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VOORWOORD
Geachte lezer,
Met plezier presenteer ik u de FINTREX arbeidsmarktanalyse waarin we terugblikken op de
cijfers van Q4 2017 binnen de klantcontact branche en vooruitblikken op dit jaar.
In de huidige arbeidsmarkt blijft het een uitdaging om de juiste krachten op de juiste plek neer
te zetten. Dit geldt ook voor de klantcontact branche. De daling in werkloosheid die zich sterk
heeft ingezet in 2017, zal zich ook in 2018 blijven voortzetten. Het UWV verwacht hierin een
dieptepunt in april van dit jaar. Hoe kan u inspelen op deze ontwikkelingen en waar zitten de
kansen voor het aankomende kwartaal?
Ik hoop dat dit rapport u een volledig beeld geeft van de huidige stand van zaken in de
klantcontact branche.
Ik wens u veel plezier met het lezen van dit rapport.

Martijn Herfkens
Chief Commercial Officer
mherfkens@fintrex.nl
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TRENDS IN KLANTCONTACT
De klantcontact branche ontwikkelt zich in een razend tempo. Dit is ook in Q4 van 2017 weer goed zichtbaar
geweest. Er zijn een aantal trends gestart waar we in 2018 ook nog veel van gaan merken. Hieronder staan de
vier belangrijkste trends beschreven.
De meeste trends hebben te maken met de veranderende arbeidsmarkt. In Q4 van 2017 zakte het
werkloosheidspercentage naar 4,2%, terwijl de nieuwe banen als paddenstoelen uit de grond schieten.
Medewerkers krijgen daardoor steeds meer keuze in banen en daarmee meer te zeggen. De markt is dan ook
aan het veranderen van een werkgevers- naar een werknemersmarkt. De trends voor 2018 zijn hier een direct
gevolg van.

Trend 1: verbeteren van de
arbeidsvoorwaarden
Sinds Q4 zien we dat de salarissen aan
het stijgen zijn. Medewerkers vragen
naar betere arbeidsvoorwaarden en
wanneer zij er met hun werkgever
niet uitkomen wordt er steeds vaker
gestaakt. Medewerkers hebben op
dit moment een luxepositie. Door de
krapte op de arbeidsmarkt kunnen ze
kiezen uit meerdere aanbiedingen en
kunnen ze meer van hun werkgever
eisen. Werkgevers zijn bang dat zij goede
werknemers verliezen en daardoor
gaan zij mee in deze hoge eisen. Naast
een salarisverhoging worden ook
de
secundaire
arbeidsvoorwaarden
verbeterd. Zo bieden werkgevers meer
ontwikkelingsmogelijkheden en stellen
zij zich flexibeler op naar de werknemer.

BRON: CBS / UWV / JOBDIGGER / CDFD / Textkernel / Indeed / Eigen data
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Trend 2: werkzoekende zet werk niet meer op nummer 1
Nederland wordt welvarender. Mensen hebben meer geld te besteden en vinden leuke dingen doen met familie
en vrienden steeds belangrijker. Waar 20 jaar geleden het hele leven draaide om werk, staan nu familie, vrienden,
geluk, vrije tijd, kinderen en hobby’s steeds vaker op nummer één. De werknemer van nu denkt: “dit is mijn
leven, ik wil dat mijn werk daar zoveel mogelijk op aansluit.” Deze instelling is vooral bij millennials en de nieuwe
generatie Z goed zichtbaar. Opvallend is dat in steeds meer gevallen werkgevers meegaan in de mindset van
deze generaties.

Trend 3: Kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
Het wordt steeds lastiger om de ideale kandidaat te vinden. Door de krapte op de arbeidsmarkt worden de
top kandidaten er al snel uitgepikt. Dit geeft mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen.
Om alle vacatures te vervullen, moeten werkgevers ook verder durven kijken naar mensen met een andere
opleidingsachtergrond. Hierbij is het vooral belangrijk dat deze mensen open staan voor ontwikkeling en
omscholing.

