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Vraag naar personeel in Nederlandse industrie
blijft toenemen
De vraag naar personeel in de Nederlandse industrie blijft toenemen. Volgens de Nederlandse Vereniging
van Inkoopmanagers (Nevi) nam de werkgelegenheid in augustus in het op twee na sterkste tempo toe
dat ooit is gemeten. Bedrijven hebben vaak moeite om voldoende gekwali ceerd technisch personeel te
vinden.
Door het sterke economische herstel van de coronacrisis en de fors gestegen groei van de industrie is er veel meer
vraag naar extra werknemers. De banengroei was in augustus voor de zesde keer dit jaar groter dan de maand ervoor en
28 procent van de bedrijven maakte melding van grotere personeelsbestanden vergeleken met juli, aldus de Nevi.
De inkoopmanagersindex van de Nevi, die de industriële bedrijvigheid meet, kwam in augustus uit op een stand van
65,8. Dat is een kleine daling ten opzichte van juli, maar nog steeds het op vier na hoogste cijfer ooit, wat duidt op een
aanhoudende forse groei. Een score onder de 50 geeft een krimp van de industriële activiteit aan, een score daarboven
duidt op groei.
"Ondanks nieuwe problemen bij industriële toeleveranciers door het oplaaien van de Delta-variant van het coronavirus
in Azië, laat de Nederlandse industrie wederom hoge productiecijfers en nieuwe exportorders zien in de maand
augustus", zegt David Kemps van ABN AMRO in een toelichting op het rapport van de Nevi.
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'Rol accountant bij duurzaamheid maakt vak
aantrekkelijker voor talent'
De toenemende eisen aan bedrijven om te rapporteren over hun
maatschappelijke rol levert accountants niet alleen meer werk op, maar
maakt het vak ook aantrekkelijker... 
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Vertrouwen ondernemers industrie naar nieuw
recordniveau
Het vertrouwen onder Nederlandse ondernemers in de industrie is in
november verder toegenomen tot het hoogste niveau ooit. Vooral over hun
orderportefeuille en voorraden... 

NIEUWS

19 november 2021

CBS: meer omzet industrie geholpen door
raffinaderijen en chemie
De omzet van de industrie is in het derde kwartaal van dit jaar met ruim 15
procent gestegen in vergelijking met dat kwartaal een jaar eerder. Dat kwam
vooral door... 
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Werkloosheid daalt verder, nu op niveau van voor
coronacrisis
De werkloosheid in Nederland is in oktober verder gedaald. Volgens het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was het werkloosheidspercentage
even groot als in... 
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Veel banen, weinig werklozen: krapte arbeidsmarkt
neemt weer toe
Werkgevers die op zoek zijn naar personeel konden in het derde kwartaal
weer uit minder kandidaten kiezen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS) ziet dat... 

