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Nederland Employment Outlook
De resultaten van de Manpower 
Employment Outlook Survey 
voor het derde kwartaal van 
2012 zijn verkregen uit 
vraaggesprekken met een 
representatieve steekproef van 
750 in Nederland gevestigde 
werkgevers. Alle deelnemers 
kregen de vraag voorgelegd 
welke veranderingen zij ten 
aanzien van de werkgelegen-
heid op hun eigen vestiging 
voorzagen voor het derde 
kwartaal (juli t/m september) 
van 2012 ten opzichte van 
het daaraan voorafgaande 
kwartaal.

De Nederlandse werkgevers rapporteren onzekere 
plannen voor het aannemen van personeel in het derde 
kwartaal van 2012. 2% van de werkgevers verwacht een 
toename van het personeelsbestand, 3% gaat uit van een 
afname en 91% voorspelt dat de situatie ongewijzigd blijft. 
Tezamen resulteert dit in een netto werkgelegenheidscijfer 
van -1%.

In dit verslag wordt gebruikgemaakt van de term ‘netto 
werkgelegenheidscijfer’ (Net Employment Outlook).  Dit 
betreft het percentage werkgevers dat verwacht dat het 
totaal aantal werknemers op hun vestiging het volgende 
kwartaal zal toenemen, minus het percentage werkgevers 
dat juist een afname van het aantal werknemers op hun 
vestiging verwacht. De uitkomst van deze berekening is 
het netto werkgelegenheidscijfer.

Op kwartaalbasis blijft het werkgelegenheidscijfer relatief 
stabiel, terwijl de verwachtingen op jaarbasis juist afnemen 
met 5 procentpunten. Hierdoor heeft het cijfer zijn zwakste 
punt bereikt sinds het tweede kwartaal van 2010.

Na seizoenscorrectie komt het werkgelegenheidscijfer uit 
op -1%. Al blijft het cijfer relatief stabiel op kwartaalbasis, 
de huidige verwachtingen vertegenwoordigen een afname 
met 5 procentpunten op jaarbasis.

Tenzij anders aangegeven, is op alle gegevens die vanaf 
nu in het commentaar zijn opgenomen, seizoenscorrectie 
toegepast.
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 Toename Afname Ongewijzigd Onbekend Netto  Na
     werkgelegenheidscijfer  seizoenscorrectie 

 % % % % % % 

3e kwartaal 2012 2 3 91 4 -1 -1

2e kwartaal 2012  3 3 93 1 0 0

1e kwartaal 2012 6 5 87 2 1 2

4e kwartaal 2011 6 4 89 1 2 1

3e kwartaal 2011 8 4 85 3 4 4
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Vergelijking per regio
In alle vier de regio’s verwachten werkgevers voor de 
periode juli-september een negatieve groei van het 
personeelsbestand. De slechtste vooruitzichten worden 
gerapporteerd in Oost-Nederland, waar het netto werk-
gelegenheidscijfer uitkomt op -3%, en in Zuid-Nederland, 
waar het cijfer uitkomt op -2%. Werkgevers in Noord-
Nederland en West-Nederland rapporteren eerder 
onzekere werkgelegenheidsverwachtingen, met een  
netto werkgelegenheidscijfer van -1%.

Afgezet tegen het tweede kwartaal van 2012, nemen de 
vooruitzichten in drie van de vier regio’s af. Werkgevers in 
zowel Oost-Nederland als Noord-Nederland rapporteren 
een afname van het cijfer met 4 procentpunten, terwijl 
Zuid-Nederland een afname met 3 procentpunten 
rapporteert. Ondertussen zijn de verwachtingen voor 
West-Nederland gelijk gebleven.

Op jaarbasis gaan de werkgevers van eveneens drie van 
de vier regio’s uit van een verslechterend aannamebeleid. 
De meest opmerkelijke afnamen worden gerapporteerd 
door Zuid-Nederland en Oost-Nederland, met respectie-
velijk 8 en 7 procentpunten. In Noord-Nederland neemt 
het werkgelegenheidscijfer af met 2 procentpunten, 
maar in West-Nederland blijft het cijfer ook op jaarbasis 
ongewijzigd.

Op basis van de ongecorrigeerde onderzoeksresultaten 
verwachten werkgevers in drie van de vier regio’s het 
komende kwartaal een daling van het personeels bestand. 
De meest negatieve verwachtingen zijn afkomstig uit 
Oost-Nederland. De werkgelegenheids verwachtingen 
nemen op kwartaalbasis af in twee regio’s en op jaarbasis  
in drie regio’s.
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Geen kolom betekent netto werkgelegenheid van 0.
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3

Zuid-Nederland  -2%
Met een netto werkgelegenheidscijfer voor het 
komende kwartaal van -2%, rapporteren werkgevers in 
Zuid-Nederland de slechtste vooruitzichten sinds het tweede 
kwartaal van 2010. De plannen voor het aannamebeleid 
nemen met 3 procentpunten af op kwartaalbasis, terwijl het 
werkgelegenheidscijfer vergeleken met het derde kwartaal 
van 2011 met maar liefst 8 procentpunten daalt.

Uitgaande van de ongecorrigeerde onderzoeksresultaten 
gaan de werkgevers voor het komende kwartaal uit van  
beperkte activiteit op de arbeidsmarkt. Terwijl het 
werkgelegen heidscijfer op kwartaalbasis ongewijzigd 
blijft, zijn de werkgelegenheidsverwachtingen op jaarbasis 
aanzienlijk zwakker. 

West-Nederland  -1%
De arbeidsmarkt zal ook gedurende het derde kwartaal 
van 2012 weinig in beweging komen, zo geven de 
werkgevers in de regio aan, met een netto werkgelegen-
heids cijfer van -1% voor het tweede achtereenvolgende 
kwartaal. Het werkgelegenheidscijfer blijft ook ten opzichte 
van het derde kwartaal van 2011 ongewijzigd.

Werkgevers voorspellen op basis van de ongecorri-
geerde onderzoeksresultaten gematigde arbeidsmarkt-
omstandigheden voor het komende kwartaal. 
Het werkgelegenheidscijfer blijft relatief stabiel op 
kwartaalbasis en is ongewijzigd op jaarbasis.

50

40

30

20

10

0

-10

-20
Netto werkgelegenheidNetto werkgelegenheidNa seizoenscorrectieNa seizoenscorrectie

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Noord-Nederland  -1%
Met een netto werkgelegenheidscijfer van -1% voorspellen 
werkgevers een wat flauwe arbeidsmarkt voor de periode 
juli-september. Afgezet tegen het voorgaande kwartaal 
neemt het werkgelegenheidscijfer af met 4 procentpunten 
en vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar met  
2 procentpunten.

