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Samenvatting

Tussen 2008 en 2018 kwam de groei van het binnenlands product in grotere mate 
door een toename van het aantal gewerkte uren dan door de groei van de 
arbeidsproductiviteit. Ondanks de vergrijzing was het aantal gewerkte uren per 
inwoner in 2018 groter dan in de halve eeuw ervoor. In dit artikel wordt onderzocht 
of de groei van het aantal gewerkte uren en de veranderde samenstelling van de 
werkzame beroepsbevolking een verklaring kunnen bieden voor de vertraging van de 
groei van de arbeidsproductiviteit. Dit blijkt het geval. De groei van het aantal 
gewerkte uren heeft namelijk vooral plaatsgevonden in laagproductieve 
bedrijfstakken met weinig productiviteitsgroei. Daarnaast zijn ouderen en 
zelfstandigen een groter deel van de werkzame beroepsbevolking gaan uitmaken. 
Ook dit heeft de groei van de arbeidsproductiviteit gedrukt. 

1. Inleiding

In 2018 was het volume van het bruto binnenlands product 9,3 procent groter dan in 2008. 

De groei kwam vooral door een toename van het aantal gewerkte uren; minder dan de 

helft kwam door de toename van de arbeidsproductiviteit1). Vooral in de meest recente 

jaren 2016, 2017 en 2018 was de groei van het aantal gewerkte uren veruit de 

belangrijkste trekker van de economische groei. In het verleden was dit doorgaans anders; 

tussen 1950 en het begin van de kredietcrisis in 2008 kwam de groei van het bbp vrijwel 

uitsluitend door de groei van de arbeidsproductiviteit (Van den Bergen 2008). 

1) In dit artikel wordt met het begrip arbeidsproductiviteit gedoeld op het volume van het bbp of de 
toegevoegde waarde per gewerkt uur.
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In 2018 was het aantal gewerkte uren 5,3 procent hoger dan in 2008. De arbeidsproduc

tiviteit nam in dezelfde periode met 3,9 procent toe. Tussen 1998 en 2008 bedroeg de 

groei van het aantal gewerkte uren 10 procent en die van de arbeidsproductiviteit bijna 

17 procent. De groei van de arbeidsproductiviteit is dus sterk afgenomen.

In dit artikel wordt onderzocht in hoeverre de toename van het aantal gewerkte uren en de 

veranderde samenstelling van de werkzame beroepsbevolking een verklaring vormen voor 

de afname van de groei van de arbeidsproductiviteit. Specifiek wordt gekeken naar waar 

de toename van het gewerkte aantal uren terecht is gekomen. In hoeverre waren juist de 

minder productieve mensen en bedrijfstakken verantwoordelijk voor de stijging van het 

aantal gewerkte uren? In dat geval heeft een stijging van het aantal gewerkte uren 

namelijk een drukkend effect op de arbeidsproductiviteit.

De toename van het aantal gewerkte uren en de veranderde samenstelling van de werk

zame beroepsbevolking zijn niet de enige mogelijke verklaringen voor de terugval van de 

productiviteitsgroei. In de literatuur zijn ook veel andere mogelijke verklaringen te vinden. 

Deze worden in paragraaf 2 op een rij gezet. In de paragrafen 3, 4 en 5 wordt nader 

ingegaan op de veranderde samenstelling van de werkzame beroepsbevolking en de groei 

van het aantal gewerkte uren. 

Omdat demografische ontwikkelingen, zoals vergrijzing, effect kunnen hebben op het 

aantal gewerkte uren, worden deze in paragraaf 3 kort besproken. Vervolgens wordt in 

paragraaf 4 bekeken welke mensen meer zijn gaan werken, en of ontwikkelingen in het 

arbeidsaanbod een verklaring kunnen bieden voor de kleinere groei van de arbeidsproduc

tiviteit. In paragraaf 5 wordt ingegaan op de vraag in welke bedrijfstakken meer uren 

worden gewerkt dan in 2008, en in hoeverre een verschuiving van de gewerkte uren 

tussen bedrijfstakken een verklaring biedt voor de afname van de groei van de 

arbeidsproductiviteit. 

