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Samenvatting 

De Nederlandse economie kromp in 2009 met 3,5%. Op basis van ervaringen uit het verleden had de 

werkloosheid na een dergelijke krimp moeten oplopen tot rond 7%, maar dat is niet gebeurd. De 

werkloosheid liep slechts op tot 4,6% van de beroepsbevolking. Een belangrijke verklaring hiervoor is het feit 

dat bedrijven werknemers hebben vastgehouden, vooral omdat geschikt personeel al jaren lastig te vinden 

was en omdat ze er financieel toe in staat waren. Vlak voor de crisis was de Nederlandse arbeidsmarkt 

behoorlijk krap en de solvabiliteit van bedrijven hoog. De deeltijd-ww en de toename van het aantal 

zelfstandigen in het afgelopen decennium vormen niet of nauwelijks een verklaring voor de geringe 

toename van de werkloosheid. 

 

De ervaringen tijdens de Grote Recessie wijzen erop dat de relatie tussen productiegroei en de ontwikkeling 

van de werkgelegenheid sterk beïnvloed kan worden door de krapte op de arbeidsmarkt en door de financiële 

positie van bedrijven. Hiermee zal het CPB in de toekomst nadrukkelijker rekening houden bij het opstellen 

van arbeidsmarktramingen. De werkloosheid is de afgelopen maanden gestegen, maar dat komt vooral 

doordat veel mensen zich aanbieden op de arbeidsmarkt. Er spelen andere mechanismen een rol dan in 2009 

en 2010. 
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1 Inleiding1  

In 2008 brak de Grote Recessie uit. Wat volgde was verreweg de grootste productieafname sinds de Tweede 

Wereldoorlog. Desondanks piekte de werkloosheid in juli 2010 op slechts 4,6% van de beroepsbevolking. Dat 

is opvallend laag. Figuur 1.1 laat zien dat de vorige keer dat de economie op jaarbasis kromp, begin jaren 

tachtig, de werkloosheid naar ruim 8% steeg. In 2004 en 2005 kwam de werkloosheid boven de 5% uit, met 

een top van 5,5% in mei 2005, terwijl de economie de jaren daarvoor niet eens gekrompen was. Had de 

werkloosheid zich tijdens de Grote Recessie ontwikkeld zoals op basis van ervaringen uit de afgelopen 

decennia mocht worden verwacht, dan zou ze tussen 2008 en 2010 met bijna 4%-punt zijn opgelopen tot 

circa 7% van de beroepsbevolking.
2
 Waarom is dat niet gebeurd?  

Figuur 1.1 De productiedaling in 2009 was groot, de werkloosheidsoploop gering  

 

  
 

Een belangrijke verklaring voor deze puzzel is het feit dat bedrijven arbeid hebben gehamsterd (labour 

hoarding). Dat is vermoedelijk het resultaat van een samenspel tussen enkele factoren die net allemaal ‘de 

goede kant’ op werken: bedrijven waren tijdens de crisis minder pessimistisch dan de realiteit 

rechtvaardigde, geschikt personeel was soms al jaren lastig te vinden en door de bank genomen stond het 

Nederlandse bedrijfsleven er financieel goed voor op het moment dat de recessie zich aandiende. Doordat 

bedrijven er daarnaast in slaagden de loonkosten enigszins te beperken en van de fiscus investeringen 

versneld mochten afschrijven, konden en wilden bedrijven meer mensen in dienst houden dan gezien het 

productieniveau noodzakelijk was. Andere veelgenoemde verklaringen voor de gematigde 

werkloosheidsoploop - zoals de invoering van de deeltijd-ww waardoor werknemers tijdelijk parttime zijn 

gaan werken, een afname van het arbeidsaanbod doordat scholieren langer op school zijn gebleven en 

anderen zich niet meer zijn gaan aanbieden omdat de kans op werk klein was, en de toegenomen pool van 

 
1
 Ten tijde van het uitbreken van de kredietcrisis hanteerde het CPB nog nationale definities van arbeidsmarktvariabelen, zoals het 

werkloosheidscijfer. Inmiddels is het CPB overgeschakeld op de internationale definities. Zie CPB (2010b) voor een uitleg van de verschillen 
tussen beide definities en de motivatie voor de overstap. Overigens hebben alle overige cijfers in deze policy brief betrekking op de 
internationale definitie, tenzij expliciet anders is aangegeven.  

2
 Hiertoe is de vergelijking ∆U � β� � β� � bbp�� � β� � bbp���� geschat. Daarin is ∆U de mutatie van het werkloosheidspercentage in  

procentpunten en bbp�� de reële bbp-groei in procenten. Schatting over de recente periode 1989-2008 levert, conditioneel op de bbp-groei 
tijdens de Grote Recessie, een puntvoorspelling voor de werkloosheidsmutatie in 2009 en 2010 op van resp. 1,6 en 2,3%-punt. Bij een 
langere steekproef komt de voorspelde toename op een vergelijkbaar niveau of hoger uit.  
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zelfstandigen die minder zijn gaan werken maar niet zijn opgedoken in de werkloosheidsstatistieken - spelen 

niet of nauwelijks een rol van betekenis in de verklaring voor de verrassend geringe toename van de 

werkloosheid in Nederland. 

 

 

2 Van productie naar werkgelegenheid 

Het bbp daalde in 2009 met 3,5%, vergelijkbaar met 1931, het slechtste jaar van de depressie in de jaren dertig 

van de vorige eeuw. Toch liep het aantal werkzame personen in 2009 en 2010 slechts terug met in totaal 1,0%. 