Op basis van de ongecorrigeerde onderzoeksresultaten 
rapporteren werkgevers voorzichtige plannen voor het 
aannemen van personeel in het komende kwartaal. 
Het werkgelegenheidscijfer blijft relatief stabiel op 
kwartaalbasis, maar vertegenwoordigt een lichte daling  
op jaarbasis.
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Oost-Nederland  -3%
Werkgevers in Oost-Nederland hebben de slechtste 
verwachtingen voor de arbeidsmarkt sinds het eerste 
kwartaal van 2010. Voor de komende drie maanden komt 
het netto werkgelegenheidscijfer uit op -3%. Het werkge-
legenheidscijfer neemt af met 4 procentpunten  
op kwartaalbasis en met 7 procentpunten op jaarbasis.

Op basis van de ongecorrigeerde onderzoeksresultaten 
gaan werkgevers uit van een somber werkgelegen-
heidsklimaat voor het derde kwartaal van 2012. Het 
werk gelegenheidscijfer neemt af ten opzichte van het 
vorige kwartaal, en werkgevers rapporteren eveneens  
een daling op jaarbasis.



Vergelijking per sector
In vier van de negen industriële sectoren verwachten 
werkgevers dat de grootte van het personeelsbestand 
gedurende het derde kwartaal van 2012 zal groeien. 
Het beste netto werkgelegenheidscijfer bedraagt +5% 
en wordt gerapporteerd door de sector Landbouw, 
bosbouw & visserij.  Verder rapporteren werkgevers in 
drie sectoren – Mijnbouw & delfstofwinning, Overheid & 
maatschappelijke dienstverlening en Transport, opslag 
& communicatie – een netto werkgelegenheidscijfer van 
+3%. Ondertussen wordt in vier overige sectoren een 
negatieve groei van het personeelsbestand ingeschaald. 
De slechtste werkgelegenheidsplannen zijn terug te 
vinden in de sector Productiebedrijven, waar het cijfer 
uitkomt op -10%. 

Afgezet tegen het voorgaande kwartaal verslechteren de 
vooruitzichten in zes van de negen industriële sectoren, 
zo geven werkgevers aan. De meest opmerkelijke daling 
bedraagt 5 procentpunten en wordt gerapporteerd door 
de sector Transport, opslag & communicatie, terwijl de 
sector Productiebedrijven een daling van 4 procentpunten 
rapporteert. In één sector lijkt het aannamebeleid zich 

echter te verbeteren: werkgevers in de sector Mijnbouw & 
delfstofwinning rapporteren een lichte verbetering met  
2 procentpunten

Vergeleken met het derde kwartaal van 2011 rapporteren 
werkgevers in zes van de negen sectoren verminderde 
vooruitzichten voor werkzoekenden. Een aanzienlijke 
daling van 12 procentpunten wordt gerapporteerd door 
zowel de sector Productiebedrijven als de sector Zakelijke 
dienstverlening, terwijl het netto werkgelegenheidscijfer 
voor de sector Nutsbedrijven met 7 procentpunten 
daalt. Verder wordt er door werkgevers uit de sector 
Landbouw, bosbouw & visserij een lichte verbetering van 
4 procentpunten gerapporteerd. 

Op basis van de ongecorrigeerde onderzoeksresultaten 
verwachten werkgevers in vijf van de negen industriële 
sectoren het komende kwartaal een groei van het perso-
neelsbestand, waarbij de grootste groei wordt gemeld 
door de sector Mijnbouw & delfstofwinning. Afgezet tegen 
het voorgaande kwartaal verslechteren de vooruitzichten 
voor de werkgelegenheid echter in vier sectoren.  
Afgezet tegen hetzelfde kwartaal van 2011 verslechtert 
het werkgelegenheidscijfer in zes sectoren.
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Geen kolom betekent netto werkgelegenheid van 0.
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Groothandel, detailhandel &  
horeca  -2%
Werkgevers rapporteren sombere werkgelegenheids-
verwachtingen voor het derde kwartaal van 2012, met een 
netto werkgelegenheidscijfer van -2%. De vooruitzichten 
nemen zowel op kwartaalbasis als op jaarbasis af met  
2 procentpunten.

Uitgaande van de ongecorrigeerde onderzoeksresultaten 
verwachten de werkgevers voor het komende kwartaal 
dat de arbeidsmarkt nog altijd niet in beweging zal komen. 
Het werkgelegenheidscijfer is ongewijzigd ten opzichte 
van vorig kwartaal en daalt licht op jaarbasis.
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Mijnbouw & delfstofwinning  +3%
Werkgevers bieden werkzoekenden bemoedigende 
signalen voor het derde kwartaal van 2012. Het netto 
werkgelegenheidscijfer van de sector bedraagt +3%. 
Op kwartaalbasis stijgt het werkgelegenheidscijfer met 
2 procentpunten, terwijl de verwachtingen op jaarbasis 
relatief stabiel blijven.

Op basis van de ongecorrigeerde onderzoeksresultaten, 
gaan werkgevers uit van een bescheiden groei van het 
personeelsbestand gedurende het komende kwartaal.  
Het werkgelegenheidscijfer ligt enigszins hoger vergeleken 
met het tweede kwartaal van 2012, maar blijft relatief  
stabiel op jaarbasis.
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Landbouw, bosbouw & visserij  +5%
Werkzoekenden zullen waarschijnlijk profiteren van de 
kansen die zich voordoen tijdens het  derde kwartaal van 
2012, althans dat denken de werkgevers, die een netto 
werkgelegenheidscijfer van +5% rapporteren.  
Op kwartaalbasis blijft het werkgelegenheidscijfer redelijk 
stabiel, terwijl de werkgelegenheidsverwachtingen op 
jaarbasis met 4 procentpunten stijgen.

Op basis van de ongecorrigeerde onderzoeksresultaten, 
gaan werkgevers uit van een gematigde groei van het 
personeelsbestand in het komende kwartaal. Terwijl 
het werkgelegenheidscijfer licht daalt op kwartaalbasis, 
rapporteren werkgevers een lichte verbetering op 
jaarbasis.

Bouw  -2%
In de Bouwsector wordt de zwakste arbeidsmarkt sinds 
het tweede kwartaal van 2010 verwacht. Werkgevers 
rapporteren een netto werkgelegenheidscijfer van -2% 
voor de komende drie maanden. De werkgelegen-
heidsverwachtingen nemen af met 2 procentpunten op 
kwartaalbasis en met 4 procentpunten op jaarbasis.

Werkgevers rapporteren op basis van de ongecorri-
geerde onderzoeksresultaten getemperde plannen voor 
het aannemen van personeel het komende kwartaal. 
De werkgelegenheidsvooruitzichten zijn enigszins 
verslechterd, zowel op kwartaalbasis als op jaarbasis.



Nutsbedrijven  0% 
Werkgevers verwachten dat de arbeidsmarkt ook tijdens 
het derde kwartaal van 2012 rustig zal zijn. De sector 
komt uit op een netto werkgelegenheidscijfer van 0%. 
Op kwartaalbasis blijft het werkgelegenheidscijfer relatief 
stabiel, maar vergeleken met het derde kwartaal van 2011 
neemt het cijfer af met 7 procentpunten.