2. Mogelijke verklaringen  
voor beperkte arbeids
produc tiviteitsgroei

De vertraging van de groei van de arbeidsproductiviteit is al lange tijd wereldwijd 

onderwerp van studie, omdat die in de afgelopen decennia in veel landen heeft 

plaatsgevonden. Vergeleken met de meeste andere Europese landen was de groei van de 

arbeidsproductiviteit na 2008 in Nederland klein.
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De arbeidsproductiviteit kan toenemen door investeringen in kapitaalgoederen, zoals 

machines, computers, software en bedrijfsgebouwen, maar ook door bijvoorbeeld scholing, 

het opdoen van ervaring of een efficiëntere inzet van arbeid en kapitaal. Het CBS berekent 

jaarlijks voor de commerciële sector2) welke bijdrage kapitaalverdieping heeft geleverd aan 

de groei van de arbeidsproductiviteit. 

In 2018 was de arbeidsproductiviteit in de commerciële sector 3,9 procent hoger dan in 

2008. Tussen 1998 en 2008 was de groei van de arbeidsproductiviteit in de commerciële 

sector met 20,7 procent veel groter. De bijdrage van kapitaalverdieping was kleiner dan 

voor de crisis, maar ook andere factoren hebben de groei van de arbeidsproductiviteit fors 

gedrukt.

Dat de bijdrage van kapitaalverdieping aan de groei na de kredietcrisis bescheiden was, 

hangt onder meer samen met de lagere groei van de investeringen. In de periode na 2008 

was de groei van de investeringen in nagenoeg alle typen vaste activa kleiner dan in de 

periode voor 2008. Rond de eeuwwisseling groeiden de investeringen in software en ICT 

fors. Deze groei hing samen met de ICTrevolutie. In deze periode vond er ook een korte 

opleving van de productiviteitsgroei plaats (Grabska et al., 2017).

2) De commerciële sector betreft alle bedrijfstakken met uitzondering van de overheid, het onderwijs, de 
huishoudens en de bedrijfstak verhuur en handel van onroerend goed.
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De afname van de groei van de arbeidsproductiviteit na 2008 wordt echter niet alleen 

veroorzaakt door een mindere bijdrage van kapitaalverdieping. Het CPB (Grabska et al., 

2017) heeft een overzicht gegeven van alle in de literatuur genoemde mogelijke oorzaken 

van de terugval van de productiviteitsgroei. Zij noemen onder meer vraagfactoren, de 

verdienstelijking van de economie en demografische oorzaken als de vergrijzing. Op de 

demografische ontwikkelingen wordt in paragraaf 3 ingegaan. De rest van dit artikel gaat 

dieper in op de toename van het gewerkte aantal uren en de invloed hiervan op de 

productiviteit.

%-punt
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3. Demografische  
ontwikkelingen

De demografische druk is de som van de groene druk en de grijze druk. De groene druk is 

het aantal personen jonger dan 20 jaar als percentage van het aantal 2064jarigen. De 

grijze druk is het aantal 65plussers als percentage van het aantal 2064jarigen. Personen 

jonger dan 20 jaar zitten vaak nog op school en werken daarom niet of minder. Ouderen 

zijn dikwijls gepensioneerd. Een hoge demografische druk heeft derhalve een drukkend 

effect op het aantal gewerkte uren per inwoner.

In Nederland daalde de demografische druk fors tussen 1966 en 1994. Dit kwam door de 

afname van de groene druk. Na 1994 steeg de demografische druk weer. Deze stijging 

betrof de grijze druk en wordt ook wel de vergrijzing genoemd. In 2019 is de grijze druk 

32,6 procent en de totale demografische druk 69,8 procent. Volgens de huidige prognoses 

stijgen zowel de grijze druk als de totale demografische druk tot en met 2042. In dat jaar 

zal de grijze druk 48,1 procent bedragen en de totale demografische druk 88,9 procent. 

Opmerkelijk is dat ondanks de vergrijzing het aantal gewerkte uren per inwoner juist is 

gestegen. In 2018 was het aantal gewerkte uren per inwoner met 778 zelfs het hoogst in 

bijna een halve eeuw tijd.3) 

3)  Voor de berekening van het aantal gewerkte uren per inwoner is gebruik gemaakt van de 
gemiddelde bevolking. Dit betreft het gemiddelde van de bevolking op 1 januari van het betreffende 
jaar en die op 1 januari in het jaar erop.
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4. Samenstelling werkzame 
beroepsbevolking

Ondanks de vergrijzing is het aantal gewerkte uren per inwoner de laatste jaren gestegen. 

Tegelijkertijd is de productiviteit gedaald. In deze paragraaf wordt bekeken welke mensen 

meer zijn gaan werken ten opzichte van 2008, en of de veranderde samenstelling van de 

werkzame beroepsbevolking een verklaring kan bieden voor de vertraging van de groei 

van de arbeidsproductiviteit. 

