




Zijn data de sleutel tot een 
werkende arbeidsmarkt?

Utrecht – 6 juli 2022



Onderwerpen

1. Korte introductie Convenant Werkperspectief

2. Drie kernvragen

3. Drie cases

4. Antwoorden op drie kernvragen



Convenant Werkperspectief:
kracht door verbinding grootste krimp en groei

Kwartaalmutatie vacatures 2020 Q2 (t.o.v. Q1)Kwartaalmutatie banen 2020 Q2 (t.o.v. Q1)



Convenantpartner Werkperspectief 2020:
grootste groei- en krimpsectoren

Drie uitgangspunten voor gezamenlijke crisisaanpak:
1. Samenwerken met andere initiatieven waar mogelijk
2. Succes blijkt uit de toepassing in de praktijk
3. Evidance-based en data-gedreven aanpak



En dan nu…. op naar de inhoud!

Drie kernvragen

1. Hoe gaan we met data om?

2. Hoe data evidence-based werken we?

3. Wat doen we met de informatie die beschikbaar is?

Drie cases:

1. Verloop COVID19-crisis

2. Onbenut arbeidspotentieel

3. Van-werk-naar-werk: benodigde (om)scholingsinspanning



Gevoelde knelpunten 
arbeidsmarkt

2019 – anno nu

“ruim 1 miljoen mensen 
staan nog aan de kant”

“heel moeilijk om deze 
mensen te vinden!”

“De COVID19-crisis is 
grillig en onvoorspelbaar”

“Werknemers zitten vast 
in hun sector”

“Onveilig voor werkenden 
om in beweging te 

komen”

“Na de COVID19-crisis nu 
de kraptecrisis”

“Tekorten zijn er overal!”

“Door vergrijzing gaat de 
beroepsbevolking 

krimpen”



Case 1:
Verloop COVID19-

crisis

“ruim 1 miljoen mensen 
staan nog aan de kant”

“heel moeilijk om deze 
mensen te vinden!”

“De COVID19-crisis is 
grillig en onvoorspelbaar”

“Werknemers zitten vast 
in hun sector”

“Onveilig voor werkenden 
om in beweging te 

komen”

“Na de COVID19-crisis nu 
de kraptecrisis”

“Tekorten zijn er overal!”

“Door vergrijzing gaat de 
beroepsbevolking 

krimpen”



Prognose crisisverloop RaboResearch juli 2020

2021
Grootste krimpsectoren 2020 grootste groeiers

Grootste groeisectoren 2020 groeien door

2020
Grootste krimp- en 

groeisectoren



Herstel vanaf een sterk verzwakte basis:
- door forse uitstroom van kennis en ervaring
- door forse schulden (€ 12 mrd )
- door soms negatief eigen vermogen