Uitgaande van de ongecorrigeerde onderzoeksresultaten, 
verwachten de werkgevers voor het komende kwartaal 
een lichte groei van het personeelsbestand.  
Op kwartaalbasis blijven de verwachtingen relatief stabiel, 
maar werkgevers rapporteren een behoorlijke daling op 
jaarbasis. 
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Overheid & maatschappelijke  
dienstverlening  +3%
In deze sector wordt uitgegaan van een voorzichtige groei in 
het derde kwartaal van 2012. Werkgevers rapporteren een 
netto werkgelegenheidscijfer van +3%. De vooruitzichten 
voor het aannemen van nieuwe medewerkers blijven 
ongewijzigd, zowel op kwartaalbasis als op jaarbasis.

Werkgevers rapporteren op basis van de ongecorrigeerde 
onderzoeksresultaten een langzame groei van het perso-
neelsbestand voor het komende kwartaal. Het werkgele-
genheidscijfer blijft relatief stabiel op kwartaalbasis en is 
ongewijzigd op jaarbasis.
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Transport, opslag & communicatie +3%
Werkgevers in deze sector rapporteren voor het komende 
kwartaal behoudende vooruitzichten voor het aannemen 
van nieuwe medewerkers, met een netto werkgelegen-
heidscijfer van +3%. Het werkgelegenheidscijfer ligt  
5 procentpunten lager dan het vorige kwartaal, maar op 
jaarbasis blijven de vooruitzichten relatief stabiel.

Uitgaande van de ongecorrigeerde onderzoeksresultaten 
rapporteren werkgevers behoedzame plannen voor het 
aannemen van personeel de komende drie maanden.  
De vooruitzichten voor het aannamebeleid nemen 
behoorlijk af op kwartaalbasis, maar het werkgelegen-
heidscijfer blijft relatief stabiel op jaarbasis.

Productiebedrijven  -10%
Werkgevers gaan uit van de zwakste arbeidsmarkt sinds 
het onderzoek werd gestart in het derde kwartaal van 
2003, en rapporteren een netto werkgelegenheids-
cijfer van -10% voor de periode juli-september. Het 
werk gelegenheidscijfer neemt af met 4 procentpunten op 
kwartaalbasis en met 12 procentpunten op jaarbasis.

Werkgevers voorspellen op basis van de ongecorrigeerde 
onderzoeksresultaten een inzinking van de activiteit 
op de arbeidsmarkt voor het komende kwartaal. Het 
werk gelegenheidscijfer neemt enigszins af ten opzichte 
van het vorige kwartaal, en daalt aanzienlijk op jaarbasis.
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Zakelijke dienstverlening  -3%
Voor het tweede achtereenvolgende kwartaal rapporteren 
werkgevers teleurstellende werkgelegenheidsplannen, 
met een netto werkgelegenheidscijfer van -3%. Afgezet 
tegen het derde kwartaal van 2011 laat het werkgelegen-
heidscijfer echter een aanzienlijke daling zien van  
12 procentpunten.

Werkgevers voorspellen op basis van de ongecorri-
geerde onderzoeksresultaten gematigde activiteit op de 
arbeidsmarkt voor het komende kwartaal. Het werkgele-
genheidscijfer blijft relatief stabiel op kwartaalbasis, maar 
vormt een aanzienlijke daling op jaarbasis.

Geen kolom betekent netto werkgelegenheid van 0.



Manpower Employment Outlook Survey   Nederland

Internationale Employment Outlook
Meer dan 65.000 
werkgevers in 41 landen 
en gebiedsdelen zijn 
door ManpowerGroup 
geïnterviewd om de 
verwachte ontwikkelingen op 
het vlak van werkgelegen-
heid tussen juli en september 
2012 in kaart te brengen. 
Alle deelnemers kregen de vraag voorgelegd welke 
veranderingen zij ten aanzien van de werkgelegenheid op 
hun eigen vestiging voorzagen voor het derde kwartaal  
(juli t/m september) van 2012 ten opzichte van het 
daaraan voorafgaande kwartaal.

Volgens de Manpower Employment Outlook Survey, een 
driemaandelijks onderzoek van ManpowerGroup naar het 
vertrouwen op de arbeidsmarkt, zal in de meeste van de 
onderzochte landen en gebiedsdelen de activiteit op het 
gebied van werkgelegenheid in het derde kwartaal naar 
verwachting teruglopen ten opzichte van vorig jaar. Het 
onderzoek geeft een aantal duidelijke signalen af dat de 
arbeidsmarkt aanzienlijk zal samentrekken. Vanwege de 
economische onzekerheid in zowel binnen- als buitenland 
lassen werkgevers duidelijk de nodige pauzes in in hun 
aannamebeleid. Ondanks de over het algemeen dalende 
trend rapporteren werkgevers in 33 van de 41 landen en 
gebiedsdelen in verschillende mate nog altijd positieve 
werkgelegenheidsplannen. In 32 landen en gebiedsdelen 
verwachten werkgevers een relatief stabiel of zelfs 
verbeterd werkgelegenheidsklimaat vergeleken met het 
tweede kwartaal. In 26 landen en gebiedsdelen nemen de 
werkgelegenheidsverwachtingen echter af in vergelijking 
met hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Het onderzoek brengt voor het derde kwartaal een aantal 
opmerkelijke ontwikkelingen aan het licht. Daarbij gaat het 
onder meer om een aanhoudend groot vertrouwen onder 
de werkgevers in India. Dit staat in contrast met tekenen 
dat de Duitse arbeidsmarkt iets aan stootkracht verliest, 
aangezien werkgevers daar het zwakste netto werkgele-
genheidscijfer in bijna drie jaar rapporteren. Ondertussen 

worden werkzoekenden in de VS geacht tijdens de periode 
juli-september te profiteren van een aanhoudende trend van 
groeiend vertrouwen onder werkgevers. 

Wereldwijd zijn de werkgelegenheidsverwachtingen het best 
in India, Taiwan en Brazilië, waar de sterk groeiende vraag 
onder werkgevers in de sector Zakelijke dienstverlening blijft 
zorgen voor grote activiteit op de arbeidsmarkt. Het zal geen 
verrassing zijn dat de schuldencrisis blijft drukken op het 
vertrouwen van werkgevers wereldwijd, maar in het bijzonder 
in de eurozone. Werkgevers in Griekenland, Ierland en Spanje 
hebben de minst optimistische plannen voor het aannemen 
van nieuwe medewerkers. 

In Noord- en Zuid-Amerika rapporteren werkgevers in alle 
tien onderzochte landen een positief netto werkgelegen-
heidscijfer. De werkgelegenheidsvooruitzichten zijn het 
slechtst in Argentinië, dat voor het vierde achtereenvolgende 
kwartaal een dalend werkgelegenheidscijfer laat noteren. 
De vooruitzichten zijn het best in Brazilië, ondanks het feit 
dat werkgevers op zowel kwartaal- als jaarbasis een lichte 
afname rapporteren. In de VS zijn de plannen voor het 
aannemen van nieuwe medewerkers het meest optimistisch 
sinds het derde kwartaal van 2008. Al drie kwartalen 
achtereen stijgt het cijfer steeds sterker.

