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N ederland kampt, net als veel andere Europese landen, in toene-
mende mate met personeelstekorten. De grootste knelpunten 
doen zich voor in de techniek, ICT, onderwijs en zorg. In deze 

sectoren is momenteel vooral een tekort aan personeel met een hbo of wo 
diploma (en in de techniek specialisten op mbo-niveau). Tegelijkertijd is er 
in landen buiten Europa juist een overschot aan hoogopgeleide jongeren.
De werkloosheid in Nederland ligt momenteel zeer laag in vergelijking 
met landen binnen en buiten de Europese Unie (EU) (figuur). In juni 

2019 was de gemiddelde werkloosheid 3,3 procent. Net als in andere EU-
landen daalt de werkloosheid naarmate het opleidingsniveau stijgt. 
In landen net buiten Europa ligt dat anders. Met name in Noord-Afrika 
en het Midden-Oosten is de werkloosheid onder laagopgeleiden lager 
dan in Europa, en lijkt een hogere opleiding de kans op een baan juist te 
verlagen. In landen als Egypte en Iran is de geregistreerde werkloosheid 
onder hoogopgeleiden ongeveer twintig procent. In Tunesië is dit zelfs 
dertig procent en in Jordanië heeft meer dan de helft van alle vrouwen 
met een universitaire opleiding geen baan. Ook de jeugdwerkloosheid ligt 
zeer hoog in deze regio’s.
Wat verklaart deze verschillen? Ten eerste kan dit een statistisch feno-
meen zijn: hogeropgeleiden lijken minder vaak in de informele sector te 
werken en worden daarom eerder meegenomen in de officiële werkloos-
heidscijfers. Ten tweede past het arbeidsaanbod zich sneller aan dan de 
arbeidsvraag en is dit mogelijk slechts een tijdelijk overschot van hogerop-
geleiden. Ten derde starten hogeropgeleide studenten doorgaans eerder 
een eigen bedrijf, maar zijn deze de laatste jaren huiveriger om dit te doen 
vanwege toegenomen politieke spanningen en onzekerheid.
Buiten Europa zitten kortom veel hoogopgeleiden zonder werk die 
mogelijk de vaardigheden bezitten om in Europa tekorten op te vullen. 
Wat dat betreft kan Nederland leren van Zweden en Duitsland, waar 
reeds geëxperimenteerd is met een flexibeler migratiebeleid, waaronder 
een Duits programma waarbij technische specialisten uit Tunesië werden 
geworven voor tekortberoepen. ■ Nienke Oomes en Thierry Belt (SEO Eco-
nomisch Onderzoek)

N ederland is kampioen in deeltijdwerken en dat is vaak al aan het 
begin van de arbeidsmarktcarrière voor een groot deel van de 
jongeren de realiteit. Van de gediplomeerden van het mbo werkt 

een jaar na afstuderen zo’n vijftig procent minder dan 32 uur per week 
(BVE-Monitor, CBS en ROA). Maar is deeltijdwerken voor deze recent 
gediplomeerden een bewuste keuze of zouden ze liever meer uren willen 
werken?  

Tabel 1 presenteert zowel voor vrouwen als mannen op basis van de BVE-
Monitor 2014–2015 het percentage mbo-gediplomeerden (een jaar na 
afstuderen) dat in deeltijd werkt en meer zou willen werken; per categorie 
is verder het gewenste aantal werkuren per week aangegeven. .
Van de recent gediplomeerde mbo’ers die minimaal 25 uur per week wer-
ken, geeft 40 procent van de vrouwen en 54 procent van de mannen aan 
dat ze graag meer uren zouden willen werken. In deze groep lijken vrou-
wen eerder een bewuste keuze voor deeltijd te hebben gemaakt dan man-
nen. Onder de gediplomeerden die maximaal 24 uur per week werkzaam 
zijn, is het beeld tussen mannen en vrouwen minder verschillend. Vooral 
de groep die minder dan acht uur werkt, geeft aan meer te willen werken. 
Van de vrouwen in deze groep wil 69 procent meer werken, terwijl dat bij 
de mannen 62 procent is. 
Tenslotte geven mannen die momenteel minimaal zeventien uur per week 
werken aan liever (bijna) voltijd te willen werken. Het is dus de vraag of 
iedereen zo blij is met het feit dat Nederland kampioen is in deeltijd-
werken. ■ Christoph Meng  en Bas Aarts (ROA)

Veel hoogopgeleide werklozen buiten Europa

Afgestudeerde mbo’ers werken vaak onvrijwillig in deeltijd
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Noot: De percentages betreffen een ongewogen gemiddelde op basis van de, per land, meest 
recente beschikbare data van 32 landen uit sub-Sahara-Afrika, 11 landen uit het Midden-
Oosten en Noord-Afrika, en de Europese Unie als geheel

Data: ROA, BVE-Monitor 2014–2015 | ESB

Werkloosheidsgraden in en rond Europa

‘Onvrijwillig’ werkzaam in deeltijd en gewenst 
aantal uren per week 
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Mannen

Percentage dat graag 
meer uren zou werken 62,2 61,9 66,2 54,3

Gewenst totaal aantal 
uren per week 24,9 31,9 36,9 39,8

Vrouwen

Percentage dat graag 
meer uren zou werken 69,3 65,1 58,2 39,7

Gewenst totaal aantal 
uren per week 24,8 29,4 32,7 36,3


