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In procenten, jaar-op-jaarverandering in de twaalfmaandse som

De afgelopen jaren zijn meer mensen gaan thuiswerken. Op het 
hoogste beroepsniveau werkten in 2017 bijna twee van de drie 
werknemers (65 procent) gewoonlijk of incidenteel thuis. Dat 

is het meeste van alle beroepsniveaus. Beroepen op het hoogste niveau 
kenmerken zich door hun hoge mate van complexiteit en door de omvang 
van de taken die bij deze beroepen horen. Een voorbeeld daarvan is de 
beroepsgroep docenten in het hoger onderwijs en hoogleraren. Bij hen 
was het percentage thuiswerkers met 84 procent in 2017 het hoogst. 

Van alle werknemers met een beroep op het laagste beroeps niveau werkt 
slechts drie procent thuis. De werkzaamheden op dat niveau, zoals bij
voorbeeld schoonmaken, laden, lossen en vakken vullen, lenen zich er 
vaak niet of nauwelijks voor om thuis te verrichten. 
Voor overwerken geldt hetzelfde als voor thuiswerken: hoe hoger het 
beroepsniveau, hoe meer werknemers overwerken. Op het laagste 
beroepsniveau werkt 14 procent van de werknemers regelmatig over. Dit 
loopt op tot 43 procent op het hoogste niveau, waarbij de managers het 
meest overwerken, te weten 58 procent.
Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van CBS en TNO 
blijkt dat steeds meer werknemers het belangrijk vinden om thuis te 
 kunnen werken. Vond in 2008 nog 34 procent van alle werknemers 
de mogelijkheid om thuis te werken van belang, in 2017 was dit toe
genomen tot 44 procent. Werknemers die thuiswerken zijn bovendien 
vaker tevreden met hun arbeidsomstandigheden dan  nietthuiswerkers. 
Op het hoogste beroepsniveau zijn werknemers die op het eigen woon
adres werken het meest tevreden; ruim drie kwart (77 procent) is 
 tevreden of zeer  tevreden over de arbeidsomstandigheden. 
De tevredenheid van thuiswerkers hangt wel samen met de mate van 
overwerk. Van de thuiswerkers op het hoogste beroepsniveau die regel
matig overwerken is een kleiner deel tevreden met de arbeidsomstan
digheden (71 procent) dan van de thuiswerkers die nooit overwerken 
(84 procent). Werknemers op het hoogste beroepsniveau die  regelmatig 
overwerken, maar niet thuiswerken, zijn met 68 procent het minst 
 tevreden over hun arbeidsomstandigheden. ■ JESPER VAN THOR (CBS)

Meeste thuiswerk en overwerk op het hoogste beroepsniveau arbeidsmarkt

internationaal

Op het moment dat bekend werd dat het Verenigd Koninkrijk 
(VK) uit de Europese Unie (EU) zou treden werd er al druk 
gespeculeerd wanneer de gevolgen voor de handel merkbaar 

zouden zijn. De handel tussen het VK en de EU (EU27) kan in ieder geval 
tot en met het officiële moment van uittreding op 31 maart 2019 ongehin
derd plaatsvinden. Waarschijnlijk voorziet een transitieperiode zelfs voor 
ongehinderde handel tot en met 31 december 2019. Toch zijn er nu al een 

aantal opvallende trends zichtbaar in de bilaterale goederenstromen. 
De omvang van bilaterale handelsstromen vertonen een sterke samen
hang met de wisselkoers euro/pond (figuur). Tegen het einde van 2015, 
toen duidelijk werd dat het referendum over uittreding uit de EU echt 
ging plaatsvinden, begon het Britse pond flink aan waarde te verliezen. 
Het pond is op het moment van schrijven dertien procent gedeprecieerd 
ten opzichte van de euro in vergelijking met juni 2016, de maand waarin 
het Brexitreferendum plaatsvond.
De exportgroei vanuit de EU naar het VK is flink afgenomen. Na de 
financiële crisis, in de periode 2011–2015, groeide de export vanuit de 
EU naar het VK jaarlijks met gemiddeld 6,4 procent. Dat was sneller 
dan de 1,2 procent exportgroei vanuit het VK naar de EU. Na het Brexit
referendum is dat omgekeerd. In de twaalf maanden voorafgaand aan 
april 2018 groeide de export van goederen vanuit het VK naar de EU 
gemiddeld met 5,4 procent jaaropjaar. Over dezelfde periode kromp 
de export van de EU naar het VK met 0,3 procent. 
Ook de import in het VK vanuit de rest van de EU is geraakt door het 
Brexitreferendum. Dit komt door de depreciatie van het Britse pond, 
die leidt tot een hogere inflatie en een lagere (reële) loongroei. Omge
keerd zorgden de verbeterde prijsconcurrentiepositie van het VK en het 
breder gedragen economische herstel in de EU voor een hogere export 
vanuit het VK. Voor 2019 verwachten we een stabielere ontwikkeling 
van de wisselkoers euro/pond, wat een neerwaarts effect zou hebben op 
de exportgroei vanuit het VK naar de EU en een opwaarts effect op de 
export van de EU naar het VK. ■ DANA BODNAR EN THEO SMID (ATRADIUS)

Brexit al zichtbaar in bilaterale handelsstromen

Thuiswerk en overwerk, 2017
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