
ARBEIDSMARKTONTWIKKELINGEN  
TRANSPORT EN LOGISTIEK

Ontwikkeling werknemers in de sector
Vanaf de tweede helft van 2012 daalt het aantal werk
nemers in de sector licht. Onder invloed van de seizoenen 
stijgt het aantal werknemers vrijwel altijd van het eerste 
op het tweede kwartaal. De stijging was in 2010 nog 
bijna 1%, in 2012 was dat nog maar 0,21%. In 2013 is de 
stijging 0,30% en in 2014 steeg het aantal werknemers 
met 0,44%. Figuur 1 geeft het overzicht.

Ontwikkeling chauffeurs in de sector 
Sinds halverwege 2012 houdt de ontwikkeling van het 
totaal aantal werknemers gelijke tred met die van de 
chauffeurspopulatie. Ook hier is vaak een stijging te zien 
van het eerste op het tweede kwartaal, met uitzondering 
van 2012. In 2014 is de stijging het grootst sinds 2012. 
Figuur 2 geeft het overzicht.

De economie herstelt zich en de sector Transport en Logistiek volgt. Er lijkt zelfs sprake van voorzichtige groei. 
Was tot dusver de groei vooral te danken aan de export, nu lijkt ook de binnenlandse vraag naar goederen weer 
op te leven. Door de toenemende bedrijvigheid neemt de vraag naar goed opgeleid personeel toe en wordt 
het nog belangrijker dat de huidige werknemers gezond, gelukkig en gemotiveerd de pensioengerechtigde 
leeftijd halen.  Werknemers zien dat zelf ook in, getuige de grote belangstelling voor de inzetbaarheidscheck, 
vooral bij oudere werknemers. 

Waarom dit kwartaalbericht?
De sector transport en logistiek is 
een essentieel onderdeel van de 
Nederlandse economie, is voort-
durend in beweging en heeft een 
constante behoefte aan goed 
inzetbaar personeel. Door Europese 
samenwerking (open grenzen), 
sterke technologische en maat-
schappelijke ontwikkelingen, terug-
tredende overheid en conjuncturele 
schommelingen is het beschikbaar 
zijn van voldoende, goed gekwa-
lificeerd en gezond personeel niet 
vanzelfsprekend. Het Sectorinsti-
tuut Transport en Logistiek zorgt 
voor balans op de arbeidsmarkt 
in de sector. Dit kwartaalbericht 
draagt bij aan deze balans door te 
informeren over de laatste stand 
van zaken en te berichten over 
relevante thema’s.

(bron:  Pensioenfonds Vervoer)
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Figuur 1. Ontwikkeling werknemers in de sector (indexcijfer)

(bron:  Pensioenfonds Vervoer)
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Figuur 2. Populatie chauffeurs (indexcijfer) 
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Vacaturegraad en consumenten
vertrouwen
Bezien over de laatste 10 jaar heeft 
de vacaturegraad* zoals TLN die peilt 
onder haar leden grofweg dezelfde 
ontwikkeling meegemaakt als het 
consumentenvertrouwen van het CBS. 
Wat opvalt, is dat bij een daling beide 
indices vrijwel tegelijk dalen en dat 
bij een stijging het consumentenver
trouwen eerder stijgt dan de vacatu
regraad. Figuur 3 laat dit mechanisme 
grafisch zien. Wanneer het consu
mentenvertrouwen stijgt, lijkt dit een 
voorspellende waarde te hebben voor 
de vacaturegraad.

Mobiliteitcentrum transport
Sinds 2009 heeft het Mobiliteitcen
trum transport (MCt) meer dan 2.000 
werkzoekenden, voornamelijk chauf
feurs, geplaatst bij bedrijven in de 
sector. In de eerste twee kwartalen 
van 2014 bemiddelde het MCt gemid
deld 125 werkzoekenden naar een 
vaste baan in de sector. Figuur 4 laat 
de ontwikkeling zien in de afgelopen 
6 kwartalen waarbij opvalt dat sinds 
Q4 van 2013 het aantal aangemelde 
vacatures sterk is gestegen van minder 
dan 100 naar bijna 400 in het afge
lopen kwartaal. Dat komt doordat 
ook grotere bedrijven het MCt weten 
te vinden voor het vervullen van hun 
vacatures. De grote piek van aange
melde vacatures in het vierde kwartaal 
van 2013 en in het eerste van 2014 is 
te danken aan het item in RTL Trans
portwereld, dat tot veel inschrijvingen 
heeft geleid.

* De vacaturegraad is het aantal vaca-
tures ten opzichte van het aantal werk-
nemers. Bij een vacaturegraad van 1% is 
er 1 vacature op elke 100 werknemers.

Figuur 3. Ontwikkeling vacaturegraad T&L en consumentenvertrouwen
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Figuur 4. MCt, matches, vacatures en inschrijvingen

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Vacaturegraad (linkeras) Consumentenvertrouwen (rechteras)

(bron: MCt)

Mobiliteitcentrum transport
Sinds 2009 brengt het MCt werknemers en werkgevers bij elkaar en zorgt zo 
voor behoud van vakmanschap in de sector. Werkzoekenden kunnen sinds 
begin dit jaar zelf op de website van het MCt openstaande vacatures bekijken 
en solliciteren zonder tussenkomst van het MCt. Hierdoor kan het MCt haar 
aandacht meer richten op kandidaten die enige hulp nodig hebben bij matching 
en sollicitatie. Daarnaast is een kandidatenbank geopend waar werkgevers zelf 
geschikte medewerkers kunnen zoeken. Bij interesse van de werkgever brengt 
het MCt werkgever en werkzoekende bij elkaar.
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Aantal werknemers met pensioen en 
gemiddelde leeftijd
Tussen 2010 en 2014 is de gemiddelde 
pensioenleeftijd ongeveer 1 jaar 
gestegen van 62 jaar naar ongeveer 63 
jaar. Het aantal werknemers dat met 
pensioen gaat is gestegen van 931 in 
2011 naar 1.249 in 2013.

