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Begin QEIn procenten

Van alle werknemers die in 2016 minstens twee jaar bij dezelfde 
werkgever werkten, gaf vier procent aan in de voorgaande twee 
jaar terug te zijn gegaan in functieniveau. Daarentegen gaf bijna 

zestien procent aan promotie te hebben gemaakt. 
Wat betreft het teruggaan in functieniveau bestaat er vrijwel geen  verschil tus-
sen mannen en vrouwen; een op de 25 gaat terug naar een lagere  functie. Wel 
maken vrouwen, met dertien procent, minder  promotie bij het eigen bedrijf 
dan mannen (van wie achttien procent promotie  maakte). Daarbij speelt een 
rol dat zij vaker in deeltijd werken. Deeltijders maken verhoudingsgewijs 
namelijk minder vaak promotie dan werknemers in een voltijdbaan.
Een belangrijke factor bij het accepteren van een lagere functie is de leeftijd. 
Oudere werknemers die ten minste twee jaar bij hun werkgever werkten, 
gingen relatief vaak terug naar een lagere functie. Bij de 55- tot 65-jarige 
werknemers ging het om vijf procent, ten opzichte van bijna drie procent 
bij de 15- tot 25-jarigen. Gaat het om promotie, dan zijn het vooral de 
jongeren van wie relatief een groot aandeel een stap vooruit heeft gemaakt 
in functieniveau: 28 procent bij de 25- tot 35-jarigen en 27  procent bij de 
15- tot 25-jarigen, tegenover 5 procent bij de 55- tot 65-jarigen.
Ook reorganisaties in een bedrijf blijken een belangrijke rol te spelen 
bij veranderingen in functieniveau. Zo is van de werknemers die in het 
voorgaande jaar een grote reorganisatie meemaakten, meer dan zes pro-
cent teruggegaan in functieniveau, dat is ruim twee procentpunt meer 
dan bij bedrijven die niet reorganiseerden. Van de werknemers die een 
grote reorganisatie meemaakten heeft tevens ruim negentien procent 
 promotie gemaakt, tegenover bijna vijftien procent bij werknemers die 

geen grote reorganisatie meemaakten.
■ HARRY BIERINGS EN WILLEM GIELEN (CBS)

Vier procent werknemers gaat terug in functieniveau arbeidsmarkt

Trends in de obligatieportefeuille van beleggingsinstellingen financiële markten

Nederlandse beleggingsinstellingen zijn in veel gevallen een 
investeringsvehikel van pensioenfondsen en verzekeraars. 
Het totaal belegd vermogen van Nederlandse beleggings-

instellingen bedroeg in het derde kwartaal van 2017 870 miljard euro. 
Dit bedrag bestaat voor 246 miljard euro (ofwel 28 procent) uit beleg-
gingen in obligaties. En daarvan is 152 miljard euro belegd in staatsobli-
gaties, die een veilig deel vormen binnen de beleggingsportefeuille. 
Sinds het begin van 2014 bestond de portefeuille van Nederlandse 
beleggings instellingen hoofdzakelijk uit staatsobligaties van Frankrijk 
en Duitsland, en in mindere mate van Italië en Nederland. De staats-
obligaties uit deze landen telden op tot zeventig procent van het totaal. 
Van de resterende dertig procent werd twintig procentpunt geïnvesteerd 
in  overige Europese landen zoals België (3,5 procent) en Spanje (7,5 
procent) en landen buiten de eurozone (10 procent). Daarnaast was het 
bezit van Amerikaans en Engels staatspapier gering. 
Sinds het derde kwartaal van 2014 zijn investeringen in beter renderende 
staatsobligaties van de Verenigde Staten en Verenigd Koninkrijk sterk 
toegenomen, terwijl het aandeel van Frans, Duits, Italiaans en Neder-
lands staatspapier is gedaald. Deze verschuivingen zijn verder doorgezet 
vanaf het begin van de kwantitatieve verruiming (QE) door de ECB 
(figuur 1). In het derde kwartaal van 2017 is het bezit van staatspapier 
van de  bovengenoemde vier continentale Europese landen afgenomen 
tot 45 procent van het totaal. Het bezit van Amerikaans en Brits staats-
papier is daarentegen gegroeid tot 24 procent van de totale staatsobliga-
ties. Het aandeel van deze zes landen ten opzicht van het totale bedrag 

in staatsobligaties is redelijk constant gebleven, rond zeventig procent.
Andere landen die de aandacht van beleggingsinstellingen hebben 
getrokken zijn Australië, Canada en Indonesië. Het bezit van staats-
obligaties uit deze landen is in dezelfde geanalyseerde periode verdrie-
voudigd, maar nog steeds beperkt tot drie procent van het totaal. 
■ MALKA DE CASTRO CAMPOS (DNB)

Functieverandering van werknemers na 
minstens twee jaar bij dezelfde werkgever, 2016
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Investeringen in staatsobligaties door 
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