Ondertussen geven werkgevers in India blijk van de 
beste werkgelegenheidsverwachtingen wereldwijd. Naar 
verwachting blijft het tempo waarin nieuwe medewerkers 
worden aangenomen, hoog. Tevens worden veel Indiërs door 
het vooruitzicht van voortdurende welvaart aangemoedigd 
om terug te keren naar India en daar te profiteren van de 
kansen en de mogelijk grotere baanzekerheid. Omgekeerd 
zullen de werkgelegenheidsverwachtingen in Australië 
voor het vijfde achtereenvolgende kwartaal teruglopen, 
al verwachten werkgevers wel dat er enige kansen zullen 
ontstaan voor werkzoekenden in de sector Zakelijke dienst-
verlening.

In een groot deel van de regio Europa, het Midden-Oosten 
en Afrika (EMEA) blijven de werkgelegenheidsverwachtingen 
behoudend, gelet op de onzekerheid omtrent de schulden-
crisis en de aanhoudend hoge werkloosheid, met name 
onder jongeren in de regio.  De beperkte vooruitgang op weg 
naar een structureel hervormingsbeleid, gecombineerd met 
de recente aankondigingen dat het Verenigd Koninkrijk en 
Nederland opnieuw in een recessie zijn teruggevallen, wijst 
er op dat de schuldencrisis het werkgeversvertrouwen in de 
nabije toekomst zal blijven hinderen.

8

*Waar beschikbaar, wordt in dit commentaar uitgegaan van gegevens die zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden.
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Noord-, Midden en Zuid-Amerika

Azië Pacific
Australië

China

Hongkong 

Japan

India

Nieuw-Zeeland

Singapore

Taiwan

EMEA*

België

Netto werkgelegenheidscijfer

3e kwartaal 20122e kwartaal 2012 

19     (20)

 4      (3)

%

13     (12)

23     (11)

18     (17)

  8       (9)

48     (49)

20     (20)

36     (33)

17     (20)

2       (2)

%

9     (10)

8     (12)

16     (17)

15     (14)

53     (50)

23     (23)

40     (37)

16     (13)

15     (14)

23     (26)

18     (12)

16     (15)

21     (22)

 2      ( 2)

 7       (6)

4       (2)

3       (1)

 0       (0)

 2      (0)

-3     (-3)

 8      (9)

-8     (-8)

 11      (9)

26      (–) 

-1     (-2)
-1     (-1)

-3      (0)

-3     (-6)

  8       (8) 

-4     (-6)

 8       (6)

27     (–) 

-1     (-2)

Verschil 2e kw. 2012
en 3e kwartaal 2012

-2      (0)

-2     (-1)

-4     (-2)

-15     (1)  

-2      (0) 

   7      (5) 

 5      (1)

3      (3)

4      (4)

-2     (-3)

-6     (-6)

-8     (-8)

 3       (3)

-1     (-1)

-6     (-6)

 6      (6)

-6     (-6)

1      (1)

Verschil 
3e kwartaal 2011

en 3e kwartaal 20123e kwartaal 2011

%

17     (18)

39     (36)

19     (23)

47     (44)
21     (20)

 5       (9)

17     (18)
29     (29)

8      (8)

Bulgarije    8      (–)   13       (–)   5      (–) -1       (–) 14       (–) 

22     (16)

16     (15)

Costa Rica 14     (16) 10     (13) -4     (-3) -8     (-8)18     (21)

Colombia  18        (–) 20       (–)  2       (–)   2       (–)  18        (–) 

15     (16)

Ver. Staten 12     (10) 15     (11)  3      (1) 3       (3)12       (8)

 6       (5)

Tsjechië -3     (-4) 1     (-1) 4      (3) -2    (-2)3       (1)

14     (12)

Griekenland -11   (-12) -9   (-13) 2     (-1) -4     (-4) -5      (-9)

Hongarije   -3      (–)  -2       (–)  1      (–)  -3      (–)    1       (–) 

 4       (7)

 -1     (-4)

   4       (4)

 12     (10)

 -7      (-9)

Zuid-Afrika   0      (-2) 4       (6) 4      (8) 5      (5) -1       (1)

Slovenia  9       (–)   9      (–)   0      (–)   2     (–)    7       (–) 

Slowakia  2       (–)   5       (–)   3       (–) ––

Polen 6      (6) 10     (6) 4     (0) -4     (-4)14     (10)

Roemenië 9     (11) 17     (10)  8     (-1) -3     (-1)20     (11)

12     (10)

35       (–) 

  -4     (-6)

Canada

Mexico

Peru 

2     (-1)

  1      (1) 

-2     (-4)

-4      (-4)

 39        (–) 31       (–)  37        (–) Brazilië -8       (–) -6         (–) 

15     (13) 7     (10)18     (21)Argentinë -8     (-3) -11    (-11) 

0       (0)

13     (14) 11     (12)11     (12)Guatemala -2     (-2) 0       (0)

6       (6)

16       (–) 22       (–)  19        (–) Panama  6      (–)   3       (–)  

Frankrijk

Duitsland

2     (0)

-4     (-5)

-2     (-3)

-11   (-11)

Ierland

Nederland

Noorwegen

Spanje

Turkije

Italië

Zwitserland

Zweden

-1     (-1)

-5      (0)

0     (-3)

 0      (-1)

4      (2)

-3     (-3)

1       (–) 

0      (0)
-5     (-5)

-7     (-7)

-2     (-2)

 17      (–)  17       (–)    –       (–) Israël  0       (–) –       (–) 

-4     (-2)

3      (3)

-4      (-4)

-8

   2       (2)  3       (1)  4      (3)Ver. Koninkrijk 1     (-1) -1     (-2)

 3     (4)

         (–) 

      (–) 

       (–) 

Oostenrijk  8      (6) 9       (7) 1      (1) -1     (-1)10      (8)

*EMEA – Europa, Midden-Oosten en Afrika.
Het cijfer tussen haakjes is de Net Employment Outlook na toepassing van seizoenscorrectie (indien beschikbaar; voor de berekening 
hiervan zijn de gegevens van minimaal 17 kwartalen vereist).
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41 landen en regio’s 39  landen en regio’s**

STERKER

ZWAKKER

ZWAKKER

STERKER

Verschil op kwartaalbasis Verschil op jaarbasis

Zuid-Afrika 8 pts.

Panama 6 pts.*

Bulgarije 5 pts.*

Hongkong 5 pts.

Taiwan 4 pts.

Tsjechië 3 pts.

Singapore  3 pts.

Slowakije 3 pts.*

Colombia 2 pts.*

Spanje 2 pts.

Oostenrijk 1 pt.

Hongarije 1 pt.*

India 1 pt.

Japan 1 pt.

Mexico 1 pt.�

Turkije 1 pt.*

Verenigde Staten 1 pt.

China 0 pts.

Frankrijk 0 pts.

Israël 0 pts.*

Italië 0 pts.����

Nieuw-Zeeland 0 pts.

Polen 0 pts.

Slovenië 0 pts.*

Zwitserland 0 pts.

België -1 pt.

Canada -1 pt.

Griekenland -1 pt.

Nederland -1 pt.

Noorwegen -1 pt.

Roemenië -1 pt.