Begin jaren tachtig was de afname van de werkgelegenheid duidelijk groter. Bij het uiteenspatten van de ICT-

zeepbel aan het begin van deze eeuw was de afname vergelijkbaar met nu, terwijl het bbp destijds bleef 

groeien. Bedrijven hebben ditmaal dus beduidend meer mensen in dienst gehouden dan op basis van 

ervaringen rond eerdere crises mocht worden verwacht. Hieronder laten we zien wat er met de productie en 

werkgelegenheid in Nederland is gebeurd in de afgelopen twee jaar en hoe dit zich verhoudt tot eerdere 

crises.  

De productie per uur nam opvallend scherp af in 2009 

Om productie te realiseren zijn werknemers nodig. Productie kan toenemen doordat meer personen gaan 

werken, de gemiddelde persoon meer uren gaat werken of per uur meer produceert. In tabel 2.1 wordt de 

productiegroei tijdens drie periodes van laagconjunctuur op deze manier uiteengerafeld. Figuur 2.1 toont de 

uitsplitsing voor de individuele jaren in de periode 1970-2010. Het aantal werkzame personen is de afgelopen 

drie jaar maar weinig afgenomen. 

Figuur 2.1 Bijdrages aan productiegroei: de arbeidsproductiviteit  

       daalde scherp in 2009 

 

 
 

In figuur 2.1 valt de scherpe productiviteitsdaling in 2009 op. De productie per uur nam af met ruim 2%. In de 

voorgaande vier decennia is niet eerder een dergelijke daling waargenomen. Feitelijk is sinds 1970 de 

productiviteit per uur alleen in 1981 licht gedaald. De daling was in de marktsector overigens nog groter, 

aangezien de overheid en de zorgsector met een grotere vertraging op economische ontwikkelingen 
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reageren. Het productiviteitverlies in 2009 is maar net goedgemaakt in 2010, maar van een inhaalslag is geen 

sprake geweest. 

 

Ook over meerdere jaren beschouwd zijn de recente ontwikkelingen opvallend. Tussen 2008 en 2010 namen 

zowel het bbp als de productiviteit per saldo niet toe. Daarmee wijkt de Grote Recessie af van twee eerdere 

economische neergangen. Tabel 2.1 laat dit zien. In de periode 1980-1983 nam de productiviteit gemiddeld 

met 1,2% per jaar toe, bij een nauwelijks groeiend bbp. In 2001-2004 was de gemiddelde toename van de 

productiviteit zelfs nog groter, al nam ook het bbp duidelijk toe. In deze twee recessies vertaalde de relatief 

lage economische groei zich in een oplopende werkloosheid.  

 

Een lage productiviteitsgroei impliceert dat er relatief veel personen aan het werk zijn gebleven. Ten opzichte 

van begin jaren tachtig ligt de toename van het aantal werkzame personen gedurende de Grote Recessie 

ongeveer 0,5%-punt per jaar hoger. In de periode 2001-2004 was de bbp-groei hoger, maar groeide de 

populatie van werkzame personen nauwelijks sneller dan in de jaren 2008-2010. Kortom, werkgevers hebben 

ditmaal al dan niet vrijwillig een matige ontwikkeling van de productiviteit per uur geaccepteerd en relatief 

veel personeel in dienst gehouden. Hadden ze dit productiviteitsverlies niet voor hun rekening genomen en 

een toename van bijvoorbeeld 1% per jaar gewild (meer in lijn met de ontwikkeling gedurende 2001-2004), 

dan was de werkgelegenheid bij elkaar 3%-punt lager uitgekomen. 

 

Het aantal uren per werkzame persoon is ondanks de invoering van de deeltijd-ww niet opvallend sterk 

gedaald en biedt geen verklaring voor de geringe werkloosheidstoename. De rol van arbeidstijdverkorting is, 

ten opzichte van de jaren tachtig, tegenwoordig minimaal en ook de groei van het aandeel deeltijdwerkers 

zwakt af. De deeltijd-ww, die wel het aantal gewerkte uren per persoon reduceerde maar niet het aantal 

werkende personen, legde op macroniveau ook weinig gewicht in de schaal (zie kader op pagina 10). 

Tabel 2.1  De Grote Recessie is uniek ten opzichte van eerdere recessies 

 

Gemiddelde groei in % 1980-1983 2001-2004 2008-2010 1970-2010 

     

Bbp 0,3 1,1 0,0 2,4 

w.v. Productie per uur 1,2 1,5 0,0 1,9 

        Uren per werkzame persoon -0,5 -0,6 -0,2 -0,7 

        Werkzame personen -0,4 0,3 0,1 1,2 

Beroepsbevolking 0,6 0,7 0,7 1,2 

Werkloosheid (gemiddelde mutatie in %-pt) 1,3 0,5 0,3 0,1 

 

 

3 Hamsteren tijdens de Grote Recessie 

Bedrijven hebben arbeid gehamsterd en dat verklaart waarom de werkgelegenheid minder is teruggelopen 

dan het productieniveau zou rechtvaardigen. Arbeid hamsteren betekent wel dat bedrijven personeel dat niet 

direct productief is, in dienst houden, terwijl de loonkosten gewoon doorlopen. Waarom hebben bedrijven 

dat de afgelopen periode gedaan? 
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Raming versus realisatie
a 

De gematigde arbeidsmarktreactie heeft vele economen, waaronder die van het CPB, verrast. Zo 

voorzag het CPB in februari 2009 dat er tussen 2008 en 2010 circa 370.000 werklozen (ofwel 4¾%-

punt) bij zouden komen (CPB, 2009), het werden er 126.000 (1½%-punt). Ook andere ramers hebben 

de werkloosheidsoploop fors overschat (zie onder meer DNB, 2009; Europese Commissie, 2009; 

OESO, 2009). In dit kader wordt bekeken hoe het CPB er zo naast heeft kunnen zitten. 

