
 

Bedrijfsleven ervaart personeelstekort 
 

Het Nederlandse bedrijfsleven heeft steeds meer moeite met het vinden van geschikte 

arbeidskrachten. Aan het begin van het derde kwartaal meldt één op de zes ondernemers dat 

personeelstekort als belemmering te ervaren voor het uitoefenen van de bedrijfsactiviteiten. De 

toenemende vraag naar geschikt personeel valt samen met de gestaag aantrekkende economie. Dit 

komt ook tot uiting in het ondernemersvertrouwen, dat staat op het hoogste niveau sinds eind 2008. 

Dat melden het CBS, de Kamer van Koophandel, EIB, MKB-Nederland en VNO-NCW op basis van 

nieuwe cijfers van de Conjunctuurenquête Nederland (COEN). 

 

Tekort aan arbeidskrachten, meer vraag naar goederen en diensten  

Sinds begin 2016 loopt het aantal bedrijven met een personeelstekort op. Aan het begin van het 

derde kwartaal gaf 16 procent van de ondernemers aan een tekort aan arbeidskrachten te ervaren, 

een jaar eerder was dat 7 procent. Het aantal bedrijven dat last heeft van onvoldoende vraag naar 

goederen en diensten is in de afgelopen jaren juist gestaag afgenomen.  



De zakelijke dienstverlening heeft het meeste last van een tekort aan arbeidskrachten. In deze sector 

geeft één op de vier ondernemers aan dit als een belemmering te ervaren. Ook in de sector 

informatie en communicatie (met name de IT-bedrijven) en de bouwsector speelt het probleem van 

een personeelstekort. In de detailhandel en de delfstoffenwinning speelt dit minder. In die sectoren 

heeft slechts 5 procent van de ondernemers last van een tekort aan arbeidskrachten. 

Het CBS meldde eerder al dat in het tweede kwartaal het aantal openstaande vacatures<link nb> in 

nagenoeg alle bedrijfstakken verder is toegenomen. 

 

Verdere groei werkgelegenheid verwacht 

Van de ondernemers verwacht 22 procent  personeel aan te trekken in het derde kwartaal en 

voorziet 7 procent een krimp van het personeelsbestand.  Ondernemers in de bouwnijverheid zijn 

het meest positief over de werkgelegenheid. Per saldo verwacht 32 procent van hen een toename 

van de werkgelegenheid in het derde kwartaal. In bijna alle sectoren is de verwachting met 

betrekking tot de personeelssterkte fors verbeterd.  

 

Ondernemersvertrouwen op hoog niveau 

De grotere vraag naar personeel hangt onder andere samen met de aanhoudende groei in 

bedrijvigheid van het bedrijfsleven. Het  ondernemersvertrouwen, de sentimentsindicator voor 



ondernemend Nederland, is met 15,9 het hoogst sinds het begin van de meting eind 2008. In de 

bouwnijverheid en groothandel is het vertrouwen onder de ondernemers het grootst.  

 

Met name in de detailhandel is het ondernemersvertrouwen ten opzichte van een kwartaal eerder 

sterk verbeterd; bedrijven in de delfstoffenwinning waren juist negatiever. 

 

Naast een grotere vraag naar personeel zijn ook de verwachtingen voor de omzet en de 

investeringen positief. Per saldo verwacht 12,4 procent van de ondernemers een toename van de 

omzet in het derde kwartaal. Met een saldo van 11,3 zijn de investeringsverwachtingen ook positief. 

 
Bron: 

Ondernemersvertrouwen; bedrijfstakken (SBI 2008) 

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82675NED&D1=0&D2=0-2,11,14-16,18-

22&D3=(l-27)-l&HDR=T,G2&STB=G1&VW=T 

 

Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, bedrijfstakken 

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82435NED&D1=18-21,81-87,92-

95&D2=2-3,105,109,114,123,133,153,163,171,176&D3=(l-4),l&VW=T 

 

Op http://www.staatvanhetmkb.nl/ staat informatie over de COEN specifiek voor het MKB. 

http://www.staatvanhetmkb.nl/


 

Relevante link: 

http://www.ondernemersplein.nl/coen  

Nieuwsbericht – Sterkste banengroei sinds 2008 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/33/sterkste-banengroei-sinds-2008  
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