Impact COVID19-crisis: sterk sectoraal profiel

Enkeltelling

Aantal 

aanvragers

Aandeel Verleend voorschot Aandeel Aantal 

aanvragers

Aandeel Verleend voorschot Aandeel Verleende 

voorschotten

NOW1 44.704 29% € 2.154.665.515 12% 87 24% € 14.852.039 1% 1%

NOW2 2.336 2% € 130.195.627 1% 6 2% € 305.744 0% 0%

NOW3.1 3.410 2% € 67.020.605 0% 2 1% € 2.595 0% 0%

NOW3.2 6.623 4% € 229.990.476 1% 0 0% € 0 0% 0%

NOW1 NOW2 13.014 8% € 1.706.954.228 10% 46 13% € 38.836.816 2% 2%

NOW1 NOW3.1 8.298 5% € 387.165.272 2% 2 1% € 69.891 0% 0%

NOW1 NOW3.2 6.370 4% € 412.119.372 2% 7 2% € 877.281 0% 0%

NOW2 NOW3.1 948 1% € 101.111.247 1% 2 1% € 304.070 0% 0%

NOW2 NOW3.2 496 0% € 31.708.742 0% 1 0% € 13.788 0% 0%

NOW3.1 NOW3.2 4.414 3% € 228.413.287 1% 9 2% € 9.285.417 1% 4%

NOW1 NOW2 NOW3.1 7.251 5% € 1.088.262.462 6% 37 10% € 26.927.972 2% 2%

NOW1 NOW2 NOW3.2 4.215 3% € 574.929.899 3% 5 1% € 1.747.648 0% 0%

NOW1 NOW3.1 NOW3.2 18.101 12% € 1.588.037.609 9% 5 1% € 35.778.702 2% 2%

NOW2 NOW3.1 NOW3.2 1.699 1% € 179.945.091 1% 5 1% € 21.271.431 1% 12%

NOW1 NOW2 NOW3.1 NOW3.2 32.412 21% € 8.800.333.331 50% 150 41% € 1.549.940.178 91% 18%

154.291 100% € 17.680.852.763 100% 364 100% € 1.700.213.572 100% 10%

Dubbeltelling

NOW1 134.365 € 7.419.465.987 339 0,25% € 504.655.949 7%

NOW2 62.371 € 4.241.653.963 252 0,40% € 490.303.467 12%

NOW3.1 76.533 € 2.776.555.051 212 0,28% € 334.792.069 12%

NOW3.2 74.330 € 3.243.177.762 182 0,24% € 370.462.087 11%

347.599 € 17.680.852.763 985 € 1.700.213.572

Nederland Schiphol-cluster / alleen luchtvaartgerelateerd SPL/NL

9,6% Nederlandse bedrijfsleven vroeg NOW aan
…. waarvan 21% in eerste vier aanvraagronden
…. betreft 50% van het verleende budget



Impact COVID19-crisis: 
korte aberratie op langlopend proces

aantal mensen dat werkt vindt
als percentage van 

niet-werkzame deel beroepsbevolking

aantal werkverliezers 
als percentage van 
aantal werkenden



Impact COVID19-crisis: 
korte aberratie op langlopend proces

Sinds 2021 Q4: 
meer vacatures dan werkzoekenden

Omslag van werknemers- naar een 
werkgeversmarkt? Tijdelijk of meer structureel?



Herstel na COVID19-crisis: zijn de tekorten overal?

30% van de werkgevers ervaart tekort aan 
personeel als belangrijkste belemmering

Percentage loopt hard op, maar….
nu (nog) geen “tekorten overal!”



Herstel na COVID19-crisis: 
Grootste krimpsectoren COVID19-crisis nu grootste groeiers

Kwartaalmutatie banen 2020 Q2 (t.o.v. Q1) Jaarmutatie banen 2021 Q2 (t.o.v. 2020 Q2)



Herstel na COVID19-crisis: 
Groeisectoren uit 2020 blijven groeien

Kwartaalmutatie banen 2020 Q2 (t.o.v. Q1) Jaarmutatie banen 2021 Q2 (t.o.v. 2020 Q2)



Case 1:
Verloop COVID19-

crisis

“ruim 1 miljoen mensen 
staan nog aan de kant”

“heel moeilijk om deze 
mensen te vinden!”

“De COVID19-crisis is 
grillig en onvoorspelbaar”

“Werknemers zitten vast 
in hun sector”

“Onveilig voor werkenden 
om in beweging te 

komen”

“Na de COVID19-crisis nu 
de kraptecrisis”

“Tekorten zijn er overal!”

“Door vergrijzing gaat de 
beroepsbevolking 

krimpen”

Ook COVID19-crisis had 
een sterk, voorspelbaar 

sectoraal profiel.

Oplopende tekorten 
personeel al sinds 2015. 
COVID19 was aberratie.

Tekorten nu (nog) vooral 
in specifieke sectoren.



Case 2:
Onbenut 

arbeidspotentieel

“ruim 1 miljoen mensen 
staan nog aan de kant”

“heel moeilijk om deze 
mensen te vinden!”

“Werknemers zitten vast 
in hun sector”

“Onveilig voor werkenden 
om in beweging te 

komen”

“Door vergrijzing gaat de 
beroepsbevolking 

krimpen”

Ook COVID19-crisis had 
een sterk, voorspelbaar 

sectoraal profiel.

Oplopende tekorten 
personeel al sinds 2016. 
COVID19 was aberratie.

Tekorten nu (nog) vooral 
in specifieke sectoren. 