Onderstaande tabel toont voor enkele relevante grootheden de raming en de gerealiseerde waarde. 

De misser bij de werkloosheidstoename komt volledig voor rekening van een te pessimistische 

raming van de werkzame beroepsbevolking. Verwacht werd dat deze cumulatief met 360.000 

personen zou afnemen, een overschatting van bijna 250.000 personen. De raming van de 

beroepsbevolking (de som van de werkloze en de werkzame beroepsbevolking) bleek achteraf vrij 

nauwkeurig. 

 

          Centraal Economisch 

         Plan, maart 2009 

                Realisatie 

 2009 2010 2009 2010 

                                   Groei in %     

Bbp -3½ -¼ -3,5 1,7 

Werkgelegenheid, arbeidsjaren -1½ -4 -1,1 -0,5 

Arbeidsproductiviteit -2¼ 4¼ -2,0 2,4 

Loonvoet marktsector 4 3 2¼ 1½ 

Mutatie in duizenden personen     

Werkzame beroepsbevolking -75 -285 -32 -78 

Beroepsbevolking 40 -30 45 -29 

Werkloosheid 115 255 77 49 

 

Achter de te sombere werkgelegenheidsraming schuilen meerdere oorzaken. De eerste is de bbp-

raming voor 2010. Het bbp groeide in 2010 met 1,7%, maar in februari 2009 ging het CPB nog uit van 

een krimp van ¼%. Meer productie betekent meer werkgelegenheid. Daarnaast was de 

winstgevendheid van de productie aanzienlijk hoger dan voorzien doordat loon- en rentekosten in 

(2009 en) 2010 lager uitkwamen dan geraamd. In geval van de loonkosten werd de zeer gematigde 

ontwikkeling van de incidentele looncomponent (o.a. bonussen, winstdelingen, overwerk en een 

vergrijzingseffect) niet geraamd. De rentetarieven vielen mee doordat de risicospreads snel daalden. 

Ten slotte nam het aantal personen dat bij de overheid of in de zorg werkte, sneller toe dan waarvan 

werd uitgegaan.  

Waren al deze factoren nauwkeurig geraamd, dan zou de werkloosheidsoploop tussen 2008 en 2010 

ruwweg 100.000 personen lager zijn ingeschat. Maar nog altijd zou sprake zijn van een forse 

overschatting van de werkloosheidsmutatie. Met andere woorden, ook volgens het destijds bij 

ramingen gehanteerde model deed zich tijdens de Grote Recessie een werkloosheidspuzzel voor. 

 

a) De cijfers in dit kader gaan uit van de nationale definitie van de diverse arbeidsmarktvariabelen. Het Centraal Economisch Plan 

2009 werd nog geraamd volgens die definitie. In CPB (2010b) wordt toegelicht waarom het CPB later is overgestapt op 

internationale definities. 
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 De arbeidsmarkt was krap op het moment dat de crisis uitbrak. Sommige bedrijven hadden moeite met het 

vinden van personeel. Deze ervaring, in combinatie met productieverwachtingen die minder negatief waren 

dan de uiteindelijke realisaties, leidde er toe dat werkgevers personeel hebben vastgehouden. Zo werden 

ontslagkosten en de (hoge) kosten die gepaard gaan met het vinden en inwerken van nieuw personeel, 

bespaard. Bedrijven waren ook meer dan voorheen in staat deze tijdelijk overbodige werknemers te 

financieren. De winsten lagen namelijk op het hoogste niveau sinds begin jaren zeventig en ook de 

solvabiliteit was hoog. Daarnaast slaagden werkgevers er in de incidentele looncomponent te beperken en 

hielp de belastingdienst een handje door versneld afschrijven van investeringen toe te staan. 

3.1 Waarom bedrijven hamsteren 

In een economisch perfecte wereld heeft het geen zin werknemers in dienst te houden wanneer ze tijdelijk 

niet nodig zijn. Een bedrijf kan immers te allen tijde benodigde werknemers in dienst nemen zolang het 

maar de goede prijs betaalt. Het in dienst houden van niet-productieve werknemers vormt slechts een 

overbodige, vermijdbare verliespost en dat is niet vol te houden in de concurrerende omgeving. 

 

De werkelijkheid is weerbarstiger. Bedrijven ontslaan hun duur geworven personeel niet zomaar, want 

aanpassing van de omvang van het personeelsbestand is kostbaar. Ontslag, het vinden van geschikt 

personeel of het inwerken van nieuwe werknemers kost tijd en moeite en daarmee geld. Daarom kan het 

aantrekkelijk zijn een overbodige werknemer toch in dienst te houden, ook al lopen de loonkosten dan 

gewoon door. Er is namelijk altijd een kans dat de desbetreffende persoon in de toekomst weer nodig is en 

door hem nu niet te ontslaan, worden diverse kosten vermeden. Bovendien kan een ‘overbodige werknemer’ 

zich wellicht tijdelijk bezighouden met andere zinvolle, maar niet direct productieve taken, zoals onderhoud 

van machines, opruimen of het bijwerken van de administratie. Daarnaast kunnen werkgevers niet zomaar 

een werknemer op straat zetten of de contractuele arbeidsduur verkorten. Na een onverwachte verslechtering 

van de economische vooruitzichten zal het daarom altijd enkele maanden tot kwartalen duren voor de 

werkgelegenheid begint terug te lopen. 

