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Verwachte werkgelegenheid in Nederland daalt minimaal in derde 
kwartaal  

Optimisme is gematigd en relatief stabiel ten opzichte van vorig kwartaal 
 
Diemen, 14 juni 2016 - Nederlandse werkgevers verwachten dat de 

werkgelegenheid in juli tot en met september nauwelijks zal veranderen ten 

opzichte van het huidige kwartaal of vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. 

Het netto werkgelegenheidscijfer voor Q3 van 2016 komt uit op +3%, 1 punt lager 

dan vorig kwartaal, maar een punt hoger dan het derde kwartaal van 2015. Dit 

blijkt uit de arbeidsmarktbarometer (MEOS Q3) van ManpowerGroup onder 58.000 

werkgevers, waarvan 750 in Nederland. Dit betekent dat de MEOS-score voor het 

zesde kwartaal positief is. 
 
Werkgevers in zeven van de negen sectoren rapporteren positieve aannameplannen voor 

komend kwartaal. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat in vijf van de negen sectoren de 

groei afzwakt ten opzichte van vorig kwartaal. Voor één sector (Nutsbedrijven) blijft de 

verwachting gelijk.  
 
Groeiend vertrouwen 
Met name werkgevers in de financiële en zakelijke dienstverlening zijn met een score van 

+8% optimistisch. Wel betekent dit een daling van één punt ten opzichte van het vorige 

kwartaal. José Brenninkmeijer, commercieel en operationeel directeur van ManpowerGroup 

Nederland: “De laatste twee kwartalen is de verwachting in de financiële en zakelijke 

dienstverlening gedaald. Geen van de werkgevers heeft evenwel aangegeven minder 

mensen te gaan aannemen komend kwartaal. Dit geldt eveneens voor de 

Productiebedrijven: grote groei is onwaarschijnlijk, maar van krimp is in ieder geval geen 

sprake.” 
 
Landelijk gemiddelde 
Het noorden van Nederland haalt het landelijk gemiddelde flink omlaag met een score van -

3%. Ook de afgelopen twee kwartalen waren de verwachtingen in het noorden negatief met 

een werkgelegenheidscijfer onder 0%. Dit in tegenstelling tot het zuiden, westen en oosten 

van het land, die uitkomen op respectievelijk +7%, +4% en +5%. “Ondanks dat het oosten 

positieve cijfers laat zien, betekent dit wel een daling van +9% naar +5% ten opzichte van 

het vorige kwartaal. Het zuiden en westen laten echter wel een stijgende lijn zien 

vergeleken met het tweede kwartaal.” 
 
Stijgend Europa 
In Europa zijn de werkgevers in alle landen positief. Vorig kwartaal had Frankrijk nog een 

negatieve verwachting van -1%. Deze is inmiddels gestegen naar +2%. Ook in Duitsland 

was vorig kwartaal een lichte daling zichtbaar. Deze is met 2 punten omgebogen naar +4%. 

“We zijn blij te zien dat het vertrouwen in deze landen weer stijgt. Dit heeft effect op de 

gehele Europese economie. Het is de eerste keer in acht jaar tijd dat alle landen een 

positieve outlook laten zien. We hopen natuurlijk dat dit een positief effect heeft op 

Nederland en de Nederlandse werkgelegenheid,” aldus Brenninkmeijer. Buiten Europa, in de 

Verenigde Staten, zijn de werkgevers met +15% onverminderd positief. 
 
Over ManpowerGroup 

ManpowerGroup is wereldwijd al bijna 70 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. Onze 

ManpowerGroup-familie bestaat uit Manpower, Experis, Right Management en 



 
ManpowerGroup Solutions. Met een netwerk van bijna 3000 kantoren wereldwijd 

ondersteunen wij samen meer dan 400.000 klanten in 80 landen in hun zoektocht naar 

talent. Van werven en selecteren, trainen en ontwikkelen tot loopbaanmanagement, 

outsourcing en HR-advies. Wij bieden integrale oplossingen voor het vinden, benutten, 

ontwikkelen én behouden van dit talent. Talent dat er voor zorgt dat onze klanten hun 

bedrijfsdoelen halen en concurrentiepositie verbeteren. 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 

versterkt onze positie als meest vertrouwde en gewaardeerde merk in de sector. Op onze 

website leest u meer over de verschillende oplossingen die we bieden bij vraagstukken over 

uw menselijk kapitaal - www.manpowergroup.nl. 
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Neem voor meer informatie contact op met Kelly Oude Veldhuis, kelly@mediatic.eu of 06 - 

4498 0968. 
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