Onbenut arbeidspotentieel
1,13 mln

Semi-werklozen

Onbenut arbeidspotentieel:
“Ruim 1 miljoen mensen staan nog aan de kant"

491 dzd
wil meer werk

13,2 mln
(bevolking 15 tot 

75 jaar)

3,4 mln
niet-

beroepsbevolking

3,1 mln
niet gezocht,

niet beschikbaar

119 dzd
gezocht,

niet beschikbaar

182 dzd
beschikbaar,
niet gezocht

9,8 mln
beroepsbevolking

338 dzd
werkloos

9,4 mln
werkzaam

4,9 mln
deeltijd

4,5 mln
voltijd

2022 kwartaal 1



Tot 3 maanden (“frictie-werkloos”):
189 dzd werkloos

Onbenut arbeidspotentieel: werklozen
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Korter dan 1 maand 1 tot 3 maanden 3 tot 6 maanden

6 tot 12 maanden 12 tot 18 maanden 18 tot 24 maanden

24 tot 48 maanden 48 maanden of langer Onbekend

338 dzd werkloos

Tot 12 maanden (“kortdurend”): 
273 dzd werkloos

Meer 3 maanden (“staan aan de kant):
149 dzd werkloos



Onbenut arbeidspotentieel: semi-werklozen

Opleiding of studie 115

Ziekte of arbeidsongeschiktheid 50

Zorg voor gezin, regelen kinderopvang 25

Pensioen, hoge leeftijd 14

Vrijwilligerswerk 17

Vakantie 5

Overig 76

Verwacht weinig resultaat 79

Voor 223 tot 299 duizend semi-werklozen 
arbeidsparticipatie weinig reëel.

Voor 79 tot 155 duizend semi-werklozen 
arbeidsparticipatie mogelijk reëel

2021 kwartaal 2
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Onbenut arbeidspotentieel: “wil meer werken”

Gestage trend sinds 2014:
minder werken i.p.v. meer

Wie wil meer werken?
5% mdw’s in vaste dienst
15% mdw’s in flex dienst

Wie wil minder werken?
7% mdw’s in vaste dienst
5% mdw’s in flex dienst

“491 dzd wil meer werken”

Nieuwe meet-methodiek CBS / EuroStat



Ontwikkeling Nederlandse bevolking komende 10 jaar

Aantal 20-65 jarigen stijgt met 6 duizend

tot 2070: met 510 duizend

tot 2070: met 570 duizend

Aantal <20 jarigen stijgt met 6 duizend

Aantal 65+-ers stijgt met 860 duizend

tot 2070: met 1,8 miljoen



Ontwikkeling Nederlandse bevolking komende 10 jaar

Vergrijzing brengt forse toename 
zorgvolume (4% per jaar)

Ieder jaar:
meer werkenden nodig voor zorg,
steeds minder beschikbaar voor 
economisch verdienvermogen

Trend naar minder bereidheid tot 
lang werken bij jongeren zet door?



Case 2:
Onbenut 

arbeidspotentieel

“ruim 1 miljoen mensen 
staan nog aan de kant”

“heel moeilijk om deze 
mensen te vinden!”

“Werknemers zitten vast 
in hun sector”

“Onveilig voor werkenden 
om in beweging te 

komen”

“Door vergrijzing gaat de 
beroepsbevolking 

krimpen”

Maximaal 300 duizend 
staan aan de kant.

Minimaal is 50% goed 
traceerbaar (UWV).

Beroepsbevolking krimpt 
niet, maar vergrijzing 

vergroot de zorgvraag.

Ook COVID19-crisis had 
een sterk, voorspelbaar 

sectoraal profiel.

Oplopende tekorten 
personeel al sinds 2016. 
COVID19 was aberratie.

Tekorten nu (nog) vooral 
in specifieke sectoren. 



Case 3:
van Werk naar Werk

“Werknemers zitten vast 
in hun sector”

“Onveilig voor werkenden 
om in beweging te 

komen”

Ook COVID19-crisis had 
een sterk, voorspelbaar 

sectoraal profiel.

Oplopende tekorten 
personeel al sinds 2016. 
COVID19 was aberratie.

Tekorten nu (nog) vooral 
in specifieke sectoren. 

Maximaal 300 duizend 
staan aan de kant.

Minimaal 50% is goed 
traceerbaar (UWV).

Beroepsbevolking krimpt 
niet, maar vergrijzing 

vergroot de zorgvraag.