Trend 4: Tekort aan kwalitatief sterke arbeidskrachten
Er is een tekort aan kwalitatief sterke mensen. De belangrijkste reden hiervoor is de vergrijzing. De
levensverwachting ligt hoger en er worden steeds minder kinderen geboren, waardoor een grote aanwas van
young professionals uitblijft. Zoals in trend 2 beschreven neemt de welvaart in Nederland sterk toe. Hierdoor gaan
meer mensen met vervroegd pensioen en werken ze vaker parttime. Zeker werkgevers in de klantcontact
branche hebben het lastig, omdat je veel medewerkers nodig hebt en het verloop relatief hoog is.
Daarnaast hebben de medewerkers veel keuze in werkgevers.
Wilt u meer informatie over de trends in klantcontact? Naast deze arbeidsmarktanalyse hebben wij ook een
whitepaper uitgebracht waarin de 16 trends in klantcontact staan beschreven.

BRON: CBS / UWV / JOBDIGGER / CDFD / Textkernel / Indeed / Eigen data
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TERUGBLIK OP 2017
2017 was het jaar waarin de vraag naar arbeidskrachten steeds groter werd en de aantrekkende economie
ervoor zorgde dat het moeilijker is om de juiste kracht op de juiste plek te zetten. Met name in de tweede
helft van het jaar werd dit zichtbaar. Een steeds groter deel van de werkende populatie had in 2017
een flexibele arbeidsrelatie, omdat werkgevers en opdrachtgevers voor een flexibel contract kozen om hun
kosten en risico’s te verlagen.
De behoefte tot flexibiliteit kwam echter niet alleen vanuit de werkgevers. De nieuwe generatie heeft met de
aantrekkende economie keuze uit verschillende werkgevers en kiest de plek met de beste arbeidsvoorwaarden
en waar ze het snelst kunnen groeien. Een vast contract bij de werkgever speelt hierin een steeds kleinere rol.
Voor werkgevers ligt daarom de nadruk minder op het behouden, maar steeds meer op het binnenhalen van
nieuw talent.
Het was ook het jaar waarin het verschil tussen zelf werven en het werven via een uitzendbureau of andere
externe partij steeds groter werd. Dit blijkt onder andere uit hoelang het duurt voordat een geschikte kandidaat
gevonden wordt: bij directe werkgevers was dit 37 dagen, terwijl bij uitzendbureaus en intermediars een vacature
gemiddeld 25 dagen openstond. Dit verschil is te verklaren doordat uitzendbureaus een breder netwerk tot hun
beschikking hebben en zij effectiever kunnen jagen op talent.

ARBEIDSMARKTANALYSE Q3
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VACATUREONTWIKKELING
In het afgelopen jaar zijn er in een rap tempo veel vacatures bij gekomen. Aan het einde van Q4 2017 stonden er
in totaal 227.000 vacatures open. Dit zijn zo’n 14.000 vacatures meer dan in Q3. Als we het aantal openstaande
vacatures in 2017 vergelijken met 2016 is er een stijging te zien van 56.000 vacatures. Dit is 21% meer dan vorig
jaar.
Dit aantal vacatures is het hoogste aantal in de afgelopen jaren. Alleen in 2006-2008 stonden er meer
vacatures open dan in 2017. Het hoogtepunt lag toen op 249.000 openstaande vacatures, 22.000 meer dan
nu. De klantcontact branche scoort opvallend hoog. Op de eerste plek van de top 5 van meest openstaande
vacatures per functie staat klantenservice medewerker. Het grootste percentage van de vacatures (10,3%) zijn
dan ook gericht op klantenservice en administratieve medewerkers.