Inzetbaarheidschecks
Met het stijgen van de pensioenleef
tijd en de stijging van de gemiddelde 
leeftijd van de Nederlandse werk
nemer wordt duurzame inzetbaarheid 
elke dag meer relevant. Mede daarom 
is vanuit het sectorplan ingezet op 
bewustwording onder andere met 
de inzetbaarheidschecks. De inzet
baarheidscheck is een instrument 
waarmee werknemers in de sector 
door middel van het invullen van een 
vragenlijst inzicht krijgen in hun eigen 
inzetbaarheid. Het project is gestart 
in april 2014 en inmiddels hebben 
ruim 1.700 werknemers in de sector 
de check ingevuld. Een ongezonde 
leefstijl, vermoeidheid en stress zijn 
redenen waarom werknemers in een 
risicogroep vallen. Bijna vier op de tien 
werknemers valt in een of meerdere 
risicogroepen. 
Een kwart heeft een ongezonde 
leefstijl en 9% valt in een risicogroep 
vanwege zijn of haar loopbaan. Daar
naast scoort 9% fysiek onvoldoende 
en valt 8% wegens mentale kwesties 
in de risicogroep.
Werknemers waarvan uit de check 
blijkt dat zij risico lopen  worden 
uitgenodigd voor een gesprek. Daar 
hebben inmiddels ruim 150 mensen 
gebruik van gemaakt. Zij kunnen ook 
een interventie starten op het gebied 
van leefstijl, loopbaan, mentaal of 
fysiek. Ruim 60 mensen maken daar op 
dit moment gebruik van.

Figuur 5.  Aantal pensioneringen en gemiddelde pensioenleeftijd
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 (bron: Pensioenfonds Vervoer)

Figuur 6.  Verdeling risicogroepen

(bron: Sectorinstituut Transport en Logistiek bedrijfsenquête 2014)
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DISCLAIMER
De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij 
Sectorinstituut Transport en Logistiek. Het gebruik van cijfers 
en/of teksten is toegestaan mits de bron wordt vermeld en 
toestemming is gekregen. Vermenigvuldigen in welke vorm 

ook is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming 
van Sectorinstituut Transport en Logistiek. Sectorinstituut 
Transport en Logistiek aanvaardt geen aansprakelijkheid 
voor drukfouten.

Copyright © oktober 2014 Sectorinstituut Transport  
en Logistiek. 
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden  
ontleend. 

Sectorinstituut Transport en Logistiek
A. van Leeuwenhoekweg 8
2408 AM Alphen aan den Rijn

T 0900 1442 (lokaal tarief)
E info@stlwerkt.nl
www.stlwerkt.nl

MEER INFORMATIE?

Kijk op www.stlwerkt.nl/onderzoek of neem contact op met ons via 0900 1442

Figuur 8. Meest voorkomende functies Wajongers

(bron:  Sectorinstituut Transport en Logistiek bedrijfsenquête 2014)
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Wajong in de sector
De overheid zet met de participa
tiewet in op een baan voor iedereen, 
ook Wajongers en personen met een 
lichte lichamelijke of geestelijke beper
king. Figuur 7 laat zien dat bijna een 
kwart van de bedrijven in de sector 
mogelijkheden ziet voor deze groep 
werknemers en 7% van de bedrijven 
daadwerkelijk een Wajonger in dienst 
heeft.
Hoe groter het bedrijf, des te vaker 
men Wajongers in dienst heeft. Bij 
bedrijven met 100+ werknemers heeft 
29% van de bedrijven een of meer 
Wajongers in dienst. Ook zien grotere 
bedrijven vaker mogelijkheden voor 
Wajongers op de werkvloer.
32% van de Wajongers verrichten 
hand en spandiensten, 27% is een 
chauffeur. Anderen werken in de 
loods/warehouse, zijn bijrijder of 
(assistent) verhuizer (zie ook figuur 8).

Economische verwachtingen sector
Het CBS concludeert dat de omzet van 
transportondernemend Nederland in 
het tweede kwartaal van 2014 met 
2,0% is gestegen en dat het aantal fail
lissementen stagneert. Transporteurs 
zijn weer wat optimistischer zijn over 
de toekomst, maar vooral logistieke 
dienstverleners en koeriersbedrijven 
zitten in de lift.* Het ING Economisch 
Bureau ziet een zelfde trend en merkt 
daarbij op dat de groei deels haar 
oorsprong in Nederland heeft, de 
detailhandelsverkopen stijgen licht en 
ook de bouwproductie herstelt zich.** 

* CBS, kwartaalmonitor Transport en 
logistiek tweede kwartaal 2014
** ING Economisch Bureau, Kwartaal-
bericht Transport & Logistiek, tweede 
kwartaal 2014

Figuur 7.  Heeft u Wajongers in dienst? 

(bron: Sectorinstituut Transport en Logistiek bedrijfsenquête 2014)

77%

16%

7% Nee

Nee, maar ik zou er wel werk voor hebben.

Ja