 

 
 

Uiteraard is het vasthouden van personeel tijdens een recessie aantrekkelijker naarmate de kans op 

productieherstel groter is. Dat maakt realisatie van de mogelijke besparingen immers waarschijnlijker. Als 

het duidelijk is dat de productie gedurende lange tijd op een laag niveau zal blijven, heeft het weinig zin om 

overtollig personeel in dienst te houden. Daarnaast is het aantrekkelijker voor financieel gezonde dan voor 

ongezonde bedrijven om mensen in dienst te houden. Uit een aantal studies blijkt inderdaad dat bedrijven 

met een hoge solvabiliteitsratio meer en vaker arbeid hamsteren dan bedrijven met relatief hoge schulden 

(zie bijvoorbeeld Sharpe, 1994; Nickell en Nicolitsas, 1999; Smolny en Winker, 2008).  

 

 “We hebben niet in ons vaste personeelsbestand gesneden, al hadden we dat eigenlijk wel moeten 
doen als je kijkt naar de omzetdaling. De reden daarvoor was dat het ontzettend moeilijk was om 
aan vakkrachten te komen. En het was natuurlijk niet te overzien hoe lang de crisis zou duren.” 
 
T. de Bruine, Algemeen directeur, Brinks Metaalbewerking B.V. 
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Deeltijd-ww, zelfstandigen en de beroepsbevolking 

Bedrijven hebben meer personeel in dienst gehouden dan strikt noodzakelijk. Er zijn echter meer 

verklaringen denkbaar voor de gematigde werkloosheidsoploop in Nederland. De meest voor de 

hand liggende is wellicht de  aangepaste regeling deeltijd-ww. Het kwantitatieve belang van deze 

crisismaatregel is echter gering. Op het hoogtepunt maakten bijna 40.000 personen gebruik van de 

regeling. Zij werkten gemiddeld  nog altijd circa 60% van hun gebruikelijke arbeidstijd en zaten 

doorgaans slechts een deel van het jaar (gemiddeld circa 7,5 maand) in de regeling. Vanuit een 

boekhoudkundig perspectief heeft de deeltijd-ww het gemiddelde werkloosheidspercentage  dan 

ook maximaal met 0,1 à 0,2%-punt verlaagd. Het werkelijke effect is mogelijk nog kleiner, aangezien 

een deel van de werknemers in de deeltijd-ww zonder deeltijd-ww vermoedelijk niet werkloos zou 

zijn geworden. Een dergelijke omvang van het effect spoort met bevindingen van anderen. Zo 

schatten Hijzen en Venn (2011) dat de deeltijd-ww in Nederland in 2009 vijf à zes duizend 

voltijdsbanen heeft gered. Overigens is het denkbaar dat de introductie van de regeling 

(neerwaartse) onzekerheid bij werkgevers heeft weggenomen, wat een positief effect kan hebben 

gehad op de werkgelegenheid. 

Ook het toegenomen aandeel van zelfstandigen (en dan vooral zzp’ers) op de arbeidsmarkt is, 

genoemd als potentiële oorzaak van de gematigde werkloosheidsoploop, onder andere door het 

CPB (2010a), maar ook door bijvoorbeeld Theeuwes en Koopmans (2010) en Stegeman en Visser 

(2010). Zelfstandigen zouden hun inkomen fors hebben zien teruglopen tijdens de crisis, maar niet 

werkloos zijn geworden. Bijvoorbeeld doordat ze minder uren zijn gaan werken, doordat ze meer tijd 

zijn gaan besteden aan het zoeken naar opdrachten dan aan het uitvoeren van opdrachten zelf, of 

omdat ze zichzelf niet direct als werkloos zien als ze even geen werk hebben. Zelfstandigen vormen 

echter nog altijd een relatief beperkt deel van de werkzame beroepsbevolking (in 2010 ging het om 

circa 14,2%, ongeveer 1,7%-punt meer dan in 2001). Op basis van macro-economische statistieken 

blijkt de daling van het inkomen van zelfstandigen bovendien beduidend geringer dan eerder 

gedacht. Zo ging het CPB (2010a) op basis van kwartaalcijfers over 2009 nog uit van een reële daling 

van circa 13% in 2009. Op dit moment heeft het CBS nog slechts een daling van circa 8% in de boeken 

staan. Dat getal is maar enkele procentpunten groter dan de productiedaling in de marktsector. 

Zelfstandigen zagen hun inkomen dus niet opvallend scherp afnemen, zeker niet in de wetenschap 

dat hun inkomen doorgaans relatief sterk reageert op de economische omstandigheden. Op 

microniveau is er evenmin bewijs voor de ‘zelfstandigenhypothese’. Erken et al. (2011) concluderen 

op basis van data uit het inkomenspanelonderzoek van het CBS dat het reële inkomen van 

zelfstandigen in 2009 beduidend minder is afgenomen dan gegeven de diepte van de crisis verwacht 

mocht worden. Het gedrag van zelfstandigen tijdens de Grote Recessie lijkt geen verklaring voor de 

werkloosheidspuzzel. 