Aantal klantcontact vacatures per provincie
In Q4 worden er in de provincie Zuid-Holland de meeste klantcontact medewerkers gezocht. Er staan
daarnaast ook veel klantcontact vacatures open in de provincies Noord-Holland (2265) en Noord-Brabant
(2070). In de provincies Zeeland (95) en Drenthe (130) is de minste vraag naar klantcontact medewerkers.
Het verschil is aanzienlijk. Zo stonden er in Zuid-Holland 2768 klantcontact vacatures open en in Zeeland
slechts 95 vacatures. Dit is te verklaren doordat er zich geen grote spelers binnen de klantcontact branche
bevinden in Zeeland.
Openstaande vacatures per provincie

Q3

Q4

BRON: CBS / UWV / JOBDIGGER / CDFD / Textkernel / Indeed / Eigen data
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Nieuwe klantcontact vacatures
Voor het eerst in 2017 is er in Q4 geen stijgende lijn te zien in het aantal klantcontact vacatures. Dit is te verklaren
doordat het hoogtepunt van het aantal klantcontact vacatures vanwege het Eindejaarswerk in Q3 ligt. Het
Eindejaarswerk is de periode waarin zorgverzekeraars het aantal klantcontact medewerkers flink opschalen.
Waar er in Q3 nog 7491 nieuwe klantcontact vacatures bij kwamen, is dit in Q4 gezakt naar 6438 vacatures.

aantal openstaande vacatures

Aantal openstaande klantcontact vacatures in Nederland
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In welke steden zijn klantcontact vacatures
populair?

TOP 10 STEDEN WAAR WORDT GEZOCHT
NAAR KLANTCONTACT VACATURES

Wanneer we kijken naar de top 10 van steden waar het
meest gezocht wordt naar klantcontact vacatures
dan ligt de top 3, Amsterdam (1), Rotterdam (2), Den
Haag (3) in de lijn der verwachtingen.

1. Amsterdam

Bijzonder is echter dat Almere ook in de top 10 staat.
Dit is opvallend, gezien hier weinig klantcontact
vacatures open staan. De vraag naar klantcontact
vacatures is dus hoog, maar het aanbod laag. Hier
is dan ook nog ruimte voor de markt om op in te
spelen.

4. Almere

2. Rotterdam
3. Den Haag

5. Utrecht
6. Eindhoven
7. Arnhem
8. Tilburg

Ook in Arnhem wordt er relatief vaak naar
klantcontact vacatures gezocht, terwijl het aanbod
hier ook niet erg hoog is. Nog een mooie kans.

9. Groningen
10. Amersfoort
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Verschil duur invullen vacatures directe werkgevers en uitzendbureaus steeds groter
Intermediairs/uitzendbureaus wisten in Q4 klantcontact vacatures gemiddeld 12 dagen sneller in te vullen dan
directe werkgevers. Waar directe werkgevers hier 37 dagen over doen, duurt dit bij intermediairs/ uitzendbureaus
25 dagen. In Q3 deden intermediairs hier nog 30 dagen over. Opvallend is dat het verschil tussen de periode
waarin directe werkgevers vacatures invullen versus de periode waarin intermediairs / uitzendbureaus dit doen
steeds groter wordt. Dit kan verklaard worden door de professionalisering van de uitzendbranche en doordat de
kandidaat de uitzendbranche steeds beter weet te vinden.

aantal dagen

Aantal dagen dat klantcontact vacatures openstaan

kwartalen

Uitzendbranche
Ook in Q4 heeft de uitzendbranche voor veel nieuwe
medewerkers gezorgd. Er zijn in dit kwartaal alleen al
24.000 medewerkers gestart via de uitzendbranche.
Op dit moment is de uitzendbranche goed voor
834.000 banen. Hierdoor is inmiddels één op de tien
banen een baan via de uitzendbranche.