Voor deze analyse is niet, zoals in de paragrafen 1, 2 en 3, gebruik gemaakt van het aantal 

gewerkte uren uit de nationale rekeningen, maar van gegevens over de werkzame 

beroepsbevolking uit de Enquête Beroepsbevolking. Dit is gedaan omdat in deze enquête 

meer cijfers over persoonskenmerken beschikbaar zijn dan in de nationale rekeningen. In 

deze analyse wordt de werkzame beroepsbevolking opgedeeld naar leeftijd en 

onderwijsniveau. 

Enquête Beroepsbevolking versus nationale rekeningen

De gegevens uit de Enquête Beroepsbevolking (EBB) sluiten niet helemaal aan op de 
cijfers over het aantal gewerkte uren uit de nationale rekeningen, omdat in de EBB 
mensen woonachtig in Nederland worden ondervraagd, terwijl het aantal gewerkte 
uren het aantal uren gewerkt voor een in Nederland gevestigde werkgever betreft. 
Een Nederlandse ingezetene die in Duitsland werkt wordt dus wel meegeteld in 
de EBB en niet in het aantal gewerkte uren volgens de nationale rekeningen. Een 
Duitse ingezetene die in Nederland werkt wordt daarentegen wel meegeteld in de 
nationale rekeningen en niet in de EBB. Daarnaast omvatten de nationale rekeningen 

Bĳ de laatste revisie van de nationale rekeningen is het aantal gewerkte uren teruggelegd tot 1995. In 1995
was het aantal gewerkte uren per inwoner in de nieuwe reeks bĳna 23 hoger dan in de oude reeks.

3.2 Gewerkte uren per inwoner
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ook de gewerkte uren door mensen in penitentiaire inrichtingen, verpleeghuizen en 
tehuizen.  In de Enquête Beroepsbevolking wordt deze groep buiten beschouwing 
gelaten. Tot slot is ook de definitie van een zelfstandige in de EBB anders dan in de 
nationale rekeningen. In de EBB worden directeur-grootaandeelhouders gezien als 
zelfstandigen en in de nationale rekeningen niet.

In 2018 was de nettoarbeidsparticipatie (het percentage van de bevolking van 15 tot 

75 jaar dat werkt) onder 1544jarigen iets lager dan tien jaar eerder en die onder 

45plussers hoger. Vooral in de leeftijdscategorieën 5564 jaar en 6574 jaar nam de 

participatie toe. Zowel onder mannen als onder vrouwen in deze leeftijdscategorieën nam 

de arbeidsparticipatie fors toe. De toegenomen arbeidsparticipatie van de vrouwen is deels 

een naijleffect van de toename van de participatie onder (jonge) vrouwen in de jaren 

tachtig en negentig. Vrouwen die in de 2018 tot de 55plussers behoorden hebben op 

jongere leeftijd meer gewerkt dan de vrouwen die in 2008 ouder dan 55 waren.

De toename van de arbeidsparticipatie van 55plussers hangt daarnaast samen met de 

verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd en de versobering van prepensioen

regelingen en werkloosheids en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Zo werd de VUT 

tussen medio jaren negentig en 2008 geleidelijk vervangen door individuele 

prepensioenregelingen. Voor deze prepensioenregelingen moet men zelf sparen, terwijl de 

VUT collectief werd gefinancierd vanuit premies die werkenden betaalden. 

Daarnaast is de maximale duur van de WWuitkering geleidelijk ingekort. In 2019 was de 

maximale WWduur twee jaar, tegen 38 maanden in 2008. Tot slot werd de WAO eind 2005 

vervangen door de WIA. Dit leidde tot veel veranderingen. Zo moet in de WIA de werkgever 

het loon van een zieke werknemer twee jaar doorbetalen, in plaats van een jaar. Ook is de 

ondergrens voor het recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering verhoogd, van 15 naar 

35 procent arbeidsongeschikt. Het gevolg was dat het aantal verstrekte arbeidsongeschikt

heidsuitkeringen aan 55plussers fors daalde.

