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Steeds meer Nederlanders
combineren meerdere banen
Amsterdam Steeds meer men-

sen combineren meerdere banen, werk met studie, of werk met
mantelzorg. Dat concludeert het
Sociaal en Cultureel Planbureau
(SCP) in het woensdag verschenen rapport ‘Aanbod van arbeid
2014’.
Het aantal werkenden met
meer dan één baan nam in de
periode 1986-2012 toe van 3%
tot 8%. Bij zelfstandigen ging het
zelfs van een groei van 4% tot 13%.
Een derde van deze ‘stapelaars’
werkt meer dan 40 uur per week.
Werknemers krijgen ook
steeds later in hun loopbaan
een vast contract, blijkt uit het
SCP-rapport. Waar in 2002 nog
80% van de werknemers na zes
tot tien jaar een vast contract
had, was dat in 2012 pas na tien
tot vijftien jaar. Flexwerkers zijn

volgens het SCP — met uitzondering van zelfstandigen — minder
tevreden over hun werk en hun leven. ‘Baanzekerheid blijft onverminderd het ideaal van de meeste
werkenden’, aldus het SCP.
Het SCP concludeert ook dat
het voor 45-plussers die hun baan
kwijtraken lastig is weer werk te
vinden. Als ze al een baan vinden,
is dit vaak tijdelijk. Slechts 20%
van deze herintreders krijgt een
vast dienstverband, waar dat voor
de groep onder de 45 jaar 35% is.
Ook is een relatief groot deel van
deze 45-plussers na twee jaar al
weer werkloos.
In 2012 volgde 40% van de
werkenden een opleiding of cursus. Ouderen, laagopgeleiden,
flexwerkers en mensen met een
slechte gezondheid ontvangen de
minste scholing. fd
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Colombiaanse medewerkers in een kwekerij maken in de plaats
Subachoque bossen bloemen klaar voor de export. Colombia is
een van de grootste exporteurs van bloemen in de wereld. Alleen
Nederland voert nog meer bloemen uit. De Colombiaanse regio
Andean exporteert in deze periode vijfhonderd miljoen bloemen
naar de Verenigde Staten vanwege Valentijnsdag.
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