Een afname van het arbeidsaanbod, ten slotte, verklaart de puzzel evenmin. De groei van het 

arbeidsaanbod vertraagt doorgaans wanneer het economisch slecht gaat. Doordat de kans op een 

baan afneemt, raakt een deel van de potentiële deelnemers aan de arbeidsmarkt ontmoedigd. 

Studenten studeren nog een jaartje langer of vrouwen stellen herintreding uit. Deze conjuncturele 

terugtrekking remt de werkloosheidsoploop. Er zijn echter geen aanwijzingen dat er opvallend veel 

ontmoedigde werknemers waren. Het zogeheten conjuncturele arbeidsaanbod verlaagde in 2001-

2004 het arbeidsaanbod met gemiddeld 0,4% per jaar, in 2008-2010 met gemiddeld 0,5%. 
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3.2 Wat is er anders? 

De eerder genoemde factoren spelen een rol bij iedere economische neergang. Het speciale aan de afgelopen 

periode is dat we in een diepe recessie terecht zijn gekomen vanuit een uitgangssituatie met een krappe 

arbeidsmarkt en financieel gezonde bedrijven. Deze gunstige uitgangspositie lijkt, samen met de 

productieverwachtingen van ondernemers en enkele financiële meevallers, te verklaren waarom de 

werkloosheid relatief laag is gebleven in Nederland.  

Positieve verwachtingen omtrent productie  

Werkgevers waren tijdens de Grote Recessie optimistisch, althans, in verhouding tot de economische 

situatie. Figuur 3.1 toont dat ondernemers in de industrie weliswaar pessimistischer dan ooit waren over de 

productieverwachtingen, maar de realiteit bleek nog somberder. Mogelijk hebben de relatief optimistische 

verwachtingen werkgevers ervan weerhouden mensen te ontslaan. Rond 2003 was de situatie anders. Toen 

spoorden de verwachtingen aardig met de gerealiseerde ontwikkeling en voor zover er een verschil was, 

waren ondernemers eerder te pessimistisch.  

Figuur 3.1 Ondernemers in de industrie waren minder pessimistisch  

       dan gerechtvaardigd (a) 
 

 

(a) Mate waarin het percentage ondernemers in de industrie dat een toename van de productie verwacht of heeft gerealiseerd, het 

percentage dat een daling verwacht of  heeft gerealiseerd, overtreft. Seizoengecorrigeerde cijfers. 

Geschikt personeel lastig te vinden 

Zowel inkrimping als uitbreiding van het personeelsbestand kost tijd en geld en daarmee moeite. Het is 

echter onwaarschijnlijk dat ontslagkosten verklaren waarom de huidige crisis op dat terrein anders is dan de 

economische dip van 2002-2003. Ontslagprocedures zijn de laatste jaren immers niet drastisch veranderd en 

voor zover ze zijn aangepast, zijn ze juist eenvoudiger en goedkoper geworden. Bovendien, als ontslagkosten 

een grote rol zouden spelen in het korte termijngedrag van bedrijven, dan ligt het voor de hand dat zeker in 

eerste instantie vooral werknemers met een flexibel dienstverband hun baan zouden hebben verloren. Eind 

2008 was echter juist bij werknemers met een vast dienstverband een sterke toename zichtbaar van het aantal 

personen dat werkloos werd.  
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Zoekkosten spelen mogelijk wel een rol. De laatste vijftien jaar was de Nederlandse arbeidsmarkt tweemaal 

erg krap na een aantal jaren van voorspoedige economische groei. Halverwege 2001 lag het 

werkloosheidspercentage rond 2,5% en waren er ongeveer evenveel werklozen als vacatures. In de zomer van 

2008 bereikte het werkloosheidspercentage opnieuw een zeer laag niveau en stonden er wederom veel 

vacatures open (figuur 3.2, links). Beide keren ervoeren werkgevers in de industrie een gebrek aan geschikt 

personeel als een belemmering voor de productie. Ook in de zakelijke dienstverlening gaven werkgevers vlak 

voor de Grote Recessie aan dat personeelsschaarste een rem op de productie plaatste (figuur 3.2, rechts).  

 

 
 

Het is goed denkbaar dat bedrijven de personeelsschaarste als permanent ervaren. Rond 2000 was de 

arbeidsmarkt voor het eerst in jaren zeer krap. Weliswaar kwam er een economische dip, maar enkele jaren 

later deed zich alweer een vergelijkbare situatie voor. Omdat onder invloed van de toenemende vergrijzing 

ook het structurele arbeidsaanbod de komende jaren naar verwachting nog maar nauwelijks groeit (CPB, 

2010c), anticipeerden bedrijven wellicht op toekomstige personeelsschaarste door meer personeel in dienst 

te houden dan op korte termijn nodig was. 

Figuur 3.2 Grote krapte op de arbeidsmarkt aan vooravond crisis (links) en geschikt             

 personeel lastig te vinden (a) (rechts) 

 

  

(a) Percentage ondernemers dat een tekort aan arbeidskrachten als belemmering ondervindt bij de productie. Bron: CBS. 

Enquêteresultaten bevestigen wens om goed personeel vast te houden 

Twee enquêtes onder Nederlandse werkgevers bieden enig inzicht in het belang van de hierboven genoemde 

redenen voor het vasthouden van werknemers. Ecorys (Van der Ende et al., 2010) vroeg in februari 2010 

bedrijven naar hun personeelsbeleid in reactie op de economische crisis van 2008/2009 en het Sociaal en 

Cultureel Planbureau deed dat in de zomer van 2010 (Josten, 2011). De enquêteresultaten, weergegeven in 

tabel 3.1, onderstrepen het belang van bovengenoemde  factoren. 