In de leeftijdscategorie 25 tot 45 jaar was de afname van de nettoarbeidsparticipatie het 

grootst. De afname van de nettoarbeidsparticipatie betrof uitsluitend mannen, de 

participatie van vrouwen van 25 tot 45 jaar was wel iets hoger dan in 2008. In 2018 

bedroeg de nettoarbeidsparticipatie van mannen van 25 tot 45 jaar 89,4 procent, tegen 

94,2 procent tien jaar eerder. Vooral in de crisisperiode tussen 2008 en 2013 daalde de 

participatie van deze mannen sterk, daarna krabbelde die weer iets op.

Het werkloosheidspercentage onder mannen in de leeftijdscategorie 25 tot 45 jaar lag in 

2018 met 2,8 hoger dan in 2008 (1,1), maar de toename van de werkloosheid is niet de 

enige verklaring voor de daling van de nettoarbeidsparticipatie. Ook de brutoarbeids

participatie (de som van het aantal werkenden en werklozen als percentage van het totaal 

aantal mannen in deze leeftijdscategorie) nam immers af. Dit betekent dat een kleiner deel 

van de mannen in deze leeftijdscategorie werkt of naar werk heeft gezocht en daarvoor 

direct beschikbaar was. 
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Volgens het Centraal Planbureau (2018) kan de afname van de nettoarbeidsparticipatie 

onder jonge mannen en mannen van middelbare leeftijd deels een conjunctureel effect 

zijn. In de crisisperiode zijn veel bedrijven failliet gegaan, wat gepaard kan zijn gegaan 

met een verschuiving van de vraag naar arbeid. Vooral in bedrijfstakken waar relatief veel 

mannen werken, zoals de bouw, de financiële dienstverlening en de industrie, verdwenen 

immers veel banen. Er zijn volgens het CPB echter ook verklaringen die meer structureel 

van aard zijn, zoals een grotere maatschappelijke acceptatie van (jonge) mannen die niet 

werken. Daarnaast was het percentage van de 2544jarige mannen dat aangaf vanwege 

ziekte of arbeidsongeschiktheid niet te kunnen werken in het eerste kwartaal van 2019 

met 2,9 procent bijna twee keer zo hoog als in het eerste kwartaal van 2009 (CBS 2019). 

Ook het percentage van de 2544jarige mannen dat aangaf vanwege opleiding en/of 

studie niet te werken was in het eerste kwartaal van 2019 groter dan tien jaar eerder 

(1,3 versus 0,7 procent).

Als gevolg van de hogere arbeidsparticipatie en de vergrijzing steeg het aandeel van 

55plussers in de totale werkzame beroepsbevolking van 14 procent in 2008 naar ruim 

20 procent in 2018. Het aandeel van 2544jarigen nam in dezelfde periode af van ruim 

47 naar bijna 41 procent. Het aandeel van 4554jarigen en 1524jarigen veranderde 

weinig.

Al met al is het aandeel van 55plussers in de werkzame beroepsbevolking dus fors 

gegroeid en het aandeel van 2544jarigen afgenomen. Volgens voorgaande onderzoeken 

kan dit een drukkend effect op de arbeidsproductiviteit hebben gehad. Uit veel studies 

komt naar voren dat de relatie tussen leeftijd en arbeidsproductiviteit een omgekeerd 

Upatroon vertoont (Skirbekk, 2003, Gelderblom, De Koning en Kroes, 2003, Göbel en Zwick, 

2009, De Winne, Van Beveren, Selts en Nuys, 2012, Van Ours en Stoeldraijer, 2010). Met het 

verstrijken van de leeftijd neemt de arbeidsproductiviteit eerst toe en vervolgens, na 

ongeveer het vijftigste levensjaar, neemt de arbeidsprestatie weer af. Elk onderzoek heeft 

zijn mitsen en maren, en op welke leeftijd de top precies wordt bereikt verschilt, maar uit 

de meeste onderzoeken volgt wel een omgekeerd Uvormig verband.
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Volgens Gelderblom, Collewet en De Koning (2011) komt dit doordat investeringen in 

kennis en vaardigheden het meest renderen als deze op jonge leeftijd worden gedaan. De 

theorie van het menselijk kapitaal voorspelt daarom dat ouderen minder in scholing, 

cursussen en dergelijke investeren dan jongeren en dat bedrijven minder in hun oude 

medewerkers zullen investeren dan in jonge medewerkers. Daarnaast zal menselijk 

kapitaal onderhevig zijn aan een zekere slijtage; kennis veroudert en de fysieke 

gesteldheid verslechtert met de jaren.

