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I n de periode 2014–2016 werkte gemiddeld ruim vijf procent van de 
werknemers van 15 tot 75 jaar in het Nederlandse bedrijfsleven bij 
een Amerikaanse multinational. In 2016 ging het daarbij om ruim 

200.000 mensen. In de bedrijfstak informatie en communicatie was in 
2014–2016 het aandeel werknemers bij een Amerikaans bedrijf met elf 
procent het grootst, maar ook in de delfstoffenbranche (negen procent) 
en in de industrie (acht procent) werkten naar verhouding veel mensen bij 
een Amerikaanse multinational. 
De gerapporteerde werkdruk bij Amerikaanse multinationals blijkt rela-
tief hoog. Van de werknemers bij Amerikaanse multinationals gaf 41 pro-
cent aan dat ze regelmatig erg snel moeten werken. Bij niet-Amerikaanse 
multinationals was dit 38 procent, en bij niet-multinationals 36 procent. 
Bij de vraag of ze regelmatig heel veel werk moeten doen, was het verschil 
nog groter: 53 procent van de werknemers van Amerikaanse bedrijven gaf 
aan dit te moeten doen, tegenover 45 procent bij niet-Amerikaanse multi-
nationals en 41 procent bij niet-multinationals. Daarnaast gaf 36 procent 
van de werknemers van Amerikaanse multinationals aan vaak of altijd 
hard te werken, een verschil van zes procentpunt met niet-Amerikaanse 
multinationals en acht procentpunt met niet-multinationals.
Niet alleen is de werkdruk hoog, maar ook worden er meer uren over-
gewerkt bij Amerikaanse bedrijven. Gemiddeld maakten werknemers 
van Amerikaanse bedrijven 4 overuren per week tussen 2014 en 2016, 
tegenover 3,5 bij de niet-Amerikaanse multinationals en 3 bij de niet- 
multinationals. Daarentegen verdienden werknemers van Amerikaanse 
multinationals in 2016 gemiddeld ruim twintig euro per uur, terwijl men 

bij niet-Amerikaanse overige multinationals gemiddeld ruim veertien 
euro verdiende en bij niet-multinationals gemiddeld ruim twaalf euro. 
Toch waren werknemers bij Amerikaanse multinationals juist relatief 
vaak tevreden met hun arbeidsomstandigheden. Gemiddeld was 73 pro-
cent van de werknemers in Nederlandse bedrijven tussen 2014 en 2016 
tevreden of zeer tevreden, maar bij Amerikaanse bedrijven was dit twee 
procentpunt hoger. ■ Willem Gielen en Sjoertje Vos (CBS)

D e vraag naar elektrische auto’s zal de komende decennia sterk toe-
nemen. Onder andere door de energietransitie wordt elektrisch 
rijden steeds populairder en goedkoper. Momenteel is de produc-

tie van elektrische auto’s geconcentreerd in China, de Verenigde Staten, 
Japan en enkele Europese landen. De grondstoffen die nodig zijn voor de 
productie van elektrische auto’s komen echter veelal uit een beperkt aantal 
andere landen.
Voor de productie van elektrische auto’s, en dan met name voor de 
 batterijen, zijn enkele metalen onmisbaar. Dit zijn onder andere kobalt, 
lithium, mangaan, nikkel en koper. De auto-producerende landen 
beschikken veelal niet over deze metalen en moeten deze importeren. 
Hoewel een aantal van de landen die veel van deze grondstoffen bezitten, 
zoals Australië en Chili, ontwikkelde economieën zijn met goede institu-
ten en een grote politieke stabiliteit, komen de meeste grondstoffen uit 
opkomende landen (figuur). De aanwezigheid van deze metalen brengt 
voor de betreffende landen economische kansen met zich mee. De eco-
nomische opbrengsten hiervan zullen met de groeiende vraag naar elek-
trische auto’s de komende decennia immers sterk toenemen. Aangezien 
enkele onmisbare metalen in een beperkt aantal landen gevonden wor-
den, zijn deze landen strategisch van belang en hebben ze een uitstekende 
onderhandelingspositie. Met name Congo Kinshasa en Chili hebben een 
dominante positie in respectievelijk de kobalt- en lithiumvoorraden.
In de politiek minder stabiele landen bestaat het risico dat de aanwezig-
heid van grondstoffen de bestaande problemen, zoals corruptie en zelf-
verrijking door de elite, zal verergeren. Hierdoor zal de bevolking maar 

weinig van de in de grond aanwezige rijkdom profiteren. Zo bevindt 
ongeveer de helft van de mondiale voorraden kobalt zich bijvoorbeeld in 
het door conflict geteisterde Congo Kinshasa en bezit Cuba zeven pro-
cent. Daarnaast bevindt bijna vijftien procent van de voorraden lithium 
zich in Argentinië, dat een geschiedenis heeft van onvoorspelbaar over-
heidsbeleid en in een zware economische crisis is beland. Producenten 
van elektrische auto’s zullen rekening moeten houden met mogelijke 
politieke onrust en daarmee samenhangende supply-chain-verstoringen. 
■ Greetje Frankena, Theo Smid en Afke Zeilstra (Atradius)

Werkdruk bij Amerikaanse bedrijven relatief hoog
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