 

 “Bepaalde specialisten, voor ons bijvoorbeeld HTS’ers en MBO’ers Werktuigbouw met aanvullende 
interne opleiding, zijn extern moeilijk te vinden. Wij ontwikkelen en produceren zelf bijvoorbeeld 
grote matrijzen, waarmee het staal in de vorm van een motorkap wordt gedrukt. Daartoe hebben wij 
via een meerjarig intern traject matrijsmakers opgeleid. Als we die ontslaan, weten we dat we ze 
later niet meer terugvinden, zij vinden elders wel emplooi. Voordat je hen de laan uitstuurt, moet je 
behoorlijk desperaat zijn” 
 

J. Sloof, Vice-president HR, Voestalpine Polynorm Group 
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Tabel 3.1  Enquêteresultaten: motieven voor vasthouden personeel 

 

 Ecorys SCP 

   

Jaar 2009 2010 

   

Bedrijven die extra werknemers hebben vastgehouden 19% 13% 

Motieven voor extra vasthouden personeel 

Personeel is onmisbaar/ goede krachten later weer hard nodig 39% 39% 

Werk in pijplijn/hoeveelheid werk groeit waarschijnlijk snel weer 22% 21% 

Minder extern personeel volstaat 22%  

Ontslag is duur of lastig te regelen  16% 

Minder geld kwijt aan bonussen en overwerk 

Als de vraag en daarmee de productie terugvalt, kan een bedrijf de personeelskosten reduceren door het 

personeelsbestand te verkleinen of door de loonkosten per werknemer (de loonvoet) te verlagen. De eerste 

optie kost aanvankelijk geld, de tweede levert geld op. De bewegingsvrijheid is op korte termijn echter 

beperkt. 

 

De groei van de loonvoet wordt bepaald door de contractloonstijging, de ontwikkeling van de sociale lasten 

voor werkgevers en een incidentele looncomponent. De contractloonmutatie ligt op korte termijn 

doorgaans grotendeels vast in cao-afspraken. Dat verklaart waarom de stijging, gecorrigeerd voor inflatie, in 

2008 en 2009 relatief groot was: er waren afspraken gemaakt over de nominale contractloonontwikkeling 

toen de inflatie hoog was, maar vervolgens daalde de inflatie onverwacht sterk (figuur 3.3). Ook op de sociale 

lasten heeft een individueel bedrijf weinig invloed. In 2002 en 2003 droegen de sociale lasten aanzienlijk bij 

aan de loonvoetstijging. Destijds werden de pensioenpremies verhoogd. In de jaren 2008-2010 was de 

bijdrage veel geringer. 

 

 
 

Toch heeft een werkgever wel enige mogelijkheden tot verlaging van de loonkosten: overwerk kan worden 

afgebouwd, bonussen verlaagd en winstdelingen vallen in moeilijke tijden goedkoper uit. Deze 

mogelijkheden komen tot uiting in de ontwikkeling van de incidentele looncomponent. Gemiddeld 

genomen was de bijdrage van de incidentele looncomponent aan de loonkostenstijging in de marktsector de 

afgelopen drie decennia circa 0,9%-punt.
3
 Figuur 3.3 toont dat de bijdrage in 2008 en 2009 voor het eerst 

twee jaar op rij negatief was; in totaal drukte de incidentele looncomponent de loonvoetstijging in die twee 

 
3
 Dat de bijdrage gemiddeld genomen positief is, komt vooral doordat de beroepsbevolking vergrijst en het gemiddelde opleidingsniveau 

stijgt. Daardoor verschuift de gemiddelde werknemer naar een hoger salarisniveau. 

“Wij hebben ervoor gekozen om overuren niet in de gebruikelijke vorm uit te betalen. Werknemers 
ontvingen wel de overurentoeslag, maar de gewerkte uren werden opgeslagen in een urenbank. 
Toen de productie terugviel en er tijdelijk minder mensen nodig waren, is iedereen wat korter gaan 
werken en werd men 'betaald' uit de urenbank. Uiteindelijk hebben we niemand hoeven te 
ontslaan.” 

P. Mosterd, Algemeen directeur, AWL-Techniek 
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jaren met 1,1%-punt. Ter vergelijking, in 2002 en 2003 bedroeg de cumulatieve bijdrage +1,6%-punt.
4
 

Bedrijven zijn er dus tijdens de recessie in geslaagd de loonkostenstijging te beperken en dat heeft de 

noodzaak tot verkleining van de werkgelegenheid minder groot gemaakt. 

Figuur 3.3 Bijdrages aan loonvoetontwikkeling: lage incidentele lonen  

  in 2008 en 2009 

 

  

Minder geld naar belastingdienst 

Bedrijven waren ook minder kwijt waren aan belastingen in 2009. Deels is dit een reflectie van lagere 

winsten, waardoor per saldo minder vennootschapsbelasting betaald hoefde te worden. Daarnaast stond de 

overheid in 2009 en 2010 een versnelde afschrijving van investeringen toe. Afschrijvingen mogen ten laste 

van de winst worden gebracht en verlagen zo de te betalen belastingsom. Dat scheelde in beide jaren 

ongeveer 0,6 à 0,8 miljard euro (op een winstniveau van rond de 20 miljard euro
5
) en verschafte bedrijven 

een beetje meer lucht om werknemers in dienst te houden. Deze versnelde afschrijving impliceert overigens 

dat in de toekomst minder afgeschreven kan worden, wat de belastingdruk dan weer verhoogt. 