Niet alleen de vergrijzing van de werkzame beroepsbevolking heeft zo de arbeidsproduc

tiviteit gedrukt, ook de lagere arbeidsparticipatie van 2545 jarigen kan negatief hebben 

doorgewerkt in de arbeidsproductiviteit. Bij een groot onderzoek onder 87 landen werd 

een sterke samenhang tussen het aandeel van 4049jarigen en de groei van de produc

tiviteit gevonden (Feyrer 2007). 

De werkzame beroepsbevolking kan niet alleen worden opgesplitst naar geslacht en 

leeftijd, maar ook naar opleidingsniveau. In 2018 was een groter deel van de werkzame 

beroepsbevolking hoogopgeleid dan in 20084). Ook voor 2008 nam het aandeel van 

hoogopgeleiden al gestaag toe. 

4) Tot de laagopgeleiden worden de mensen gerekend met basisonderwijs, vmbo, de eerste drie jaren 
van HAVO of VWO of MBO1 als hoogst behaalde opleiding. De middelbaar opgeleiden zijn mensen met 
HAVO, VWO, MBO2, MBO3 of MBO4 als hoogst behaalde opleiding. Hoogopgeleiden zijn mensen met 
HBO of WO als hoogst behaalde opleiding.
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5. Aantal gewerkte uren en  
arbeidsproductiviteit per  
bedrijfstak

In paragraaf 4 is besproken welke mensen meer zijn gaan werken. In deze paragraaf gaan 

we in op de vraag in welke bedrijfstakken er meer uren worden gewerkt, en of dit hoog 

of laagproductieve bedrijfstakken zijn, met een hoge of lage productiviteitsgroei.

%
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Tussen 2008 en 2018 steeg vooral het aantal gewerkte uren in de zorg, de zakelijke 

dienstverlening en de horeca. De toename van het aantal gewerkte uren in de zakelijke 

dienstverlening kwam voor bijna 60 procent op het conto van de uitzendbranche. Het 

aantal gewerkte uren nam vooral af in de financiële dienstverlening, de bouwnijverheid en 

de industrie. 

In 2008 was het niveau van de arbeidsproductiviteit vooral hoog in de delfstoffenwinning, 

de energievoorziening en de financiële dienstverlening. Opvallend is dat het aantal 

gewerkte uren na 2008 vooral toenam in bedrijfstakken met een lage arbeidsproductiviteit, 

zoals de zakelijke dienstverlening, de horeca en de zorg.

De groei van de arbeidsproductiviteit vertraagde na 2008 in bijna alle bedrijfstakken 

(figuur 5.3). Vooral de delfstoffenwinning springt in het oog; doordat de gaswinning sterk 

werd teruggeschroefd halveerde de arbeidsproductiviteit in deze bedrijfstak na 2008. Dit 

heeft de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit in Nederland gedrukt met ongeveer 

1,7 procentpunt. In de periode tussen 1998 en 2008 stuwde de arbeidsproductiviteits

ontwikkeling in de delfstoffenwinning de totale arbeidsproductiviteitsontwikkeling nog 

met bijna 0,4 procentpunt. Zonder de krimp van de delfstoffenwinning zou de bijdrage van 

de totale arbeidsproductiviteit aan de economische groei na 2008 groter zijn geweest dan 

die van het aantal gewerkte uren. Desondanks zou er nog steeds sprake zijn van een 

afnemende productiviteitsgroei ten opzichte van de tien jaar voor 2008.

Andere bedrijfstakken waarin de arbeidsproductiviteit na 2008 afnam zijn de cultuur, 

sport en recreatiesector, de horeca en de zakelijke dienstverlening. In al deze bedrijfs

takken nam het aantal gewerkte uren na 2008 juist toe. Een kanttekening is wel dat de 

groei van de uitzendbranche de arbeidsproductiviteit van de zakelijke dienstverlening heeft 

gedrukt en die van andere bedrijfstakken heeft gestuwd. Indien een bedrijf 

uitzendkrachten inhuurt worden de gewerkte uren namelijk geheel bij de uitzendbranche 

geteld, maar slechts een gedeelte van de door de uitzendkrachten gecreëerde 

toegevoegde waarde.
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Het aantal gewerkte uren is dus vooral sterk toegenomen in bedrijfstakken met een relatief 

lage arbeidsproductiviteit die ook nog eens afnam. Dit is een indicatie dat de verschuiving 

van arbeid tussen bedrijfstakken na 2008 een drukkend effect heeft gehad op de 

arbeidsproductiviteit in Nederland. 

