arbeidsduur zal ook zijn bevorderd door Wtv en 
deeltijd-w w.

Bekende maatregelen, zoals een vacaturestop en collectief ontslag, zijn niet door meer 
of minder werkgevers gebruikt dan in 2003. Dat geldt ook voor de zogeheten ‘van werk 
naar werk’-regelingen: het overplaatsen van personeel naar een ander bedrijfsonderdeel 
en outplacement. Deze maatregelen worden door de overheid aangemoedigd, omdat ze 
werkloosheid kunnen voorkomen. Werkgevers lijken deze maatregelen echter nog niet 
vaker te hebben toegepast.

De veranderingen in personele maatregelen hebben snelle banenkrimp 
vergemakkelijkt
De hevigheid van de recessie zal een snelle krimp van het personeelsbestand vaak 
noodzakelijk hebben gemaakt. Door de wijzigingen in inkrimpings- en ontslagmaat-
regelen was zo’n snelle krimp gemakkelijker te realiseren. Zo is een uitzendcontract 
of een  aflopend tijdelijk contract eerder te beëindigen dan een vast contract. En zo is 
individueel ontslag in de vorm van een beëindigingsovereenkomst sneller en vaak ook 
goedkoper te regelen dan collectief ontslag, dat eerst aan de vakbonden en u w v Werk-
bedrijf gemeld moet worden en waarvoor vervolgens een wachttijd geldt.

De wijziging van de regels rond beëindigingsovereenkomsten heeft ontslag dus verge-
makkelijkt voor werk gevers. De reden voor de wijziging was echter een andere, namelijk 
het terugbrengen van het aantal pro forma zaken bij u w v Werkbedrijf en de kantonrech-
ter (t k 2005/2006) en daarmee het verminderen van de kosten van u w v Werkbedrijf en 
rechtspraak. Gezien het gegroeide gebruik van individueel ontslag lijkt het wenselijk om 
na te gaan hoe beëindigingsovereenkomsten voor werknemers uitpakken in vergelijking 
met kantonrechterszaken, zeker bij werknemers aan de onderkant van de arbeids-
markt, die hun rechten vaak slechter kennen. Overigens wil het kabinet de regels rond 
beëindigingsovereenkomsten inmiddels aanscherpen door werkgevers die 20 of meer 
werknemers individueel willen ontslaan een meldplicht op te leggen, net als bij collec-
tief ontslag (t k 2009/2010b).

De veranderingen in personele maatregelen hebben de werkloosheidsgroei 
verminderd
Sommige van de verschillen in personele maatregelen zullen de werkloosheidsgroei 
hebben beperkt. Dat geldt ten eerste natuurlijk voor het vaker vasthouden van over-
tollig personeel. Ook het vaker inkorten van de contractuele arbeidsduur kan het aantal 
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 vervallen arbeidsplaatsen hebben verminderd. Daarnaast heeft mogelijk ook het snel-
lere, eerste herstel van de werkgelegenheid een remmend effect op de werkloosheid 
gehad. Dit maakt het voor werklozen immers makkelijker een nieuwe baan te vinden.

De verschuivingen in de personele maatregelen van werkgevers zijn dus gunstig geweest 
voor de werkloosheid. Dit roept twee vragen op. Zijn dit blijvende veranderingen, met 
andere woorden, zullen werkgevers bij een volgende recessie weer zo reageren? En wat 
zijn de gevolgen van deze verschuivingen voor de financiële positie van bedrijven, niet 
alleen op de korte, maar ook op de langere termijn? Het antwoord op beide vragen hangt 
onder meer af van de verhouding tussen kosten en baten van deze maatregelen voor 
werkgevers. Het deels vasthouden van overtollig personeel is een dure maatregel; het 
moet werkgevers redelijk wat geld hebben gekost. Het is zeer de vraag of werk gevers dit 
nog een keer zouden kunnen betalen, als er met net zo’n korte tussenpoos als nu weer 
een recessie zou komen. Voorlopig lijken zij zo’n situatie in ieder geval te willen vermij-
den: de groei van het aantal banen van werknemers zit tot dusverre voor het grootste 
deel in de flexibele banen (cbs 2011), die sneller kunnen worden beëindigd. Wat betreft 
de financiële positie van bedrijven geldt dat de kosten van het vasthouden van personeel 
zullen moeten worden terugverdiend. Werkgevers moeten dus be zuinigen. Misschien is 
dat een van de oorzaken van het feit dat de bedrijfs investeringen nog steeds nauwelijks 
zijn hersteld. Als die de komende tijd ook achterblijven, en noodzakelijke investeringen 
niet worden gedaan, kan dat uiteindelijk slecht zijn voor de winstgevendheid van bedrij-
ven. Aan de batenkant staat dat werkgevers nu minder kosten hoeven te maken voor het 
inwerken van nieuw personeel, omdat zij minder nieuwe mensen hoeven aan te nemen. 
Er is dus minder ‘human capital’ verloren gegaan. Dat zal goed zijn voor de financiële 
positie van bedrijven. Naar welke kant de kosten- batenverhouding uitvalt, is niet op 
voorhand aan te geven. Om die vraag te beantwoorden is onderzoek nodig waarin de fi-
nanciële prestaties van bedrijven of landen waar veel of juist weinig overtollig personeel 
is vastgehouden, worden vergeleken over een langere termijn.
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Summary

