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EMPLOYMENT OUTLOOK SURVEY

STIJGING WERKGELEGENHEID
VOOR Q3 VERWACHT
Het einde van de lockdown is in zicht en Nederlandse werkgevers
verwachten aanzienlijk meer personeel in te huren. Het netto
werkgelegenheidscijfer* komt voor Q3 2021 uit op +9%.

OVER DE NEDERLANDSE ARBEIDSMARKT
“We merken al langer dat het de goede kant opgaat met de economie. Deze
cijfers bevestigen dan ook dat de arbeidsmarkt weer aantrekt,”
zegt Jeroen Zwinkels, algemeen directeur van ManpowerGroup.
“Het is duidelijk dat bedrijven perspectief hebben en groei verwachten. We
zien een grote stijging van het aantal openstaande vacatures. Er is met
name behoefte aan personeel in logistiek, productie en IT. Dit biedt veel
kansen voor iedereen die nog een baan zoekt. We kijken met veel
vertrouwen uit naar de komende periode voor de Nederlandse
arbeidsmarkt.”

WERKGELEGENHEIDSVERWACHTING IN
NEDERLAND

IN ALLE SECTOREN POSITIEVE
VERWACHTINGEN

In hoeverre verwacht u in het
komende kwartaal personeel aan
te nemen?

De werkgevers in ﬁnanciële en zakelijke
dienstverlening melden een netto
werkgelegenheidsverwachting* van +15
procent.
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GROTE BEDRIJVEN MEEST OPTIMISTISCH

NOORD VS. ZUID

Werkgevers in alle organisatiegroottes
verwachten voor Q3 meer personeel in
dienst te nemen. Organisaties met
meer dan 250 werknemers in dienst
melden de sterkste
wervingsvooruitzichten.

Het hoogste tempo van werving wordt
verwacht in het zuiden, waar de netto
werkgelegenheidsverwachting +13
procent bedraagt.
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RUIM 70% VAN DE WERKGEVERS
ERVAART TEKORT AAN JUISTE TALENT
Hoeveel moeite heeft u op dit moment
met het invullen van vacatures door
gebrek aan het juiste talent?

TOP 3 SOFT & HARD SKILLS
Welke skills zijn voor organisaties het
meest gewild onder personeel?

SOFT SKILLS
KRITISCH DENKEN 23%
LEIDERSCHAP 23%
BETROUWBAARHEID EN DISCIPLINE 22%
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OPERATIE EN LOGISTIEK 29%
PRODUCTIE 23%
IT EN DATA 21%

De ManpowerGroup Employment Outlook Survey wordt uitgevoerd in 43 landen onder ruim
42.000 werkgevers, waarvan 612 in Nederland. In deze survey wordt werkgevers gevraagd in
hoeverre zij verwachten meer of minder personeel in het komende kwartaal aan te nemen.

De volledige versie van de ManpowerGroup Employment Outlook Survey is te downloaden via:
ManpowerGroup.com/MEOS
*Het werkgelegenheidscijfer komt tot stand door het percentage werkgevers dat verwacht meer mensen aan te nemen, te verminderen met het percentage werkgevers dat verwacht minder mensen aan te nemen. Dit
resulteert in een positieve score wanneer het aantal werkgevers met aannameplannen groter is.