Mensen zijn niet alleen meer uren gaan werken in bedrijfstakken die minder productief 

zijn, ze zijn ook vaker als zelfstandige aan de slag gegaan. Het aantal door zelfstandigen 

gewerkte uren nam tussen 2008 en 2018 toe met bijna 13 procent. De toename van het 

aantal door werknemers gewerkte uren bedroeg slechts 3,5 procent. 

Uit eerder onderzoek is gebleken dat zelfstandigen gemiddeld minder productief zijn dan 

grotere bedrijven. Uit een artikel van het CBS, dat gelijktijdig met dit artikel is verschenen, 

blijkt bovendien dat de groei van het aantal zelfstandigen heeft doorgewerkt in een lagere 

groei van de productiviteit in Nederland tussen 2003 en 2018 (De Bondt 2019).

Ook het aantal zelfstandigen groeide tussen 2008 en 2018 met 258 duizend veel sneller 

dan het aantal werknemers (+158 duizend)5). Als gevolg hiervan is het aandeel van 

zelfstandigen in de werkzame beroepsbevolking in deze periode gegroeid van ruim 

14 procent naar 16,5 procent. Het aantal zelfstandigen groeide vooral sterk onder de 

55plussers. Het aantal zelfstandige 5564jarigen was in 2018 ruim 39 procent groter dan 

in 2008, en het aantal zelfstandige 6574jarigen zelfs 95 procent. 

5) Zoals aangegeven in het kader in paragraaf 4, horen directeurgrootaandeelhouders in de EBB wel bij 
de zelfstandigen en in de nationale rekeningen niet. De procentuele toename van het aantal 
werkzame directeurgrootaandeelhouders was in de periode 20082018 ongeveer even groot als die 
van andere zelfstandigen. 

%-volumeverandering
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6. Conclusies

Tussen 2008 en 2018 was de economische groei in Nederland voor een groter deel te 

danken aan een toename van het aantal gewerkte uren dan aan de toename van de 

arbeidsproductiviteit. In de voorgaande decennia was de toename van de arbeids

productiviteit juist de belangrijkste drijver van de economische groei. In 2018 was het 

aantal gewerkte uren per inwoner, ondanks de toenemende demografische druk, groter 

dan in de halve eeuw ervoor. Dit komt vooral doordat 55plussers in Nederland meer zijn 

gaan werken. De arbeidsparticipatie van 2544jarigen nam af.

Voor de beperkte arbeidsproductiviteitsgroei na de crisis zijn vele mogelijke oorzaken aan 

te wijzen, zoals het wegebben van de effecten van de ICTrevolutie en de lagere groei van 

de investeringen in vaste activa na de kredietcrisis. Ook het dichtdraaien van de gaskraan 

heeft een drukkend effect gehad op de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit in 

Nederland. 

In dit artikel is onderzocht in hoeverre de toename van het aantal gewerkte uren en de 

veranderde samenstelling van de werkzame beroepsbevolking invloed kunnen hebben 

gehad op de groei van de arbeidsproductiviteit. De toename van het aantal gewerkte uren 

na de kredietcrisis hangt op meerdere manieren samen met de lagere productiviteitsgroei. 

Ten eerste kunnen de afname van het aandeel van 2544jarigen en de toename van het 

aandeel van 55plussers in de werkzame beroepsbevolking een rol gespeeld hebben. Uit 

veel onderzoeken komt namelijk naar voren dat werkenden vooral in de eerste helft van 

hun carrière snel productiever worden. 

Daarnaast heeft de groei vooral plaatsgevonden in bedrijfstakken waarin zowel het niveau 

als de groei van de arbeidsproductiviteit relatief laag is, zoals de zakelijke dienstverlening 

en de horeca, terwijl het aantal gewerkte uren juist afnam in bedrijfstakken met een 

relatief hoge arbeidsproductiviteit. 
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Tot slot is ook het aandeel van zelfstandigen toegenomen. Zij zijn gemiddeld minder 

productief. Het is aannemelijk dat de toename van het aandeel zelfstandigen de 

productiviteit in Nederland heeft gedrukt. 
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Colofon

Verklaring van tekens

 Niets (blanco) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen 

 . Het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim

 * Voorlopige cijfers

 ** Nader voorlopige cijfers

 2018–2019 2018 tot en met 2019

 2018/2019 Het gemiddelde over de jaren 2018 tot en met 2019

 2018/’19 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2018 en eindigend in 2019

 2016/’17–2018/’19 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2016/’17 tot en met 2018/’19

  

   In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven

totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.
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