Hoge winsten en grote buffers vóór de crisis 

De loonkostenstijging werd dan wel enigszins gematigd door de negatieve bijdrage van de incidentele 

component, maar de (reële) loonkosten stegen nog wel. Om de loonkosten helemaal in lijn te brengen met 

de afgenomen productie en omzet, was in principe een verkleining van het personeelsbestand nodig. Die is 

er slechts in verrassend geringe mate gekomen. Daarmee accepteerden bedrijven een afname van de winst. 

Het versneld afschrijven van investeringen bood slechts enige lucht. Maar bedrijven konden in doorsnee wel 

tegen een stootje op het moment dat de Grote Recessie begon. 

 
4
 In 2001 zijn sociale lasten verschoven van werkgever naar werknemer. In ruil hiervoor zijn de brutolonen extra verhoogd. De fors negatieve 

bijdrage van de sociale werkgeverslasten aan de loonvoetontwikkeling kan dus niet los worden gezien van de fors positieve incidentele 
looncomponent. 

5
 Winst op productie in Nederland. 
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Ervaringen in andere landen 

De Grote Recessie heeft economieën wereldwijd geraakt, maar de gevolgen voor de arbeidsmarkt 

lopen ver uiteen. In de VS, Ierland, Spanje en Denemarken liep de werkloosheid snel op, terwijl 

Duitsland, Italië, België, Oostenrijk en Nederland te maken hadden met een slechts geringe stijging. 

In de twee laatstgenoemde landen was het uitgangsniveau van de werkloosheid bovendien erg laag 

op het moment dat de recessie zich aandiende. 

Diverse factoren kunnen de verschillende werkloosheidsreacties verklaren (zie IMF, 2010). De diepte 

van de productieterugval is een belangrijke bepalende factor natuurlijk, maar ook de mate waarin 

werkloosheid daarop reageert. Dat laatste hangt mede samen met de arbeidsmarktregulering. Hoe 

minder strikt die regulering is, hoe sterker de werkloosheid reageert op productie. De 

werkloosheidsreactie is ook krachtiger naarmate een groter deel van de werknemers een tijdelijk 

contract bezit (versus een vast contract). Door een combinatie van deze factoren is de werkloosheid 

in onder andere de VS, Spanje en Ierland de afgelopen jaren scherp gestegen. Problemen op de 

huizenmarkt stuwden de werkloosheid op in Ierland, Spanje, de VS, het VK en Canada. Stress op de 

financiële markten raakte vooral Nederland, de VS, het VK en Canada. Ten slotte is ook voor 

overheidsbeleid (deeltijd-ww) een rol weggelegd. Dat heeft vooral in Duitsland en Italië de 

werkloosheid gedrukt.  

Niet alleen de verschillen tussen landen zijn opvallend, de werkloosheidsontwikkeling wijkt in veel 

landen ook af van wat op basis van ervaringen uit het eigen verleden verwacht kon worden. In dat 

kader zoomt Möller (2010) in op de minimale toename van de werkloosheid in Duitsland. De 

Kurzarbeit en de steeds meer voorkomende working-hours-accounts reduceerden het aantal gewerkte 

uren per werknemer en daarmee de oploop van de werkloosheid. Het relatieve belang van deze 

kanalen hangt af van de mate van concurrentie: hoe meer concurrentie, hoe groter het belang van de 

door de overheid gesubsidieerde Kurzarbeit (Bohachova et al., 2011). Möller (2010) concludeert 

voorts dat de crisis vooral (exportgeöriënteerde) bedrijven raakte die vóór de crisis tekorten aan 

personeel hadden, die er toen de crisis uitbrak goed voor stonden, en waar trainingskosten van 

nieuw personeel hoog zijn. Bovendien werkten arbeidsmarkthervormingen uit 2003 en 2005 

vermoedelijk nog door. Burda en Hunt (2011) schrijven daarnaast een substantieel deel van het 

‘werkloosheidswonder’ in Duitsland toe aan pessimistische verwachtingen voorafgaand aan de 

crisis. Werknemers verwachtten niet dat de hausse zou aanhouden en namen relatief weinig mensen 

in dienst. Die hoefden vervolgens dus ook niet ontslagen te worden. Andersen (2011) laat zien dat het 

omgekeerde het geval was in Denemarken. In Oostenrijk daalde het aantal gewerkte uren aanzienlijk 

harder dan het aantal werkenden, mede doordat er minder werd overgewerkt en in beperkte mate 

door arbeidstijdverkorting (Stiglbauer, 2010). Gregg en Wadsworth (2010), verbaasd over de 

arbeidsmarktreactie in het VK, claimen dat de gunstige financiële uitgangspositie van bedrijven 

labour hoarding daar mogelijk maakte. Winsten waren voor de crisis hoog en bleven tijdens de crisis 

op peil, mede door een lagere rente, een wisselkoersdaling en sterk dalende reële lonen. 
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De winstquote van de productie in Nederland
6
 lag in 2007 op 16,0%, het hoogste niveau sinds 1971, terwijl 

ook de solvabiliteit
7
 in historisch opzicht hoog was (figuur 3.4, links).