Van-werk-naar-werk: arbeidsmobiliteit tussen sectoren 
Leeftijdsselectie werknemers: 25 - 55 jaar Uitstroom per jaar Dienstjaren gemiddeld
Verhuur en overige zakelijke diensten 38% 2,6
Horeca 32% 3,1
Cultuur, sport en recreatie 22% 4,5
Landbouw, bosbouw en visserij 18% 5,6
Specialistische zakelijke diensten 18% 5,6
Overige dienstverlening 18% 5,6
Verhuur en handel van onroerend goed 16% 6,3
Totaal alle sectoren 15% 6,7
Informatie en communicatie 15% 6,7
Delfstoffenwinning 14% 7,1
Handel 14% 7,1
Vervoer en opslag 13% 7,7
Waterbedrijven en afvalbeheer 12% 8,3
Financiële dienstverlening 12% 8,3
Energievoorziening 11% 9,1
Industrie 10% 10,0
Bouwnijverheid 10% 10,0
Kinderopvang (incl. peuterspeelzaalwerk) 9% 11,1
Onderwijs 7% 14,3
Gezondheids- en welzijnszorg (smal) 7% 14,3
Openbaar bestuur en overheidsdiensten 4% 25,0

“Gevangen in de sector”
Alleen bij openbaar bestuur en 

overheidsdiensten?

2021 kwartaal 4

Gemiddeld genomen: behoorlijke 
doorstroming tussen sectoren



Instroom (vacatures)
IT-er in de zorg

Logistiek medewerker in de zorg

Zorgvervoerder
Vrachtwagen-chauffeur

Docent exacte vakken
Verzorgende

IC verpleegkundige

Bijscholing (zelfde beroep)

Omscholing (nieuw beroep)

Keten van omscholing en 
beroepen

Onboarding (zelfde 
beroep)

Uitstroom
IT-er in de luchtvaart
Logistiek medewerker in de horeca

Taxi chauffeur
Touringcar-chauffeur

Instructeur gevaarlijke stoffen
Flight attendent

Receptionist
Keten van omscholing en 

beroepen

Van-werk-naar-werk: gradaties in (om)scholingsinspanning



Van-werk-naar-werk: 
scholingsinspanning tussen alle 437 beroepsgroepen

Hoe donkerder het punt: 
des te groter de gelijkenis,

des te kleiner de scholingsinspanning.



Case 3:
van Werk naar Werk

“Werknemers zitten vast 
in hun sector”

“Onveilig voor werkenden 
om in beweging te 

komen”

Ook COVID19-crisis had 
een sterk, voorspelbaar 

sectoraal profiel.

Oplopende tekorten 
personeel al sinds 2016. 
COVID19 was aberratie.

Tekorten nu (nog) vooral 
in specifieke sectoren. 

Maximaal 300 duizend 
staan aan de kant.

Minimaal 50% is goed 
traceerbaar (UWV).

Beroepsbevolking krimpt 
niet, maar vergrijzing 

vergroot de zorgvraag.

Mobiliteit tussen sectoren 
is aanzienlijk! 

(behalve bij overheid zelf)

Voor switchen tussen 
beroepen is vaak beperkt 

(om)scholing nodig.



Gevoelde knelpunten 
arbeidsmarkt

2019 – anno nu

“ruim 1 miljoen mensen 
staan nog aan de kant”

“heel moeilijk om deze 
mensen te vinden!”

“De COVID19-crisis is 
grillig en onvoorspelbaar”

“Werknemers zitten vast 
in hun sector”

“Onveilig voor werkenden 
om in beweging te 

komen”

“Na de COVID19-crisis nu 
de kraptecrisis”

“Tekorten zijn er overal!”

“Door vergrijzing gaat de 
beroepsbevolking 

krimpen”



Feitelijke knelpunten 
arbeidsmarkt

2019 – anno nu

Ook COVID19-crisis had 
een sterk, voorspelbaar 

sectoraal profiel.

Oplopende tekorten 
personeel al sinds 2016. 
COVID19 was aberratie.

Tekorten nu (nog) vooral 
in specifieke sectoren. 

Maximaal 300 duizend 
staan aan de kant.

Minimaal 50% is goed 
traceerbaar (UWV).

Beroepsbevolking krimpt 
niet, maar vergrijzing 

vergroot de zorgvraag.

Mobiliteit tussen sectoren 
is aanzienlijk! 

(behalve bij overheid zelf)

Voor switchen tussen 
beroepen is vaak beperkt 

(om)scholing nodig.