Verenigd Koninkrijk -1 pt.

Australië -2 pts.

Guatemala -2 pts.

Argentinië -3 pts.

Costa Rica -3 pts.

Ierland -3 pts.

Zweden -3 pts.

Peru -4 pts.

Duitsland -5 pts.

Brazilië -8 pts.*

India  6 pts.

Peru 6 pts.

Zuid-Afrika 5 pts.

Italië 4 pts.

Japan  3 pts.

Panama 3 pts.*

Spanje 3 pts.

Verenigde Staten 3 pts.

Colombia 2 pts.*

Slovenië 2 pts.*

Taiwan 1 pt.

Guatemala 0 pts.

Mexico 0 pts.

Oostenrijk -1 pt.

Bulgarije -1 pt.*

Nieuw-Zeeland -1 pt.

Roemenië -1 pt.

Tsjechië -2 pts.

Ierland -2 pts.

Noorwegen -2 pts.

Verenigd Koninkrijk -2 pts.

China -3 pts.

Frankrijk -3 pts.

Hongarije -3 pts.*   

Canada -4 pts.

Griekenland -4 pts.

Polen -4 pts.

Zweden -4 pts.

Nederland -5 pts.

België -6 pts.

Brazilië -6 pts.*

Hongkong -6 pts.

Singapore -6 pts.

Zwitserland -7 pts.

Australië -8 pts.

Costa Rica -8 pts.

Turkije -8 pts.*

Argentinië -11 pts.

Duitsland -11 pts.

Ondervraagden per regio
Voor de Manpower Employment Outlook Survey  
voor het derde kwartaal 2012 zijn wereldwijd ruim  
65.000 HR-directeuren en senior HR-managers van 
publieke en private organisaties ondervraagd.  
45% van de ondervraagden is afkomstig uit 10 landen  
in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika; 25% uit 8 landen 
en gebiedsdelen in Azië-Pacific; en 30% uit 23 landen  
in EMEA.

Azië Pacific
25%

EMEA
30%

N.-M.-Z.-
Amerika

45%

  *  Data vóór seizoenscorrectie. 
**   Cijfers op jaarbasis niet beschikbaar voor Israël en Slowakije  

die voor het eerst deelnamen in het vierde kwartaal van 2011.
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Internationale vergelijkingen – 
EMEA
In Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) zijn 
met ruim 19.500 werkgevers in 23 landen interviews 
afgenomen om voor het derde kwartaal van 2012 het 
verwachte wervingsbeleid in kaart te brengen. 

Op korte termijn zijn in 20 van de 23 landen de werkge-
legenheidsverwachtingen in EMEA relatief stabiel of zelfs 
verbeterd ten opzichte van het tweede kwartaal. Het netto 
werkgelegenheidscijfer is op jaarbasis echter in 17 landen 
gedaald. Binnen de regio zijn de verwachtingen voor het 
aannemen van nieuwe medewerkers het grootst in Turkije, 
Israël, Bulgarije, Roemenië en Noorwegen. Voor het 
tweede achtereenvolgende kwartaal zijn deze het kleinst 
in Griekenland. 

De florissante voorspellingen in Turkije zijn deels te 
verklaren door het optimisme in de sector Overheid & 
maatschappelijke dienstverlening, waar werkgevers 
inspelen op het besluit van het Turkse ministerie van 
Arbeid om 34.000 nieuwe overheidsbanen te creëren, 
gekoppeld aan een agressief wervingsinitiatief voor het 
onderwijs.  Ondertussen is het optimisme aanzienlijk 
minder in Duitsland, waar veel grote ondernemingen 
de komende maanden van plan zijn in te krimpen. Op 
jaarbasis daalt het netto werkgelegenheidscijfer in op 
één na alle industriële sectoren. Tegelijkertijd blijven de 
werkgelegenheidsverwachtingen in Nederland enigszins 
getemperd. Werkgevers laten daar de eerste negatieve 
verwachtingen sinds het tweede kwartaal van 2010 
noteren. Intussen is het werkgeverssentiment in de 

sector Productiebedrijven nu al vier opeenvolgende 
kwartalen gedaald en zijn de plannen voor het aannemen 
van medewerkers het zwakst sinds het onderzoek in 
Nederland in 2003 van start ging. 

In het Verenigd Koninkrijk blijft het werkgeverssentiment 
wat lauw, aangezien het land is afgegleden naar zijn 
tweede officiële recessie in vier jaar als gevolg van een 
langer dan verwachte inzinking van de sector Zakelijke 
dienstverlening, de olie- en gaswinning en de Bouwsector. 
Er zijn echter nog altijd kansen voor diegenen die over de 
juiste vaardigheden beschikken. Dit geldt met name voor 
topingenieurs. Bij bijna de helft van de Britse bedrijven 
hebben werkgevers momenteel problemen bij hun 
pogingen geschikte ingenieurs op senior-niveau aan te 
trekken, en meer dan een derde klaagt dat minder ervaren 
gegadigden vaak niet aan de vereisten voldoen. 

Ondanks een van de laagste werkloosheidscijfers van 
het vaste land van Europa, zit de arbeidsmarkt van 
Zwitserland nog altijd vast. Er zijn bemoedigende signalen 
dat investeringen in de Bouwsector kunnen toenemen 
als gevolg van de lage rentetarieven. Deze ontwikke-
lingen moeten echter nog zorgen voor een overeenkom-
stige impuls binnen het wervingsbeleid, aangezien de 
Bouwsector op het moment gezakt is naar het laagste 
cijfer sinds het begin van het onderzoek in Zwitserland.

De Europese schuldencrisis vormt nog altijd een 
belemmering voor de regionale werkgelegenheids-
plannen. Alle zeven landen met een negatief werkgele-
genheidscijfer voor het derde kwartaal zijn uit deze regio 
afkomstig. 

België  +2%
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Bulgarije  +13%*

Bulgarije neemt deel sinds Q1 2011.
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Duitsland  +1%
50

40

30

20

10

0

-10

-20

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Na seizoenscorrectieNa seizoenscorrectie Netto werkgelegenheidNetto werkgelegenheid

Frankrijk  +2%
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Griekenland  -13%
50

40

30

20

10

0

-10

-20

Griekenland neemt deel sinds Q2 2008.
Geen kolom betekent netto werkgelegenheid van 0.
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Hongarije  -2%*
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Hongarije neemt deel sinds Q3 2009.
Geen kolom betekent netto werkgelegenheid van 0.
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Ierland  -6%
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Italië  -2%
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Israël  +17%*

Israël neemt deel sinds Q4 2011.
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Nederland  -1%
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Polen  +6%
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Polen neemt deel sinds Q2 2008.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Na seizoenscorrectieNa seizoenscorrectie Netto werkgelegenheidNetto werkgelegenheid

Noorwegen  +8%
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Roemenië  +10%

Oostenrijk  +7%
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Spanje  -6%

Slovenië  +9%*
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Slovenië neemt deel sinds Q1 2011.
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Slowakije  +5%*

Slowakije neemt deel sinds Q4 2011.
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Roemenië neemt deel sinds Q2 2008.
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Tsjechië  -1%

Tsjechië neemt deel sinds Q2 2008.
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Zwitserland  0%
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Zwitserland neemt deel sinds Q3 2005.
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Zuid-Afrika 6%
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Zweden  +6%
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Verenigd Koninkrijk  +1%Turkije  +27%*
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Internationale vergelijkingen – 
Azië Pacific
In Australië, China, Hongkong, India, Japan, Nieuw-
Zeeland, Singapore en Taiwan zijn met ruim 16.000 
werkgevers interviews gehouden om voor de periode 
juli-september de verwachte activiteit op het gebied van 
werkgelegenheid te meten. In de gehele regio worden  
positieve werkgelegenheidsplannen gerapporteerd, 
waarbij werkgevers in India, Taiwan en Singapore de 
beste verwachtingen op dit vlak hebben.

