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Nederlandse werkgevers zijn veel minder bereid om te investe
ren in de scholing van tijdelijke medewerkers met of zonder 
uitzicht op een vaste aanstelling, dan in medewerkers met een 

vast contract. Tijdelijk personeel dat wél uitzicht heeft op een vaste aan
stelling komt er iets beter van af (figuur). 
Dit blijkt uit een vignetexperiment dat is uitgevoerd door het ROA. 
In dit experiment werd aan werkgevers gevraagd om in drie scenario’s 
een keuze te maken tussen twee medewerkers aan wie zij scholing kon
den aanbieden. In deze scenario’s werden de kenmerken van de cursus 
en de kenmerken van de twee medewerkers gevarieerd, waaronder het 
contract type. Als werkgevers onverschillig zouden zijn tussen werk
nemers met verschillende contracttypes, zou de kans op scholing voor 
elk contracttype exact vijftig procent moeten zijn. De kans wordt groter 
of kleiner naargelang een werkgever een voorkeur heeft voor een werk
nemer met een bepaald contract. 
De kloof tussen vaste medewerkers en tijdelijke medewerkers zonder 
perspectief op een vaste aanstelling is iets minder groot in bedrijfssecto
ren die relatief veel gebruikmaken van flexwerk, zoals de horeca (55 pro
cent), de landbouw, bosbouw en visserij (38 procent) en de detailhandel 
(33 procent). Vaste medewerkers maken twee keer zoveel kans op scho
ling in bedrijfssectoren waar het percentage flexwerkers groter is dan 19 
procent, het landelijk gemiddelde. In bedrijfssectoren die relatief weinig 
gebruikmaken van flexwerk, hebben werknemers met een vast contact 
2,5 keer zoveel kans op scholing. 

Een mogelijke verklaring is dat werkgevers in sectoren met een relatief 
hoog percentage flexwerkers meer gewend zijn aan de mobiliteit van tij
delijke werknemers. Ook zouden positieve externaliteiten, waarbij werk
gevers profiteren van de opleidingsinvesteringen van andere werkgevers 
binnen deze sectoren, een grotere rol kunnen spelen.
■ DAVEY POULISSEN EN ANNEMARIE KÜNN-NELEN (ROA)

Werkgevers minder bereid tot investeren in tijdelijk personeel arbeidsmarkt

Structureel begrotingssaldo vertroebelt door lage rente openbare financiën

De Europese begrotingsregels, vastgelegd in het Stabiliteits en 
Groeipact, houden rekening met de stand van de conjunctuur. 
Zo speelt het structurele saldo – het nominale begrotings

tekort of overschot geschoond voor conjuncturele ontwikkelingen – een 
belangrijke rol bij de beoordeling van nationale begrotingen. 
Dit structurele begrotingssaldo is de afgelopen jaren in veel eurolanden 
verbeterd. Hoewel dit op het eerste gezicht duidt op gezondere over
heidsfinanciën, vertelt dit niet het hele verhaal. 
De figuur toont een ontleding van de ontwikkeling van het structurele 
saldo tussen 2014 en 2018 in het structurele primaire saldo, oftewel een 
beleidscomponent, en de rentelasten op overheidsschuld, oftewel een ren
tecomponent. Uit de figuur blijkt dat het structurele saldo in alle eurolan
den, behalve Italië, Luxemburg, Oostenrijk en Spanje, is verbeterd tussen 
2014 en 2018. Tegelijkertijd blijkt dat de verbetering in veel eurolanden 
hoofdzakelijk een gevolg is van een afname van de jaarlijkse rentelasten 
van overheden, en niet door een structurele beleidsinspanning.  
De daling van de rentelasten is onder andere een gevolg van de histo
risch lage rentestand, waardoor de herfinanciering van schuld goed koper 
is geworden. Deze lage rentestand kent verschillende fundamentele 
oor zaken, waaronder de toegenomen besparingen en de lagere groei
verwachtingen als gevolg van vergrijzing. Daarnaast heeft het expansieve 
monetaire beleid van de Europese Centrale Bank mogelijk een drukkend 
effect op rentes.   
Voorop staat dat een verlaging van het structurele saldo als gevolg van 
lagere rentelasten an sich niet onwenselijk is. Voor houdbare overheids

financiën op de lange termijn moeten echter ook beleidsmaatregelen 
 worden getroffen om economische schokken in de toekomst beter op te 
kunnen vangen. Hiermee kunnen procylische bezuinigingen tijdens eco
nomisch slecht weer worden voorkomen. Het is immers geen gegeven 
dat de huidige lage renteomgeving voor altijd blijft aanhouden. 
 ■ TOEP VAN DIJK EN YOSHUA WITTEVEEN (MINISTERIE VAN FINANCIËN)

Bereidheid om in scholing te investeren
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1 Percentages flexwerk afkomstig uit het Arbeidsmarktinformatiesysteem (AIS) van het ROA. 
Van een flexibele arbeidsrelatie is sprake bij uitzendkrachten, oproepkrachten, invalskrach-
ten en contracten zonder een vast aantal arbeidsuren, en indien er geen vast dienstverband 
is overeengekomen.

Ontwikkeling structureel saldo (2014-2018)

Bron: AMECO Database, Europese Commissie | ESB

Noot: De dertien grootste eurolanden zijn meegenomen, met uitzondering van Ierland 
vanwege een grote revisie van het bruto binnenlands product in 2015


