
 

De Van Spaendonck MKB Banenmonitor geeft kwantitatief inzicht in arbeidsmarkt ontwikkelingen in het MKB. Voor heel 

Nederland maar ook op maat voor regio’s of branches. De MKB Banenmonitor is een product van Van Spaendonck met als 

voedingsbodem diverse bronnen zoals Loket.nl, salaris- en personeelsadministratie platform voor 90.000 werkgevers en 725.000 

werknemers. De Van Spaendonck MKB Banenmonitor publiceert elk kwartaal een gratis update van de ontwikkeling van de 

werkgelegenheid in het Nederlandse MKB voor media, onderzoekers, beleidsmakers en HRM professionals. 

 

Persbericht 

Groei werkgelegenheid in MKB zet door met 2,4% 
 
Tilburg, 20 oktober 2015 – De werkgelegenheid in het MKB is ten opzichte van het derde 
kwartaal van vorig jaar met 2,4% gegroeid. De groei heeft zich in de afgelopen drie maanden 
verder doorgezet en vrijwel alle sectoren laten een positieve ontwikkeling zien. De Van 
Spaendonck MKB Banenmonitor is geactualiseerd met nieuwe cijfers tot en met september 2015 
en biedt nu ook zicht op de ontwikkeling naar sector, naar leeftijd en flexibilisering van 
arbeidscontracten. 
 
Vorige week al meldde het CBS dat in de maand september het laagste aantal faillissementen is 
gemeten in de afgelopen 7 jaar. In de MKB Banenmonitor is goed af te lezen dat het aantal banen 
gemeten naar werkzame fte’s in de afgelopen maand ten opzichte van september 2015 is gegroeid met 
2,4%. Langzaam maar zeker groeit het aantal banen in de bouw, industrie, groothandel en zakelijke 
dienstverlening. Mede als gevolg van verbeterd consumentenvertrouwen zijn ook horeca en 
detailhandel er op vooruitgegaan. De Van Spaendonck MKB Banenmonitor signaleert deze en andere 
arbeidsmarkt ontwikkelingen gebruikmakend van analyse van salarisdata van 725.000 Nederlanders 
werkzaam bij MKB-werkgevers tot 250 werknemers.  
 

“De Van Spaendonck MKB Banenmonitor biedt maandelijks inzicht in de arbeidsmarktontwikkeling 
binnen het MKB en vormt daarmee een betrouwbare thermometer van de economische activiteiten in 
Nederland” aldus Giel Schikhof, manager arbeidsverhoudingen bij Van Spaendonck. “De 
aangekondigde groei van de werkgelegenheid in de bouw en aanverwante sectoren, mede als gevolg 
van een herstellend consumentenvertrouwen, is in de MKB Banenmonitor al feitelijk vastgesteld voor 
de bouw, de technische groothandel en het technische installatiebedrijf.” 
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