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3,8 % gemiddelde werkloosheid 2019 
(verwachting)

Bron: CPB

2019 (verwachting)

1,5%
economische groei
in Nederland. 

Bron: CPB

2020 (verwachting)

1,5%
economische groei
in Nederland

Bron: CPB

van de organisaties wordt in zijn productie beperkt door een 
tekort aan personeel.

Bron: CBS, Q1 2019

24 %

miljoen banen waren er 
eind 2018, een nieuw 
record. Hierbij zijn alle 
banen meegeteld, voltijd en 
deeltijd.

Bron: CBS

10,5

Van alle scholieren heeft 
een bijbaan in 2018. 
Aandeel laatste jaren 
gestaag toegenomen.

Bron: CBS

50%
264.000
Recordhoogte aantal nieuwe 
vacatures gemeten in Q4 
2018

Bron: CBS

2,7%
Verwachte gemiddelde 
groei salarissen in 2019. 

Bron: CPB
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Conjunctuur over het 
hoogtepunt heen en daalt 
al 7 maanden

Groei van beschikbaar 
inkomen 2018 in lijn met 
bbp groei.

Verwachting is wederom 
minder

Consumentenvertrouwen
we zijn na 2018 een stuk minder positief geworden. 
Recent zijn er meer consumenten die negatief zijn 
dan positief.

Eindelijk stijging van de cao lonen, maar de 
inflatie is hoger

7 maanden
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schaarste 

 op de arbeidsmarkt.

© Randstad
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arbeidsmarktspanning
arbeidsmarkt in steeds meer regio’s overspannen.

© RandstadBron: Market Intelligence o.b.v. CBS/Eurostat/UWV/Jobdigger/interne onderzoeksdata
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de meeste vacatures staan uit in de handel
toename in vacatures over vrijwel gehele linie.

© RandstadBron: CBS, https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/80474ned/table?ts=1539674627990

* Voorlopige cijfers
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flexibel werk 

en de arbeidsmarkt.
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demografische gegevens vast- en flexcontracten 2018
grootste verschillen vast flex zit in leeftijdsverdeling.

© RandstadBron: http://www.flexbarometer.nl/
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ontwikkeling werkvormen
sterkste toename in vast contract en uitzicht op vast contract.

© RandstadBron: CBS (statline + maatwerk), bewerking Market Intelligence



|

De wettelijke toekomst 

van werk.

© Randstad
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wetgeving
wet arbeidsmarkt in balans

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) komt eraan. Het kabinet wil hiermee stimuleren dat werkgevers werknemers 
sneller vast in dienst nemen en wil flexibel werk beter reguleren. De wet treedt op 1 januari 2020 in werking. 

waarom deze nieuwe wet?
In 2015 is de Wet werk en zekerheid (WWZ) in werking getreden. Niet alle doelen van deze wet zijn behaald en 
daarnaast had de WWZ enkele onbedoelde gevolgen. De WAB moet dit herstellen.

wat gaat er precies veranderen?
De impact van de WAB op onze dienstverlening, zal groter zijn dan die van de WWZ in 2015. De WAB bestaat uit een 
pakket maatregelen die het voor werkgevers aantrekkelijker moeten maken om mensen in vaste dienst te nemen.

© Randstad
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Betere bescherming oproepkrachten

In de WAB staan nieuwe regels voor 
oproepcontracten.* Het kabinet wil hiermee 
voorkomen dat oproepkrachten voortdurend 
beschikbaar moeten zijn zonder dat zij enige 
zekerheid hebben over het moment van werken 
en over hun inkomsten.

Andere rechtspositie payrollmedewerkers

Het kabinet wil voorkomen dat payrolling leidt tot 
concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Daarom 
krijgen payrollmedewerkers met de WAB dezelfde 
rechtspositie en arbeidsvoorwaarden als eigen 
medewerkers van de opdrachtgever.

Aanpassing in ontslagrecht

Omdat de bestaande ontslagregels door 
werkgevers als te knellend worden ervaren, 
bevat de WAB een maatregel om ontslag te 
versoepelen. Er wordt een ‘cumulatiegrond’ 
voor ontslag ingevoerd. Werknemers met een 
kort dienstverband krijgen recht op een 
transitievergoeding bij onvrijwillig vertrek.

Verruiming ketenregeling

De ketenregeling bepaalt hoe vaak en binnen 
welke periode werkgevers hun werknemers een 
tijdelijk contract kunnen aanbieden. Met de WAB 
wordt deze regeling verruimd, zodat die weer 
bijna gelijk is aan de regeling in de periode voor 
de invoering van de WWZ.

