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SAMENVATTING

In Nederland werd in 2013 zo’n 6% minder verdiend dan in 2012, het gemiddelde uurloon daalde van €15,50 naar €14,60. De grootste

daling vond plaats in de financiële sector en de IT-sector, hier daalde het gemiddeld bruto uurloon maar liefst 8%.

In Nederland werd in 2013 zo’n 6% minder verdiend dan in 2012, het gemiddelde uurloon daalde van €15,50 naar €14,60. De grootste daling

vond plaats in de financiële sector en de IT-sector, hier daalde het gemiddeld bruto uurloon maar liefst 8%. Dit blijkt uit de

Loonwijzer/Monsterboard Wage Index, een rapport dat inzicht geeft in de loonontwikkeling en arbeidsmarkt in Nederland. Het onderzoek

toont ook aan dat maar liefst de helft van de werknemers (49,5%) openstaat voor een nieuwe baan. Aan het onderzoek namen in Nederland

ruim 185.000 respondenten deel.

Loondaling in alle sectoren

Werknemers in de sector horeca & toerisme hadden het minste last van een loondaling (-1%), in de zorg daalde het inkomen 3%. Naast de financiële sector en

IT-sector werd de agrarische sector behoorlijk getroffen, hier daalden de lonen 7%. Het gemiddelde uurloon ligt in Nederland het hoogst in het onderwijs

(€16,40), de productiesector (€16,30) en financiële sector (€15,20). In de horeca wordt met €10,40 het minst verdiend. In de horeca is het risico op armoede

ook het grootst, maar liefst 22% van de horecamedewerkers zit tegen het minimumloon aan.

“De impact van de crisis is afgelopen jaar goed zichtbaar geworden in het inkomen van medewerkers, 6% is een flinke daling. Loonontwikkeling loopt altijd

even achter op de economische ontwikkeling. Maar als de economie aantrekt zullen hopelijk ook de lonen weer gaan stijgen. Een lichtpuntje is de stabilisatie

van de lage inkomens, maar dit is betrekkelijk, want blijkbaar is de bodem van het minimumloon bijna bereikt”, aldus Paulien Osse, oprichter van stichting

Loonwijzer.

Het aantal medewerkers dat aangeeft komend jaar een salarisverhoging te krijgen is gedaald van 52% naar 48%, met uitzondering van de IT-sector: hier

verwacht 65% een loonstijging (vorig jaar 60%).

Open voor nieuwe baan

Bijna de helft van de medewerkers (49,5%) zegt open te staan voor een nieuwe baan, dat is een toename van 4%. Vooral in de productie- en horecasector is

de wens om van baan te veranderen groot: 61% geeft dit aan. In de IT-sector en financiële sector ligt dit percentage een stuk lager, respectievelijk 39% en

46%. Verreweg de meeste medewerkers (72%) geven aan te verwachten dat ze de komende 12 maanden nog bij dezelfde werkgever werken, dat is 4%

minder dan vorig jaar.

“Deze cijfers laten voorzichtige tekenen zien van een groeiende behoefte om van baan te veranderen in de toekomst”, zegt Gian Zandonà, Managing Director

van Monsterboard. “Dat is na jaren van lage mobiliteit op de arbeidsmarkt goed nieuws voor werkgevers en werknemers. Een verandering van werkomgeving

geeft de kennis en vaardigheden van werknemers een impuls en versterkt de concurrentiepositie van bedrijven. En daarbij is een nieuwe baan de snelste

manier om meer te gaan verdienen”.

Baanzekerheid gelijk gebleven

71% van de werknemers geeft aan zeker te zijn over zijn baan, vorig jaar was dit percentage 72%. In de agrarische sector (58%), de transport en logistiek

sector (63%) en de horeca (62%) is de baanzekerheid het laagst.

Tevredenheid

Uit het rapport blijkt verder dat de tevredenheid met de baan behoorlijk hoog is (60%), maar in 2013 wel is afgenomen (-4%). Vooral medewerkers in de zorg

en productiesector zijn tevreden (64%). In de transportsector (-16%) en onder horecamedewerkers (-13%) nam het werkplezier flink af.

flink&title=Nederlandse+inkomens+dalen+flink&summary=In+Nederland+werd+in+2013+zo%E2%80%99n+6%25+minder+verdiend+dan+in+2012%2C+het+gemiddelde+uurloon+daalde+van+%E2%82%AC15%2C50+naar+%E2%82%AC14%2C60.+De+grootste+daling+vond+plaats+in+de+financi%C3%ABle+sector+en+de+IT-

 (http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fmonsterboard.pr.co%2F120530-nederlandse-inkomens-dalen-flink)

 (https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fmonsterboard.pr.co%2F120530-nederlandse-inkomens-dalen-

flink&text=Nederlandse+inkomens+dalen+flink&via=MonsterNieuws&related=prdotco)





https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fmonsterboard.pr.co%2F120530-nederlandse-inkomens-dalen-flink&text=Nederlandse+inkomens+dalen+flink&via=MonsterNieuws&related=prdotco
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fmonsterboard.pr.co%2F120530-nederlandse-inkomens-dalen-flink
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fmonsterboard.pr.co%2F120530-nederlandse-inkomens-dalen-flink&title=Nederlandse+inkomens+dalen+flink&summary=In+Nederland+werd+in+2013+zo%E2%80%99n+6%25+minder+verdiend+dan+in+2012%2C+het+gemiddelde+uurloon+daalde+van+%E2%82%AC15%2C50+naar+%E2%82%AC14%2C60.+De+grootste+daling+vond+plaats+in+de+financi%C3%ABle+sector+en+de+IT-sector%2C+hier+daalde+het+gemiddeld+bruto+uurloon+maar+liefst+8%25.+&source=Monsterboard


OVER MONSTERBOARD (http://info.monsterboard.nl/) WERKEN BIJ MONSTERBOARD (http://jobsearch.monsterboard.nl/vacatures/?q=xmobnlx-xmonstertmsx&where=amsterdam&cy=nl)

ADVERTENTIEVOORKEUREN (http://preferences-mgr.truste.com/?type=monster&affiliateId=155)

Social Media () GEBRUIKSVOORWAARDEN (http://my.monsterboard.nl/terms/default.aspx) PRIVACY (http://inside.monsterboard.nl/privacy/home.aspx) HELP-SECTIE (http://seeker-

nldu.custhelp.com/app/home) VEILIGHEID (http://inside.monsterboard.nl/security-center/home.aspx) SITEMAP (http://my.monsterboard.nl/sitemap)

Copyright © 2015 | Monster Worldwide Netherlands B.V.

Find us on Google+ (https://plus.google.com/+monster)

U.S. Patents No. 5,832,497; 7,599,930 B1; 7,827,125 and 7,836,060 - V: 2015.22.0.141-301-



https://plus.google.com/+monster
http://my.monsterboard.nl/sitemap
http://inside.monsterboard.nl/security-center/home.aspx
http://seeker-nldu.custhelp.com/app/home
http://inside.monsterboard.nl/privacy/home.aspx
http://my.monsterboard.nl/terms/default.aspx
http://monsterboard.pr.co/120530-nederlandse-inkomens-da
http://preferences-mgr.truste.com/?type=monster&affiliateId=155
http://jobsearch.monsterboard.nl/vacatures/?q=xmobnlx-xmonstertmsx&where=amsterdam&cy=nl
http://info.monsterboard.nl/