8
 Uiteraard geven deze macrocijfers 

geen inzicht in de situatie bij afzonderlijke bedrijven, maar door de bank genomen stond het Nederlandse 

bedrijfsleven er financieel gezien goed voor. 

 

De gunstige financiële uitgangspositie zorgde ervoor dat bedrijven, geconfronteerd met een jarenlange 

krappe arbeidsmarkt, het zich konden permitteren ‘overtollig’ personeel in dienst te houden. Dat ging 

uiteraard ten koste van de bedrijfswinsten, maar doordat de winsten aanvankelijk zo hoog waren, belandde 

de winstquote in 2009 niet al te ver onder het langjarig gemiddelde. De solvabiliteit bleef zelfs nagenoeg 

stabiel. De schuldenlast groeide tussen 2007 en 2009 weliswaar beduidend, ondanks een kritischer houding 

van banken (figuur 3.4, rechts), maar het eigen vermogen nam in die periode mede door herwaarderingen 

eveneens toe. 

Figuur 3.4 Bedrijven hadden grote financiële buffers (links) en banken werden strenger 

 (a) (rechts) 

 

  

 

(a) Netto percentage: percentage banken dat aangeeft een strenger kredietbeleid te voeren minus het deel dat aangeeft het beleid te 

versoepelen. Bron: DNB. 

 

Dat de solvabiliteit op de vooravond van de kredietcrisis op een hoog niveau lag, is een wezenlijk verschil met 

eerdere recessies. In de jaren zeventig en tachtig had de jarenlange uitholling van de bedrijfswinsten ertoe 

geleid dat de solvabiliteit historisch laag was toen de economie begon te krimpen. Voorafgaand aan de 

economische dip van 2002-2003 was de solvabiliteit ook al enkele jaren verslechterd. Bedrijven moesten 

daarom wel de tering naar de nering zetten, ditmaal was die noodzaak geringer. 

 

  

 
6
 Het nominale netto winstbedrag gedeeld door de netto toegevoegde waarde tegen factorkosten. 

7
 Eigen vermogen gedeeld door balanstotaal. 

8
 Deze cijfers hebben betrekking op de niet-financiële marktsector.  
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Conclusie 

Na het uitbreken van de kredietcrisis volgde eind 2008 een ongekende daling van het bbp. De werkloosheid 

had in reactie hierop, volgens ervaringen uit het verleden, met bijna 4%-punt moeten oplopen, maar steeg 

niet meer dan 1,5%-punt. De verklaring voor deze verrassend geringe stijging ligt voor een groot deel bij het 

gedrag van bedrijven. Bedrijven hielden meer personeel in dienst dan op basis van de productieontwikkeling 

verwacht mocht worden. Dat konden ze financieel aan. Het Nederlandse bedrijfsleven stond er in doorsnee 

goed voor toen de crisis begon, beter ook dan bij eerdere recessies het geval was. Winsten waren hoog, de 

netto-vermogenspositie gunstig. Bovendien konden de loonkosten enigszins worden beperkt door overwerk 

te reduceren en bonussen en winstdelingen te beperken. Gegeven de moeite die bedrijven voor de crisis 

hadden om in een krappe arbeidsmarkt aan personeel te komen en met de vergrijzing in aantocht, is de 

keuze om personeel vast te houden, te begrijpen. 

 

De ervaringen tijdens de Grote Recessie leren ons dat de relatie tussen productiegroei en de ontwikkeling van 

de werkgelegenheid niet per se constant is, maar afhangt van de economische stand van zaken. Hebben 

bedrijven tijdenlang moeite gehad met het vinden van geschikt personeel, dan zijn ze welwillender het 

personeel dat ze in dienst hebben vast te houden wanneer de conjuncturele situatie verslechtert. Belangrijk is 

ook de financiële situatie van bedrijven. Een goede uitgangspositie vermindert de noodzaak tot snel 

ingrijpen. Met dergelijke factoren zal het CPB in de toekomst nadrukkelijker rekening houden bij het 

opstellen van arbeidsmarktramingen. Dat biedt overigens geen garantie op betere ramingen, omdat zich 

altijd verrassingen voordoen in de economie. 

 

Wat betekenen deze lessen nu voor de werkloosheidsontwikkeling in de nabije toekomst? Volgens de meest 

recente cijfers hebben bedrijven in de niet-financiële marktsector nog altijd vlees op de botten, de 

solvabiliteit is stabiel en in historisch perspectief hoog. De productiviteit per gewerkt uur is in 2011 verder 

toegenomen. De winstgevendheid van de productie is echter nauwelijks opgekrabbeld na de bijna halvering 

in 2009. Bovendien vormt een personeeltekort momenteel geen belemmering voor de productie. Dit laatste 

suggereert dat bedrijven bij een volgende schok minder geneigd zullen zijn niet-productief personeel in 

dienst te houden. De afgenomen winstgevendheid biedt daartoe ook minder ruimte. Bij een volgende 

negatieve schok zou de werkloosheid daarom wel eens sterker kunnen oplopen.  

 

De afgelopen maanden is de werkloosheid opgelopen. Dat komt niet doordat bedrijven alsnog personeel aan 

het ontslaan zijn, want het aantal werkzame personen is gestegen. Het aantal personen op zoek naar werk is 

echter nog sneller gestegen. Het is te vroeg om te weten wat precies de reden is voor deze toename. Het is wel 

duidelijk dat bij de oploop van de werkloosheid van de afgelopen maanden andere mechanismen een rol 

spelen dan in 2009 en 2010. 
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