Met uitzondering van Australië verbeteren de werk-
gelegenheidsverwachtingen op de arbeidsmarkten van 
al deze regio’s zich of blijven ze in ieder geval stabiel. Op 
jaarbasis vormt het netto werkgelegenheidscijfer in vijf van 
de acht landen en gebiedsdelen echter een verslechtering. 
De meest in het oog springende daling van het cijfer wordt 
gemeld door werkgevers in Australië, waar de vooruit-
zichten teruglopen in alle industriële sectoren. 

De mogelijkheden voor werkzoekenden zijn naar ver-
wachting wederom het best in India, waar het werk-
gelegenheidscijfer nu een evenaring is van het meest 
optimistische cijfer dat ooit door de werkgevers van het 
land is gerapporteerd. Opmerkelijk is dat de werkgevers 
in India nu al drie kwartalen achtereen de meest optimis-
tische werkgelegenheidsplannen hebben van alle landen 
en gebiedsdelen die zijn onderzocht. Ook is van drie  
industriële sectoren het netto werkgelegenheidscijfer gelijk 
aan of hoger dan de beste verwachtingen die ooit zijn 
gemeten. In de sector Zakelijke dienstverlening worden 
nog steeds veel nieuwe medewerkers aangenomen. Ook 
in de sector Groothandel, detailhandel & horeca wordt 
een snelle banengroei verwacht, mede dankzij de soepele 

wetgeving ten aanzien van detailhandel onder een enkele 
merknaam. De groei van deze sector zorgt voor een struc-
tureel tekort dat de Indiase brancheorganisatie van de  
detailhandel probeert op te lossen door de komende vijf 
jaar vijf miljoen mensen op te leiden.

Ook in Taiwan voedt de vraag in de sector Zakelijke 
dienstverlening het optimisme. In het bloeiende toerisme-
segment worstelen bedrijven met het vinden van het juiste 
talent.  Ondertussen vormen de sterke verwachtingen 
voor het derde kwartaal in de regio’s rond de steden 
Tsjoengking, Wuhan en Suzhou van het vasteland van 
China een weerslag van hoe bedrijven vanuit de Chinese 
hubs aan de kust hun activiteiten naar het binnen - 
land verhuizen, naar het midden en het westen van het 
land, als middel om de arbeidsbemiddeling te compen-
seren.

Elders in de regio klimmen de vooruitzichten voor Japan 
al drie jaar gestaag. Deze hebben nu het beste punt 
sinds het derde kwartaal van 2008 bereikt. De effecten 
van de wederopbouwactiviteiten naar aanleiding van de 
tsunami van vorig jaar en de flinke groei van de consu-
mentenuitgaven vertaalt zich in gestage verbeteringen 
van de Japanse sectoren Bouw en Detailhandel. Het ver-
trouwen onder de werkgevers in het land geeft ook een 
impuls aan de werkgelegenheidsplannen voor de sector 
Productiebedrijven, die het beste cijfer laat noteren in 
meer dan vier jaar. 
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India  +50%
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India neemt deel sinds Q3 2005.
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Hongkong  +14%
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Nieuw-Zeeland  +17%
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Nieuw-Zeeland neemt deel sinds Q2 2004.
Geen kolom betekent netto werkgelegenheid van 0.
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Taiwan  +37%
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Taiwan neemt deel sinds Q2 2005.
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Japan  +12%
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Argentinië  +10%
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Argentinïe neemt deel sinds Q1 2007.
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Internationale vergelijkingen – 
Noord-, Midden- en   
Zuid-Amerika
 
Om de werkgelegenheidsvooruitzichten voor het derde 
kwartaal van 2012 te meten, heeft ManpowerGroup bijna 
30.000 werkgevers afkomstig uit tien landen in Noord-, 
Midden- en Zuid-Amerika ondervraagd. In elk van deze 
landen blijft het werkgelegenheidscijfer naar verwachting 
de komende drie maanden positief. In vijf van de tien 
landen is het netto werkgelegenheidscijfer gelijk aan dat 
van het vorig kwartaal of ligt het erboven. Afgezet tegen 
het derde kwartaal van 2011, blijven zes van de tien 
landen stabiel of verbeteren zij zich. Naar verwachting 
zijn de mogelijkheden voor werkzoekenden het grootst in 
Brazilië, Panama en Peru, en het geringst in Argentinië en 
de Verenigde Staten, hoewel het werkgelegenheidscijfer 
voor de VS het beste is dat sinds het derde kwartaal van 
2008 is genoteerd.   

De sterk stijgende verwachtingen voor de sector Zakelijke 
dienstverlening dragen bij aan de goede vooruitzichten 
van Brazilië. Het overheidsbeleid om de rentetarieven 
te verlagen en de consumentenuitgaven te stimuleren 
begint duidelijk effect te hebben. Ondanks de positieve 
verwachtingen in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, is 
het werk gelegenheidscijfer voor Brazilië, evenals dat voor 
Argentinië, behoudender dan drie maanden geleden 
en vormt het de zwakste verwachting sinds het eerste 
kwartaal van 2010. 

Ondertussen is het positieve cijfer van de Verenigde 
Staten terug te voeren op de vraag in de sectoren 
Groothandel, detailhandel & horeca en Zakelijke dienst-

verlening.  Hoewel het Amerikaanse cijfer een gestaag stij-
gende trend laat zien, zijn de resultaten daarvan nog niet 
vertaald naar een substantiële banengroei. Toch zijn er 
absoluut tekenen dat er steeds meer mogelijkheden ont-
staan voor werkzoekenden met de juiste vaardigheden. 

Het optimisme onder Peruaanse werkgevers is op jaar-
basis gematigd gestegen. Werkgevers verwachten een 
actief werkgelegenheidsklimaat in de meeste industriële 
sectoren en regio’s van het land. Naar verwachting zijn 
de kansen voor werkzoekenden het grootst in de sector 
Zakelijke dienstverlening, maar zijn de verwachtingen 
voor de sectoren Productiebedrijven, Transport, opslag 
& communicatie, en Nutsbedrijven de beste in ongeveer 
vier jaar. Tot slot rapporteren de Canadese werkgevers in 
de sector Mijnbouw & delfstofwinning, net als in zeven van 
de acht voorgaande kwartalen, de beste werkgelegen-
heidsverwachtingen van het land, al wijzen rapporten van 
de overheid erop dat de vraag naar gekwalificeerde me-
dewerkers het aanbod waarschijnlijk zal overtreffen, zodat 
werkgevers gedwongen zullen zijn over de grens te kijken 
voor geschikt talent. 

