
 

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 100.000 werkgevers en 800.000 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 

Met 3,5% werkgelegenheidsgroei profiteert MKB nadrukkelijk van 
economische groei: kinderopvang grootste stijger in MKB, in 
detailhandel vlakt groei af 
 
 
Tilburg, 18 mei 2017 – Het MKB blijft banenmotor in Nederland. Analoog aan de economische 
groeicijfers is de werkgelegenheid in het MKB ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig 
jaar met gemiddeld 3,5% gegroeid. Vrijwel alle sectoren laten hierin een positieve 
ontwikkeling zien. Kinderopvang is met 10,9% wederom de grootste stijger. De 
werkgelegenheid in detailhandel blijkt nog grillig. Vorig kwartaal was nog een groei van 7% te 
zien ten opzichte van een jaar eerder; terwijl over het eerste kwartaal van 2017 in vergelijking 
met een jaar eerder een kleine teruggang van 3,1% is te constateren.   

 
Het CBS rapporteerde een economische groei van 3,7%. “Het is goed te constateren dat deze economische 

groei zich wederom vertaalt in een groei in het aantal banen in het MKB. De export maar ook de binnenlandse 

consumptie doen de vraag naar arbeidskrachten toenemen“, aldus Giel Schikhof, manager 

Arbeidsverhoudingen bij Van Spaendonck. “Tegelijkertijd merken we bij diverse bedrijfstakken nu al de eerste 

tekorten en is het zaak dat er voor specifieke beroepen extra scholingsafspraken gemaakt worden, zodat het 

MKB niet geremd wordt in haar groei.” De Van Spaendonck MKB Banenmonitor signaleert 3,5% groei in het 

aantal banen in het Nederlandse MKB voor het eerste kwartaal van 2017 ten opzichte van hetzelfde kwartaal 

in 2016. Dit blijkt uit analyse van salarisdata van 800.000 Nederlanders werkzaam bij MKB- werkgevers tot 

250 werknemers. 

 

Branches die voortgang boekten zijn onder meer kinderopvang, timmerindustrie, meubelindustrie en 

gehandicaptenzorg. Achteruitgang wordt daarentegen waargenomen bij onder meer het kappersbedrijf. Ook 

de daling van tandartsassistenten en met name detailhandel zijn opmerkelijk. De daling van de 

werkgelegenheid in detailhandel laat zien dat er nog steeds niet alleen grote winkelketens het moeilijk hebben 

in een veranderende markt maar dat ook kleinere winkels en franchisenemers nog scherp aan de wind 

moeten zeilen, ondanks hogere consumptiebestedingen.  
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Figuur 1: FTE ontwikkeling naar branche (maart 2017 vs. maart 2016) - (Bron: Van Spaendonck MKB Banenmonitor) 
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