Arbeidsmarktknelpunten die we (te) weinig horen:
Sterk oplopend ziekteverzuim sinds 2016

Ziekteverzuim 2022 Q1: 6,3%.
Komt neer op verlies van 500 duizend FTE

Ziekteverzuim vooral in vitale beroepen.

Hoofdoorzaken: extreme werkdruk,
te weinig perspectief op verbetering.



Arbeidsmarktknelpunten die we (te) weinig horen:
Jarenlange stagnerende arbeidsproductiviteit

In 10 jaar 22% bijdrage aan bbp-groei 
uit slimmer of efficiënter werken 

(arbeidsproductiviteit)

In 10 jaar 78% bijdrage aan bbp-groei 
uit meer werken (arbeidsvolume)

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

1
9

9
6

1
9

9
8

2
0

0
0

2
0

0
2

2
0

0
4

2
0

0
6

2
0

0
8

2
0

1
0

2
0

1
2

2
0

1
4

2
0

1
6

2
0

1
8

2
0

2
0

*

Bijdragen aan ontwikkeling bbp (in %)

Gewerkte uren (arbeidsvolume) Arbeidsproductiviteit



Feitelijke 
hoofdknelpunten 

arbeidsmarkt
2019 – anno nu

Ook COVID19-crisis had 
een sterk, voorspelbaar 

sectoraal profiel.

Oplopende tekorten 
personeel al sinds 2016. 
COVID19 was aberratie.

Tekorten nu (nog) vooral 
in specifieke sectoren. 

Maximaal 300 duizend 
staan aan de kant.

Minimaal 50% is goed 
traceerbaar (UWV).

Beroepsbevolking krimpt 
niet, maar vergrijzing 

vergroot de zorgvraag.

Ziekteverzuim op 
alarmerend niveau. Met 
name in vitale beroepen.

Urgentie voor verbeteren 
stagnerende 

arbeidsproductiviteit.



Antwoorden op de drie kernvragen

1. Hoe gaan we met data om?

2. Hoe data evidence-based werken we?

3. Wat doen we met de informatie die beschikbaar is?



Vragen? Meer weten?

• Manon Graafland M.Graafland@WeCreateConsulting.com

• Nannette Sibinga N.Sibinga@WeCreateConsulting.com

• Jeroen Stolk Jeroen.Stolk@SectorfondsLuchtvaart.nl

Dank voor uw aandacht!

mailto:M.Graafland@WeCreateConsulting.com
mailto:N.Sibinga@WeCreateConsulting.com
mailto:Jeroen.Stolk@SectorfondsLuchtvaart.nl






















































Data als sleutel naar nieuw perspectief

Edwin Bouwers, 6 juli 2022
CAOP
Betekenisvol werk



Als een simpele vacaturetekst niet meer werkt

• Onbenut potentieel

• Trendbreuk?

• Waar ligt mijn perspectief?



Belangrijke ontwikkelingen

Top 10 Kansrijke beroepen, inclusief 
leerpad

Laagdrempelig, na halfjaar met 
baangarantie



Onbenut 
arbeidsmarktpotentieel

Paul de Beer WBS:

“Wat bepaalt kansen op 
de arbeidsmarkt:

- Je categorie

- Je relaties

- Toeval

- Je huidige positie”



Ontwikkel Treintjes

Wat weten we:

- Data van nieuw perspectief

- Kennis van (ontbrekende) 
competenties

- Kennis van werkgevers in de regio

- Platform van werknemers

- Grote vraag naar arbeid

Wat moeten we doen

- Ontwikkel een trein op maat

- Leerpad van maximaal half jaar

- Combineer online met fysieke scholing

- Werken aan de 4 factoren



Met data als sleutel naar actie

- TOP 20 kansrijke duurzame banen per regio 
(Schiphol)

- TOP 10 kansrijke banen tot MBO 3 niveau

- Buurthuizen, bibliotheken,  gebedshuizen, 
woningbouwcorporaties, campagne, LinkedIn

- Ontwikkel met opleidingsveld en werkgevers 
een maattraject

- Maak gebruik van kennis en netwerk van 
Platformnaarwerk.nl

- Bijdrage werkgevers aangevuld met subsidies 
(STAP, Sector, Regio, MDIEU, Easi, React EU, 
ESF etc.)

- Creëer proeftuinen



Edwin Bouwers

06-81166484

e.bouwers@caop.nl

mailto:e.bouwers@caop.nl