Brazilië  +31%*
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Brazilie neemt deel sinds Q4 2009.
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Canada  +12%
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Colombia  +20%*
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Colombia neemt deel sinds Q4 2008.
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Mexico  +15%
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Geen kolom betekent netto werkgelegenheid van 0.
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Verenigde Staten  +11%
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Panama  +22%*
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Panama neemt deel sinds Q2 2010.
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Guatemala  +12%*
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Guatemala neemt deel sinds Q2 2008.
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Costa Rica  +13%
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Costa Rica neemt deel sinds Q3 2006.
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Peru  +22%
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Over de Manpower 
Employment Outlook Survey
De Manpower Employment Outlook Survey wordt ieder 
kwartaal uitgevoerd en meet in welke mate werkgevers het 
eerstvolgende kwartaal een uitbreiding of inkrimping van 
het personeelsbestand verwachten. In de 50 jaar dat het 
onderzoek loopt, heeft het zich ontwikkeld tot een betrouwbaar 
onderzoek naar werkgelegenheidsontwikkelingen wereldwijd. 
Een aantal succesfactoren ligt ten grondslag aan de Manpower 
Employment Outlook Survey:

Uniek: Het is het enige onderzoek op dit gebied met een 
dergelijke omvang, reikwijdte en onderzoekshistorie, en een 
dergelijk onderzoeksgebied.

Voorspellend: De Manpower Employment Outlook Survey is 
het meest uitgebreide voorspellende onderzoek op dit gebied 
waarbij verwachtingen van werkgevers ten aanzien van het 
eerstvolgende kwartaal worden onderzocht. Dit is een belangrijk 
verschil met andere onderzoeken en studies op dit terrein, die 
alleen historische gegevens analyseren.

Onafhankelijk: Het onderzoek is gebaseerd op een 
representatieve steekproef onder werkgevers uit de 
deelnemende landen. De deelnemers van het onderzoek zijn niet 
afkomstig van het klantenbestand van Manpower.

Solide: De onderzoeksresultaten worden ontleend aan ruim 
65.000 interviews met werkgevers uit de publieke en private 
sector in 41 landen en gebiedsdelen met als doel voor ieder 
kwartaal de verwachte trends in de werkgelegenheid te meten. 
Op basis van deze steekproef wordt een analyse verricht die 
bedoeld is meer gedetailleerde informatie per sector en per regio 
te bieden.

Gericht: Al bijna vijf decennia lang ontleent het onderzoek al zijn 
gegevens aan één enkele vraag.

Onderzoeksvraag
Aan alle onderzoeksdeelnemers wereldwijd wordt één en 
dezelfde vraag gesteld: “Zal het aantal werknemers op uw 
locatie de komende drie maanden – dus tot en met september 
2012 – toenemen, afnemen of gelijk blijven in vergelijking met het 
lopende kwartaal?”

Onderzoeksmethode
De Manpower Employment Outlook Survey is gebaseerd 
op een valide onderzoeksmethode waarbij de hoogste 
marktonderzoekcriteria in acht worden genomen. Het 
onderzoeksteam voor de 41 landen en gebiedsdelen waar het 
onderzoek op dit moment wordt uitgevoerd, bestaat uit het 
interne onderzoeksteam van ManpowerGroup en Infocorp Ltd. 
Het onderzoek is zo georganiseerd dat het representatief is 
voor elke nationale economie. De foutmarge voor de nationale, 
regionale en wereldwijde gegevens is niet groter dan +/- 3,9%.

Netto werkgelegenheidscijfer
In dit verslag wordt gebruikgemaakt van de term ‘netto 
werkgelegenheidscijfer’ (‘Net Employment Outlook’). Dit 
betreft het percentage werkgevers dat verwacht dat het totaal 
aantal werknemers op hun vestiging het volgende kwartaal 
zal toenemen, minus het percentage werkgevers dat juist een 
afname van het aantal werknemers verwacht. De uitkomst van 
deze berekening is het netto werkgelegenheidscijfer.

Seizoenscorrectie
Er wordt seizoenscorrectie toegepast op de gegevens voor 
Argentinië, Australië, België, Canada, China, Costa Rica, 
Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Guatemala, Hongkong, 
Ierland, India, Italië, Japan, Mexico, Nederland, Nieuw-Zeeland, 
Noorwegen, Oostenrijk, Peru, Polen, Roemenië, Singapore, 
Spanje, Taiwan, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde 
Staten, Zuid-Afrika, Zweden en Zwitserland om een aanvullend 
inzicht te bieden in de onderzoeksresultaten. Hierdoor ontstaat 
een eenduidige interpretatie van de resultaten over de gehele 
tijdslijn, zonder de seizoensfluctuaties die zich normaal 
gesproken elk jaar rond dezelfde tijd voordoen. Zodra er meer 
historische gegevens zijn verzameld, zal ManpowerGroup 
de gegevens in de overige landen ook aanpassen aan de 
seizoensinvloeden. N.B.: in het tweede kwartaal van 2008 
heeft ManpowerGroup het TRAMO-SEATS-model toegepast 
op de berekening van gegevens die gecorrigeerd zijn voor 
seizoensinvloeden.
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Onderzoekshistorie
 1962  De eerste generatie van de Manpower Employment 

Outlook Survey (MEOS) wordt gestart in Canada en de 
Verenigde Staten.

1966  In het Verenigd Koninkrijk wordt een equivalent 
geïntroduceerd van het onderzoek uit de Verenigde 
Staten. Daar noemt men het onderzoek Quarterly Survey 
of Employment Prospects (QSEP). Dit onderzoek is 
op dezelfde leest geschoeid als MEOS en voorspelt 
de trends in de werkgelegenheid. Het is het eerste 
voorspellende onderzoek op dit terrein in Europa.

 1976  De tweede generatie van de Manpower Employment 
Outlook Survey wordt gelanceerd in de Verenigde 
Staten en Canada. De onderzoeksmethode wordt 
geactualiseerd volgens de nieuwste inzichten in 
marktonderzoek.

2002  QSEP in het Verenigd Koninkrijk wordt aangepast aan 
een nieuwe onderzoeksopzet. ManpowerGroup Mexico 
en Ierland introduceren het onderzoek in hun land.

2003  De derde generatie van MEOS wordt gelanceerd. Het 
onderzoeksprogramma wordt wereldwijd uitgerold in 
totaal 18 landen:  Australië, België, Canada, Duitsland, 
Frankrijk, Hongkong, Ierland, Italië, Japan, Mexico, 
Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Singapore, Spanje, 
het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Zweden.

