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J
e zou denken dat het alle hens
aan dek is op de overspannen
Nederlandse arbeidsmarkt. Te-
genover iedere 100 werklozen

staan nu 133 vacatures. Toch zegt
een op de drie werkgevers alleen in
extreme noodsituaties iemand aan
te nemen die hij anders niet zou kie-
zen.

Dat blijkt uit onderzoek door Pro
Contact, een internationaal opere-
rend recruitmentbedrijf dat afgelo-
pen maand peilde hoe zijn klanten
over potentiële sollicitanten den-
ken. In totaal werden driehonderd
Nederlandse ondernemers en hoge-
re managers in bedrijven van ver-
schillende grootte ondervraagd. Een
kwart zei liever een bedrijfsverlies te
nemen dan iemand aan te nemen
die een burn-out heeft gehad, ge-
handicapt is of lange tijd zonder
baan heeft gezeten.

Die personen zijn mensen met
‘een vlekje’, of wat in het jargon ‘een
achterstand tot de arbeidsmarkt’
heet. Iemand met autisme bijvoor-
beeld of een chronische aandoening
(denk aan long covid of kanker). Ver-
der vallen fysiek gehandicapten er-
onder, ex-gedetineerden, kandida-
ten die geldproblemen hebben of
verslaafd zijn geweest. Maar ook
langdurig werklozen en statushou-
ders. Vooral mensen met vermoeid-
heidsklachten komen er bekaaid
vanaf: liefst 42 procent van de on-
dervraagden acht de kans klein tot
zeer klein dat ze zo iemand een baan
aanbieden. Over 60-plussers zijn
werkgevers positiever, al zit 16 pro-
cent er niet op te wachten. Bij alleen-
staande ouders, die vaak eisen stel-
len in verband met schooltijden,
aarzelt 30 procent of is negatief.

‘I
k herken het beeld”, zegt
hoogleraar arbeidsmarkt-
vraagstukken Ton Wilthagen

van Tilburg University. „Werkgevers
in Nederland blijven kieskeurig. Ze
zijn kritischer dan hun collega’s in
Duitsland of het Verenigd Konink-
rijk.” Dat is volgens hem onder an-
dere historisch te verklaren. „Tot de
jaren negentig belandde iedereen
die niet productief was in ons land in
de WAO. Die bestaat niet meer, om-
dat het volstrekt uit de hand liep.
Maar de manier van denken is am-
per veranderd.”

Er kwamen sindsdien wel nieuwe
regels, zoals de verplichting voor be-
drijven om iemand die ziek wordt
twee jaar lang loon door te betalen.
„Het is allemaal heel star. Het is echt

niet zo dat werkgevers hier minder
menselijk zijn”, zegt Wilthagen
daarover. „Maar in Duitsland moe-
ten ze het loon van iemand die ziek
wordt maar zes weken doorbetalen.
Het aantal mensen dat gedeeltelijk
arbeidsongeschikt is en toch aan het
werk is, ligt er een stuk hoger.”

Oprichter en directeur Noud Bai-
jens van Pro Contact wijst op de
vooroordelen waar hij nog steeds te-
genaan loopt. „Wat de boer niet
kent, dat eet hij niet”, zegt hij. „We
proberen bedrijven te overtuigen
door hen te laten praten met onder-
nemers die al wel ervaring hebben
met bijvoorbeeld een statushouder.
Als je grote groepen mensen zoekt,
zoals Schiphol of de Rotterdamse
haven waar echt duizenden vaca-
tures openstaan, zul je nu echt naar
je eisenpakket moeten kijken”,
voegt hij daaraan toe. „Alleen als je
maar een of twee open plekken hebt
lukt het nog op de traditionele ma-
nier.”

Werkgevers verschuilen zich, zo
blijkt uit het onderzoek, geregeld
achter de mening van klanten of het
personeel. Bijna 20 procent zegt dat
klanten ‘het vertikken om zaken te
doen met iemand die buiten het be-
drijfsprofiel past’. Bijna 40 procent
denkt dat ‘mijn personeel een ex-ge-
detineerde niet zal accepteren’. Een
kwart wil alleen iemand ‘met een
rugzakje’ aannemen als hij daarvoor
subsidie krijgt. Bijna de helft haakt af
bij een kandidaat met een fysieke
handicap omdat begeleiding een
probleem is.

Toch is Baijens voorzichtig posi-
tief. „Ik zie het de laatste anderhalf
jaar kenteren. De groep die weigert
om kandidaten met een vlekje aan te
nemen was nog groter. De verande-

ring gaat alleen veel te traag.” Rob
Witjes, arbeidsmarktexpert van uit-
keringsinstantie UWV, spreekt van
een langzaam olievlekeffect. Bedrij-
ven willen volgens hem vooral men-
sen die zo snel mogelijk inzetbaar
zijn. Vaak zien ze er als een berg te-
genop om iemand in te werken, om-
dat ze er bij voorbaat vanuit gaan dat
dat maanden gaat duren. Witjes:
„Het is een soort dode hoek in een
spiegel. In de praktijk valt het meest-
al reuze mee.”

