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Nederlandse werkgevers verwachten bescheiden groei 
 
Optimisme blijft bestaan, maar groei versnelt niet 
 
Diemen, 9 juni 2015 – Nederlandse werkgevers verwachten het komende 

kwartaal minder werknemers aan te nemen dan in het vorige kwartaal. Dit blijkt 
uit de arbeidsmarktbarometer (MEOS Q3) van ManpowerGroup onder 59.000 
werkgevers, waarvan 750 in Nederland. Nederland scoort +2, ten opzichte van 

+4 vorig kwartaal. Dit wijst erop dat de plannen voor het aannemen van 
personeel afzwakken, maar wel positief blijven.  

 
De daling van het netto werkgelegenheidscijfer van -2 ten opzichte van vorige kwartaal, 

wordt met name veroorzaakt door een daling bij de nutsbedrijven (van +7 naar +3), 

overheid en maatschappelijke dienstverdeling (van +7 naar +1) en groothandel, 

detailhandel en horeca (van +6 naar +1). Geen van deze sectoren zakt onder nul.  

 

Jilko Andringa, algemeen directeur ManpowerGroup Nederland, is dan ook optimistisch 

over het herstel van Nederland: “In bijna alle sectoren verwachten meer werkgevers hun 

personeelsbestand te vergroten. De groei is weliswaar minder groot dan vorig kwartaal, 

maar de score is nog altijd +3 vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Herstel vindt 

plaats in golfbewegingen. Dit betekent niet dat we verder terugvallen. Veel van  onze 

klanten hebben vertrouwen in de toekomst en zijn positief. Daar doet de krimp van de 

groei niets aan af.” 

 

Groei binnen de sectoren 

Werkgevers in bijna alle sectoren verwachten het komend kwartaal groei in het 

personeelsbestand. Alleen werkgevers in de sector Landbouw, bosbouw en visserij 

verwachten minder personeel aan te nemen. Daar daalt de verwachting van de netto 

werkgelegenheid van 0 naar -1. De bouwsector liet al langer een stijgende lijn zien en 

groeit ook het komende kwartaal het hardst. Het eerste kwartaal van 2015 stond de 

sector op -15, nu is dat +3. Ook de sector Productiebedrijven maakte de afgelopen twee 

kwartalen een groei van +13 door en mag nu +4 noteren. De sector Transport, opslag 

en communicatie blijft positief over het aannemen van personeel en klimt van -7 in het 

eerste kwartaal en +2 in het tweede kwartaal nu door naar +4 voor het komend 

kwartaal. 

 

Europese verschillen 

In Europees perspectief ervaart Nederland samen met België, Spanje, Zwitserland en 

Zweden een groei kleiner dan +3. Italië is het enige land in Europa met een krimp (-4). 

“De verwachtingen in Nederland zijn gelijk aan de verwachtingen in de landen om ons 

heen. Optimisme blijft bestaan, maar de groei versnelt niet.”, aldus Andringa. Duitsland 

blijft stabiel en laat voor het vijfde kwartaal op rij een werkgelegenheidscijfer zien van 



+5. Het Verenigd Koninkrijk scoort voor het derde kwartaal +6 en ook de Verenigde 

Staten zijn stabiel. Werkgevers zijn voor het derde kwartaal op rij met +16 

onverminderd positief. Het economisch herstel is daar vooralsnog sterker zichtbaar dan 

in Europa. 

 

Duitsland: 5 (5 Q2) 

België: 2 (2 Q2) 

Verenigd Koninkrijk: 6 (6 Q2) 

Spanje: 1 (4 Q2) 

Frankrijk: 4 (1 Q2) 

 

Over ManpowerGroup 

ManpowerGroup™ (NYSE: MAN) is wereldwijd al ruim 65 jaar dé HR-expert met 

innovatieve arbeidsmarktoplossingen. Als HR-deskundigen helpen wij dagelijks meer dan 

600.000 mensen met uiteenlopende vaardigheden en uit verschillende sectoren aan 

werk. Met onze ManpowerGroup-familie – bestaande uit Manpower®, Experis™, Right 

Management® en ManpowerGroup™ Solutions – ondersteunen wij meer dan 400.000 

klanten in 80 landen in hun vraag naar talent door integrale oplossingen te bieden voor 

het vinden, benutten en ontwikkelen van dit talent. De verkiezing van ManpowerGroup 

tot een van ’s werelds meest ethische ondernemingen van 2015 (voor het vijfde jaar op 

rij) en tot een van de meest gewaardeerde ondernemingen volgens FORTUNE magazine 

heeft onze positie als meest vertrouwde en meest gewaardeerde merk in de sector 

verder versterkt. Hier ziet u hoe ManpowerGroup de arbeidsmarkt voorziet van het 

noodzakelijke menselijk kapitaal: www.manpowergroup.nl. 
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kelly Oude Veldhuis, 

kelly@mediatic.eu of 06-44980968. 
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