2004  ManpowerGroup Nieuw-Zeeland introduceert de 
Manpower Employment Outlook Survey.

2005  ManpowerGroup China, India, Taiwan en Zwitserland 
introduceren de Manpower Employment Outlook Survey.

2006  ManpowerGroup Costa Rica en Peru nemen voor het 
eerst deel aan de Manpower Employment Outlook 
Survey. Onderzoeken in Australië, België, Duitsland, 
Frankrijk, Hongkong, Ierland, Italië, Japan, Mexico, 
Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Singapore, Spanje 
en Zweden voegen in het derde kwartaal gegevens 
toe die zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden. 
ManpowerGroup Zuid-Afrika introduceert de Manpower 
Employment Outlook Survey.

2007 ManpowerGroup Argentinië introduceert de Manpower 
Employment Outlook Survey. Het onderzoek in Nieuw-
Zeeland voegt in het eerste kwartaal gegevens toe die 
zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden.

2008 ManpowerGroup Colombia, Griekenland, Guatemala, 
Polen, Roemenië en Tsjechië nemen voor het eerst deel 
aan de Manpower Employment Outlook Survey. In het 
tweede kwartaal voegen China en Taiwan gegevens toe 
die zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden. In het derde 
kwartaal voegen India en Zwitserland gegevens toe die 
zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden.

2009  ManpowerGroup Hongarije en Brazilië introduceren de 
Manpower Employment Outlook Survey. 

2010  ManpowerGroup Panama introduceert de Manpower 
Employment Outlook Survey, waarmee het aantal 
onderzochte landen en regio’s wereldwijd is gestegen 
tot 36. In het tweede kwartaal voegt Peru gegevens 
toe die zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden. In het 
eerste kwartaal voegt Costa Rica gegevens toe die zijn 
gecorrigeerd voor seizoensinvloeden.

2011  ManpowerGroup Bulgarije, Slovenië en Turkije 
introduceren in het eerste kwartaal de Manpower 
Employment Outlook Survey. Daarnaast voegen 
Argentinië en Zuid-Afrika in het eerste kwartaal gegevens 
toe die zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden. In 
het vierde kwartaal introduceren Israël en Slowakije de 
Manpower Employment Outlook Survey.

2012 Met ingang van het tweede kwartaal voegen 
ManpowerGroup Tsjechië, Griekenland, Guatemala, 
Polen en Roemenië gegevens toe die zijn gecorrigeerd 
voor seizoensinvloeden.
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Over ManpowerGroup™
ManpowerGroup™ realiseert mondiaal innovatieve 
arbeidsmarktoplossingen die het opdrachtgevers mogelijk 
maken hun zakelijke doelstellingen te behalen en hun 
concurrentiepositie te verbeteren. Met meer dan 60 jaar ervaring 
biedt de onderneming, met een omzet van $22 miljard, een uniek 
en uitgebreid pakket van doeltreffende diensten die bijdragen 
aan het succes van opdrachtgevers in de ‘Human Age’, het 
tijdperk waarin toegang tot talent meer dan toegang tot kapitaal 
de bepalende factor is voor succes voor ondernemingen en 
overheden.  De dienstverlening van ManpowerGroup bestaat 
naast uitzenden en detacheren, onder meer uit recruitment en 
assessment, training en ontwikkeling, carrièremanagement, 
outplacement, outsourcing en personeelsadvies.  

ManpowerGroup  beschikt over ’s werelds grootste en meest 
geavanceerde netwerk, dat bestaat uit bijna 3900 vestigingen in 
80 landen en gebiedsdelen. De dynamische combinatie van een 
ongeëvenaarde wereldwijde aanwezigheid met lokale expertise 
en gedegen marktkennis, stelt ManpowerGroup in staat goed én 
op tijd te voldoen aan de wensen van 400.000 opdrachtgevers 
per jaar. ManpowerGroup is werkzaam in alle sectoren, 
in  midden- en kleinbedrijven, in lokale, multinationale en 
wereldwijde ondernemingen en levert diensten aan overheden 
op elk niveau.

Door het inzicht in het menselijk potentieel te verbinden aan 
de ambities van opdrachtgevers, zorgt ManpowerGroup 
ervoor dat organisaties en individuen meer bereiken dan zij 
voor ogen hadden: hun succes leidt immers tot succes voor 
ManpowerGroup. Door deze stimulerende verbintenissen 
realiseert de onderneming een kracht die organisaties voortdrijft, 
persoonlijk succes versnelt en bijdraagt aan de duurzaamheid 
van gemeenschappen. ManpowerGroup helpt de wereld van 
werk aan nieuwe energie.

ManpowerGroup  biedt haar assortiment arbeidsmarkt-
oplossingen aan via ManpowerGroup™ Solutions, Manpower®, 
Experis™ en Right Management®. 

Lees meer over hoe ManpowerGroup in de ‘Human Age’ kan 
bijdragen aan succesvol  ondernemen en aan persoonlijke 
ontwikkeling op www.manpowergroup.com.

ManpowerGroup is de meest vertrouwde merknaam van 
de bedrijfstak. Ook in 2012 werd ManpowerGroup als enige 
organisatie uit de bedrijfstak opgenomen op de lijst van het 
Ethisphere Institute van ’s werelds meest ethische bedrijven 
2012. Dit danken wij aan onze bewezen inzet voor een ethische 
bedrijfspraktijk, met inbegrip van een grote gerichtheid op 
ethisch leiderschap, de nalevingspraktijk en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. 

In januari 2011 kondigde ManpowerGroup op de jaarlijkse 
bijeenkomst van het World Economic Forum in Davos, 
Zwitserland, het begin van de ‘Human Age’ aan, een tijdperk 
waarin talent kapitaal vervangt als de belangrijkste factor om 
een verschil te maken met de concurrentie. Dit concept van 
talentisme als het nieuwe kapitalisme kent sindsdien veel 
navolging en kwam terug als centraal thema van de jaarlijkse 
bijeenkomst van het World Economic Forum 2012 in Davos. 
Lees meer over dit nieuwe tijdperk op: www.manpowergroup.
com/humanage.

Via de applicatie ‘ManpowerGroup World of Work Insight iPad’ 
kunt u toegang krijgen tot de uitgebreide en vooruitstrevende 
publicaties van ManpowerGroup, de jaarlijkse onderzoeken naar 
talententekort en het Manpower Employment Outlook Survey, 
een van de meest betrouwbare indices van de wereldwijde 
activiteit op het vlak van werkgelegenheid. Via deze app kunt u 
inzicht krijgen in de uitdagingen waar werkgevers voor staan die 
zich begeven in de veranderende wereld van werk. De app biedt 
u diepgravende commentaren, analyses, inzichten en adviezen 
inzake strategieën voor succes.  

Volg bestuursvoorzitter en CEO van ManpowerGroup  
Jeff Joerres op Twitter: twitter.com/manpowergroupjj.  
Joerres behoort tot een select groepje van zes CEO’s uit de 
Fortune 500, die gebruikmaakt van een twitteraccount om zijn 
boodschap te verspreiden.



Manpower Nederland, Diemerhof 16-18
Postbus 12150, 1100 AD Amsterdam
Tel.: 020 - 660 22 22, Fax: 020 - 660 22 87
www.manpower.nl, info@manpower.nl

© 2012, Manpower. All rights reserved.