Employers’ views on the crisis

A sudden, severe recession with a limited rise in unemployment
The Netherlands was plunged into a deep recession in 2008. The crisis lasted until 2009, 
and was the most severe downturn for 65 years. Although the economy is now growing 
again, gdp is still well below the level seen prior to the recession.

One striking aspect of this most recent recession was the limited rise in unemployment, 
which peaked at a lower level than in the previous recession in 2001-2003, even though 
that recession was many times less severe. This more modest rise in unemployment was 
not restricted to the Netherlands, but was also repeated in a number of other Western 
countries, including Germany, Finland, Norway and Austria (Eurostat 2011).

One of the most frequently cited explanations for the limited rise in unemployment 
is that employers may have responded differently from in the past with regard to their 
workforce, more often engaging in labour hoarding because they anticipated a la-
bour market squeeze in the near future which would lead to strong demand for staff. 
Additionally, they were able to obtain government support for holding on to staff who 
were temporarily surplus to requirements, in the form of special short-time working 
schemes. The increase in the number of sole traders may also have helped mitigate the 
rise in unemployment; however, this is something that is not considered in this report.

More labour hoarding than in the past
Figures from the Labour Demand Survey (av p), supplemented by data from Statistics 
Netherlands (cbs), show that the personnel measures taken by employers have indeed 
changed to a degree. The av p is a long-running survey of employers, which there-
fore enables the personnel measures taken during the most recent recession and its 
nearest predecessor (2001-2003) to be compared. This comparison drew only on data on 
 employers from the private sector, i.e. leaving aside the civil service, education, care and 
welfare and other mainly non-commercial service sectors.

One of the main differences compared with the previous recession is that employers 
did indeed engage in more labour hoarding than in the past. Figures from Statistics 
Netherlands show that labour productivity per hour worked fell in the commercial sec-
tor in 2009, whereas under normal circumstances it rises every year without fail. This 
suggests that employers made only limited cuts to their workforce compared with the 
severity of the recession, presumably leaving them with a surplus of personnel. That 
surplus will have been smaller in the previous recession, because labour productivity did 
rise at that time, albeit less strongly than in the preceding and subsequent years.
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This labour hoarding was encouraged by special government short-time working 
 schemes – although a high proportion of employers with surplus staff – 84% in 2010 – 
made no use of these schemes.

Labour hoarding both practical and a means of retaining good staff
39% of employers who held on to surplus personnel stated that they did so in order 
to retain good workers who would be badly needed later. Practical factors, such as 
 redundancy costs, the expectation that the demand for labour would rise again quickly 
or the eventual evaporation of the surplus through natural wastage, were cited by 
almost as many employers: 35%. Retaining good staff is thus an important reason for 
labour  hoarding, but is by no means the only factor. A small proportion of employers 
with  surplus personnel (8%) stated in the av p that this was because they were still 
 implementing or preparing redundancy procedures.

At the same time, employers rationalised staffing levels faster and expanded them 
again more rapidly
Another difference compared with the previous recession is that employers adjusted the 
size of their workforce more rapidly than previously. Figures from Statistics Netherlands 
show that the number of jobs shrank more quickly, but was also faster to grow again 
slightly. This probably has to do with the character of the latest recession, which was 
marked by a sharp downturn followed by a stronger but more gradual recovery, while the 
course of the previous recession was more even. In addition, more employers expected 
to see turnover increase at the end of the latest recession than at the end of the previous 
downturn, and this may also have contributed to the more rapid resumption in jobs 
growth.

Individual redundancies, reduction in contractual working hours and non-
extension of temporary contracts used by more employers than in the past
There are several ways open to employers wishing to reduce their workforce, such as 
redundancy, non-extension of temporary contracts, outplacement, etc. In the Nether-
lands, employers have three options for making workers redundant. First, they can seek 
permission from the public employment service u w v Werkbedrijf. This is possible for 
both individual and collective redundancies; in the case of collective redundancies invol-
ving 20 or more employees, the trade unions must also be notified. The second option is 
to seek permission for dismissal from the subdistrict courts; this is usually done in the 
case of individual dismissals. A third possibility is to negotiate a termination agreement 
with an individual employee; although these are always individual agreements, they can 
be entered into with several employees.