Lagere ww-premie bij vast contract

Het kabinet wil het aanbieden van een vast 
contract met een vaste arbeidsomvang financieel 
aantrekkelijker maken. Werkgevers die zo’n 
arbeidsovereenkomst aanbieden, worden hiervoor 
beloond via de ww-premie.

Meer weten? We leggen het graag uit, of wees 
aanwezig bij één van onze workshops
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De technische toekomst 

van werk.

© Randstad   
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blockchain

drones

internet of things

robots

3D-printing

virtual reality

augmented reality

artificial intelligence

acht belangrijke technologieën.



||

arbeidsmarkt veranderingen: tot en met 2030 
grote veranderingen binnen functies, nieuwe- en verdwijnende banen.

• Alle werkenden zullen zich moeten aanpassen aan een baan die met de tijd geleidelijk zal 
veranderen doordat slimme computers en technologieën voor taakverandering gaan zorgen.

• 60 % van de banen hebben werkzaamheden die voor 30% geautomatiseerd kunnen worden. 

• 375 Miljoen werkenden (14% van de werkenden in de wereld) zal in de periode tot aan 2030 een 
andere baan in een voor hen andere sector moeten gaan doen.

• Factoren die voor nieuwe werkgelegenheid gaan zorgen zijn:
• Stijgende inkomens en consumptie, met name in opkomende economieën en ontwikkelingslanden. 
• Een grotere vraag in de gezondheidszorg door een ouder wordende wereldbevolking. 
• Grote investeringen in de infrastructuur en de energie sector.

© Randstad
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de toekomst van

de platformeconomie.
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platformeconomie in Nederland
wat typeert platformwerk?

• Digitaal platform als intermediair tussen klus en werker
• Meer standaardisatie: opknippen in helder afgebakende, op afstand te monitoren taken
• Creatie nieuwe vraag doordat vraag- en aanbod laagdrempelig(er) beschikbaar is
• NB type werk is meestal niet nieuw (bezorgen, schoonmaak, horeca ed)

Toekomst
• Platformeconomie momenteel nog klein, maar sterke groei verwacht

• Zowel platforms zelf hebben ambitie om fors uit te breiden en groeien
• Ook is er een grote groep mensen die in potentie via kluseconomie zou willen werken

• Naarmate platformeconomie groeit zal roep om evenwicht tussen bescherming werkenden enerzijds en faciliteren 
ondernemerschap anderzijds groter worden

  Bron: SEO, De opkomst en groei van de kluseconomie in Nederland, 2018
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Kansen

Doelgroepen
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Participatiegraad neemt toe
Toename bij mannen als vrouwen.

© Randstad  Bron: UWV, https://www.werk.nl/xpsimage/wdo223004

Gevraagd opleidingsniveau
Toename MBO – tegen verwachting 
in.
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Kansen

Functie inhoud
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krappe markt biedt kansen voor overstappers
bijvoorbeeld van secretariaat naar callcenter.

© RandstadBron: UWV
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een krappe markt vraagt om creatieve match oplossingen
bijvoorbeeld een match op vaardigheden

© RandstadBron: Market Intelligence o.b.v. Taxonomy/ISCO/ESCO/Jobdigger/interne onderzoeksdata
 

klantvraag arbeidsbemiddelaar vrachtwagenchauffeur

recruiter geld- en waardetransporteur

adviseur beroepsoriëntatie chauffeur/verhuizer

relatiebemiddelaar chauffeur vuilniswagen

personeelsfunctionaris chauffeur betonmixer

medewerker personeelszaken koerier

reisconsulent

medewerker sociale zekerheid

potentieel 
alternatief op de 

arbeidsmarkt
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hoe veranderd het takenpakket van functies?

© RandstadBron: Deloitte: 2019 Global Human Capital Trends, April 2019.

Verwachte inhoud functie Traditionele inhoud functie

De output en problemen die het personeel oplost. De activiteiten en taken die het personeel 
uitvoert.

De teams en relaties die mensen aangaan en motiveren. Verantwoordelijkheden en hiërarchie binnen de 
organisatie/afdeling.

De tools en technologieën die het werk automatiseert, de productiviteit 
en de waarde voor klanten te vergroten.

Tools die het personeel gebruikt bij het 
uitvoeren van taken.

De ontwikkel/leerdoelen en nieuwe ervaringen in de dagelijkse 
werkzaamheden.

• Traditioneel bestaat een functie uit taken en verantwoordelijkheden. Door AI en automatisering 
worden routinematige werkzaamheden overgenomen door machines, organisaties zijn hierdoor 
genoodzaakt functies te herontwerpen.
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Kansen

Opleiden
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Vragen?
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Extra tijd?

randstad.jobdigger.nl
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http://randstad.jobdigger.nl

