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IN DEZE WEEK
Afgelopen week
Afgelopen week was een speciale week voor Werf. Nadat twee klanten eerder in 2013 al een
HR-recruitment vraag bij ons neerlegde, buiten onze specialiteit Finance, hebben wij nu voor
de derde keer bij een vaste klant deze aanvraag gekregen. Omdat wij het bedrijf zo goed
kennen is voor hun het persoonsprofiel het belangrijkste. Zelf kunnen zij de technische kennis
van de kandidaat polsen.
Zeer leuk om te doen en ook fijn dat zij ons het vertrouwen geven om buiten onze comfort
zone te komen. Binnenkort zal er verslag gedaan worden over hoe het is afgelopen.
Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
Als arbeidsbemiddelaar binnen de financiële dienstverlening houdt Werf nauwlettend de
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de gaten. Hieronder ziet u de belangrijkste
ontwikkelingen binnen de arbeidsmarkt van de afgelopen tijd.
Voor het eerst meer vijftigers dan dertigers op arbeidsmarkt
De Nederlandse arbeidsmarkt is de afgelopen tien jaar snel vergrijsd. Voor het eerst waren er
vorig jaar meer vijftigers dan dertigers op de arbeidsmarkt, meldt persbureau Novum op basis
van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De gemiddelde leeftijd van de
werkzame beroepsbevolking steeg sinds 2003 met iets meer dan tweeënhalf jaar naar 41,7 jaar.
De leeftijd van de gemiddelde werkende steeg vorig jaar met 0,3 jaar ten opzichte van 2012.
Dat past in de trend van de afgelopen twintig jaar. De gemiddelde leeftijd van de
beroepsbevolking stijgt al sinds het begin van de jaren negentig. Toen gingen de eerste
babyboomers met pensioen.
Werkloosheid opnieuw toegenomen, consumenten minder somber
De werkloosheid is in februari voor de derde maand op rij gestegen, met 13.000 extra
werklozen. Daarmee zijn 691.000 werkloos, dat is 8,8 procent van de beroepsbevolking.
Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Onder
consumenten is de stemming daarentegen opnieuw iets positiever geworden.
Het aantal werklozen is weer vrijwel even hoog als in juli 2013, meldt het CBS. In januari was de
werkloosheid nog 8,6 procent. De stijging van 13.000 nieuwe werklozen is volgens het CBS
gelijk aan de gemiddelde stijging over drie maanden, en wordt voornamelijk veroorzaakt
doordat het aantal banen nog steeds afneemt.
De werkloosheid steeg in februari het hardst bij de 25- tot 45-jarigen: maandelijks met
gemiddeld 7.000. Het aantal werkloze jongeren is de afgelopen drie maanden nauwelijks
toegenomen.
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