Het UWV ziet met name in de
techniek dat ondernemers meer

durven. „Daar is de krapte zo ver-
schrikkelijk groot dat werkgevers ie-
mand al aannemen als hij maar ge-
motiveerd en leergierig is”, zegt Wit-
jes. Ook open hiring vindt hij een
hoopvolle trend. „Mensen kunnen
zich aanmelden voor een baan zon-
der dat er een sollicitatieprocedure
aan te pas komt. In de horeca heb je
tegenwoordig banenborrels. Je ziet
dat verschijnsel nu ook de kop op-
steken in de detailhandel en het
transport.”

Wilthagen is somberder. „Er is
sprake van ingesleten patronen.
Voordat we daarvan af zijn kost ja-
ren. Ik zeg wel eens dat we een giro
555-land zijn. We maken geld over
voor mensen die het moeilijk heb-
ben, maar als we zelf in actie moeten
komen, schrikken we daarvoor te-
rug.”

Om die bewering te ondersteunen
wijst het op de Banenafspraak die de

overheid met het bedrijfsleven heeft
gemaakt. Vorig jaar zou dat hebben
moeten leiden tot 80.000 banen
voor mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt. Het werden er iets
meer dan 73.000.

‘J
e zou toch denken dat zoiets in
een stroomversnelling komt
als de krapte op de arbeids-

markt zo groot is”, zegt Wilthagen.
Commissaris en inspirator Aart van
der Gaag van de Banenafspraak wil
daar niets van weten. „Ik vind het
spectaculair wat we bereikt hebben,
dat blijf ik zeggen. Ondanks corona
toch duizenden banen erbij. Ik was
tijdens de pandemie echt bang dat
het allemaal mis zou gaan en deze
mensen hun job weer zouden verlie-
zen. Dat is niet gebeurd.”

Van der Gaag verwacht dat uitein-
delijk de wal het schip keert. „Ik hou
me nu vijftig jaar bezig met onze ar-
beidsmarkt. Die terughoudendheid
van werkgevers is van alle tijden.
Maar het zou absoluut helpen als de
overheid de spelregels aanpast.
Maak het lonend voor parttimers
om meer te werken. Creëer voor
werkgevers ook buiten de Banenaf-
spraak een soort no risk-regeling,
voor als iemand toch weer uitvalt”,
oppert hij.

Hoogleraar arbeidsmarkt Wiltha-
gen houdt het simpel: „Pas als be-
drijf het werk aan aan de mensen.
Niet de mensen aan het werk. Onze
arbeidsmarkt vergrijst. Er komen
daardoor steeds meer werknemers
met een chronische aandoening bij.
Wat is er tegen als iemand die kan-
ker heeft gehad maar twaalf uur be-
schikbaar is? Had je deze week toch
mooi die tunnel mee open kunnen
houden.”

Sollicitant met ‘rugzak’ paraat
Overal worden
mensen gezocht,
maar pakweg een
kwart van de
werkgevers blijft
stug doorzoeken
naar de ideale
kandidaat. Men-
sen met een ‘vlek-
je’ maken bij hen
geen schijn van
kans.

Veel ondernemers zijn op zoek naar personeel, zoals bij dit horecabedrijf in Maastricht. FOTO ANP/ROBIN UTRECHT
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‘In Duitsland

worden zieken

maar zes weken

doorbetaald’

Pakweg 1,1 miljoen Nederlanders

staan aan de kant. Dat cijfer is een

schatting. De meesten staan niet

geregistreerd, ook niet bij de gemeen-

ten of uitkeringsinstantie UWV. „Met

veel van deze mensen is niks aan de

hand”, zegt arbeidsmarktexpert Rob

Witjes. „Van die 1,1 miljoen gaat het

bij ongeveer 40 procent om partti-

mers die meer uren willen werken. De

vraag is alleen of ze dat morgen of

volgende week al willen doen.”

In de bakken van het UWV en de

gemeenten vind je maar een derde

van het onbenutte arbeidspotentieel

terug. Het zijn om te beginnen men-

sen die officieel werkloos zijn. In

april waren dat er 316.000, oftewel

3,2 procent van de beroepsbevol-

king, het laagste percentage ooit.

Ook het aantal mensen dat WW

ontvangt is met 175.000 uitzonder-

lijk laag. Verder gaat het om mensen

met een uitkering als de WIA, de

Wajong of de bijstand. Wie niet

fanatiek solliciteert of meteen be-

schikbaar is, telt in de statistieken

niet mee als werkloze.

En dan is er nog een groep die geen

WW of bijstand krijgt, maar best een

baan wil. Deze mensen hebben

meestal een partner met een inko-

men, waardoor ze geen druk voelen

om voortdurend te solliciteren.

‘Met velen is niks aan de hand’