Figures from the av p show that the way in which employers rationalised their work-
forces was slightly different in the latest recession from the previous recession, with 
more employers using the possibility of individual redundancy for commercial  reasons; 
in addition, more employers did not extend temporary contracts and reduced the 
 contractual working hours.
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The biggest difference is in the area of individual dismissal for commercial reasons. In 
the autumn of 2009, 16% of employers had used this as a method for dismissal in the pre-
vious year, compared with just 7% in the autumn of 2003. The most likely reason for this 
increase is that it is now easier to enter into a termination agreement with an employee, 
as employees no longer lose their entitlement to unemployment benefit, which was 
the case before October 2006. Moreover, the subdistrict court procedure was changed 
with effect from January 2009, with the result that severance pay settlements are now 
generally lower when this route is used. This has probably also reduced severance pay 
settlements in termination agreements.

The differences are smaller when it comes to the other two methods of workforce ratio-
nalisation. Non-extension of some or all temporary employment contracts was applied 
by 12% of employers in the autumn of 2009, compared with 9% in autumn 2003. The 
percentage of employers who (partially) cut contractual working hours was 4% and 1%, 
respectively. Non-extension of temporary employment contracts and reduction of con-
tractual working hours may be more common than in the past because the proportion of 
flexible staffing agency, standby, supply and temporary staff – whose working hours can 
be cut more rapidly – was greater this time around. Reducing contractual working hours 
will also have been encouraged by the government’s short-time working schemes.

Familiar strategies such as recruitment freezes and collective redundancy were not used 
any more or any less by employers in 2009 than in 2003. The same applies for ‘work-
to-work’ schemes, where staff are transferred to a different part of the business, and 
outplacement. These measures are encouraged by the Dutch government because they 
can prevent unemployment. So far, however, employers do not appear to have applied 
these measures more often than in the past.

Changes in personnel measures made it easier to cut jobs faster
The severity of the recession will in many cases have made it necessary for employers to 
reduce their workforces quickly. This was made easier by changes in the rationalisation 
and redundancy regulations. For example, a staffing agency contract or expiring tempo-
rary contract can be terminated more easily than a permanent contract, and individual 
redundancy through a termination agreement is faster – and often cheaper – to arrange 
than collective redundancy, which requires prior notification of trade unions and the 
public employment service u w v Werkbedrijf, followed by a prescribed waiting period.

The change in the rules relating to termination agreements has made it easier for em-
ployers to dismiss staff. This was however not the reason for the change; rather, this 
was born of a desire to reduce the number of pro forma cases being submitted to u w v 
Werkbedrijf and the subdistrict courts (t k 2005/2006) and thus to reduce the costs of 
u w v Werkbedrijf and the administration of justice. Given the increased use of indi-
vidual redundancy, there is a case for investigating how the outcomes of termination 
agreements for employees compare with the outcomes of subdistrict court decisions, 
especially for employees at the lower end of the labour market, who tend to be less well 
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informed about their rights. The Dutch government is in fact now seeking to tighten up 
the rules surrounding termination agreements by imposing a notification duty on em-
ployers wishing to dismiss 20 or more employees through individual agreements, as is 
already required for collective dismissals (t k 2009/2010b).

Changes in personnel measures have mitigated unemployment growth
Some of the differences in the use of staff reduction measures will have helped 
 mitigate the growth in unemployment. Naturally, this applies in the first case for 
labour  hoarding, though the reduction in contractual working hours could also have 
reduced the number of jobs lost. In addition, it is possible that the more rapid initial 
 recovery in employment mitigated the growth in unemployment, by making it easier for 
un employed people to find a new job.

The changes in staff measures taken by employers have thus had a favourable impact 
on unemployment. This raises two questions. Will these prove to be lasting changes, 
i.e. will employers react in the same way again in a subsequent recession? And what are 
the consequences of these changes for the financial position of businesses, not just in 
the short term, but also in the longer run? The answers to these two questions depend 
among other things on how the benefits weigh against the costs of these measures for 
employers. Labour hoarding is an expensive measure, which will have cost employers 
quite a lot of money. It is very open to question whether employers would be able to 
afford to do this again if another recession were to come after an interval as short as 
that separating the two previous ones. At any rate, they appear to wish to avoid such a 
 situation for the time being: flexible jobs, which can be terminated more quickly, have 
thus far been the strongest growth area (cbs (Statistics Netherlands) 2011). As regards 
the financial position of employers, the costs of holding on to staff (labour hoarding) 
will have to be earned back. This means that employers will have two make savings. That 
is perhaps one of the reasons that there has so far been virtually no recovery in corpo-
rate investments. If this situation continues in the coming period, and the necessary 
investments are not made, this could ultimately have a negative impact on corporate 
profitability. On the benefits side, labour hoarding has meant that employers now have 
to spend less on the induction of new staff, because they do not need to take on so many 
new people. In other words, less human capital has been lost; this will be good for the 
financial position of employers. Which way the costs/benefits balance will tilt cannot 
be predicted in advance; answering that question would require research in which the 
financial performance of companies or countries where labour hoarding has been high 
is compared over an extended period with the performance where labour hoarding has 
been low.
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