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Negatieve arbeidsmarkteffecten van Brexit voor Nederland
blijven uit
Verwachte werkgelegenheid in Nederland voor Q4 gelijk aan Q3
Diemen, 13 september 2016 - Nederlandse werkgevers verwachten dat de
werkgelegenheid in oktober tot en met december hetzelfde blijft ten opzichte van
het afgelopen kwartaal. Het nettowerkgelegenheidscijfer voor Q4 van 2016 komt uit
op +3%, precies hetzelfde cijfer als in Q3 en 2 procentpunten hoger ten opzichte
van dezelfde periode in 2015. Dit blijkt uit de arbeidsmarktbarometer (MEOS Q4)
van ManpowerGroup, uitgevoerd onder bijna 59.000 werkgevers, waarvan 750 in
Nederland. Dit betekent dat de MEOS-score voor het zevende kwartaal op een rij
positief is.
In zes van de negen sectoren verwachten werkgevers meer medewerkers aan te nemen dan
in het voorgaande kwartaal. “Het effect van het Britse referendum over de Brexit heeft voor
het komende kwartaal geen merkbare gevolgen voor de werkgelegenheid”, aldus José
Brenninkmeijer, commercieel en operationeel directeur van ManpowerGroup Nederland.
“Opvallend is dat hetzelfde geldt voor het Verenigd Koninkrijk. Het werkgelegenheidscijfer
komt hier, net als vorig kwartaal en dezelfde periode een jaar geleden, uit op +5%. Dit
heeft mogelijk te maken met de onzekerheid over het moment van de daadwerkelijke
uitstap en de gevolgen hiervan. De arbeidsmarkt draait nu nog door zoals voorheen en
angst voor eventuele ingrijpende gevolgen lijken, mogelijk tijdelijk, te zijn weggeëbd.”
Stabiliteit ondanks Brexit
Vooral in de financiële en zakelijke dienstverlening zijn Nederlandse werkgevers positief.
Voor het vijfde kwartaal op rij zijn zij het meest optimistisch met een score van +8%. “Ook
hier blijft het effect van de Brexit voorlopig nog uit, hoewel dat juist voor deze branche
directe gevolgen zou kunnen hebben”, aldus Brenninkmeijer. Toch is het nog wachten op de
sprong voorwaarts naar cijfers die vergelijkbaar zijn met de periode van voor het uitbreken
van de crisis in 2008. “Stabiliteit en voorzichtige stappen vooruit lijken de nieuwe
werkelijkheid te zijn.”
In perspectief
Voor het eerst sinds het laatste kwartaal van 2015 zijn alle regio’s van Nederland positief
over de werkgelegenheid. De noordelijke regio herstelde zich in het afgelopen kwartaal met
een groei van -3% naar +1%. Naast Nederland zijn ook andere landen in Europa
optimistisch. Het werkgelegenheidscijfer van Duitsland verdubbelt in één kwartaal van +4%
naar +8%. “Opvallend, en daarbij gunstig voor de Nederlandse economie. Traditiegetrouw
is Duitsland de voortrekker van onze arbeidsmarkt,” schetst Brenninkmeijer. In Europa
scoren Finland, Italië, Zwitserland en België het zwakst met een magere +1%.
Over ManpowerGroup
ManpowerGroup is wereldwijd al bijna zeventig 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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