1 : 10
banen via
uitzendbranche
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Vacaturetitels die goed scoren in de
klantcontact branche
Er zijn erg veel verschillende benamingen voor
klantcontact functies. Elk bedrijf geeft hier zijn
eigen naam aan en in de loop der tijd zijn er dan
ook diverse functietitels voor klantcontact werk
ontstaan. Maar welke titel spreekt de werkzoekende
het meest aan? Uit data van Indeed blijkt dat vooral
de term medewerker klantenservice en callcenter
medewerker het goed doen. Dit zijn simpele
benamingen die goed omschrijven waar de vacature
over gaat.

Top 10 uitvragers klantcontact vacatures
In de top 10 uitvragers is in Q4 veel veranderd ten opzichte van Q3. Zo is KPN weer terug geklommen naar de
eerste plek, waar zij in Q3 nog van de troon werden gestoten door het UWV. Het UWV is terug gezakt naar de
vierde plek. Ook is het opvallend dat grote spelers als T-Mobile en Coolblue de top 10 verlaten hebben.

TOP 10 UITVRAGERS Q3

TOP 10 UITVRAGERS Q4

1. UWV

1. KPN

2. KPN

2. Rabobank

3. Rabobank

3. Vodafone

4. Vodafone

4. UWV

5. Achmea

5. Achmea

6. T-Mobile

6. BOL.com

7. ING

7. Ziggo

8. BOL.com

8. ABN AMRO

9. DMG

9. ING

10. Coolblue

10. DMG
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DEMOGRAFISCHE GEGEVENS
In Q4 waren er in Nederland ruim 220.000 mensen werkzaam in de klantcontact branche. In totaal is dit zo’n
2,6% van de werkzame beroepsbevolking. Van al deze mensen is bijna tweederde (65%) vrouw. De gemiddelde
leeftijd van een klantcontact medewerker is 37 jaar.

Opleidingsniveau
In de klantcontact branche is er met name vraag
naar MBO’ers. Dit blijft ook in Q4 onveranderd. Wel
liggen de verhoudingen net iets anders. Zo is er
verhoudingsgewijs een lichte stijging zichtbaar in
de vraag naar klantcontact medewerkers met een
MBO niveau. Dit is mogelijk verklaarbaar doordat
het gevraagde niveau van sommige functies
wordt verlaagd, omdat er moeilijk goede krachten
gevonden kunnen worden.
In Q4 van 2017 waren er net als in Q3 geen klantcontact
vacatures waarbij een WO opleidingsniveau is
vereist. De vraag naar dit opleidingsniveau komt in
de klantcontact branche dan ook bijna niet voor.

Fulltime / parttime verhouding

Gevraagd opleidingsniveau
klantcontact vacatures

Q3

Q4

Gevraagd dienstverband
klantcontact vacatures

In Q4 is de fulltime / parttime verhouding nagenoeg
gelijk gebleven. Relatief gezien wordt er iets meer
naar fulltimers gezocht.

Q3

Q4
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WFT (WET OP FINANCIEEL TOEZICHT)
In Q4 zijn er in totaal 12.410 Wft examens afgenomen. Dit is een flink stuk meer als in Q3. Toen werden er in
totaal 9.515 Wft examens afgenomen. De grootste stijging was te zien in de examens voor Wft Zorg en Wft
Basis. Deze stijging is te verklaren door de grote groepen medewerkers die nodig zijn voor het Eindejaarswerk.
Over de gehele linie is het totaal aantal afgelegde Wft examens gestegen, maar dit is nog niet hoger dan in Q1.
Eind 2017 hadden ruim 106.000 Nederlanders één of meer Wft diploma’s in bezit. Die 106.000 mensen hebben
bij elkaar zo’n 308.000 Wft diploma’s. Dat komt neer op gemiddeld 2,9 Wft diploma’s per bevoegde adviseur.

Afgelegde Wft examens
In oktober was er een piek in het aantal afgelegde Wft examens te zien, namelijk 4327 examens. Dit komt omdat
voor het Eindejaarswerk bij zorgverzekeraars doorgaans een Wft diploma vereist is.
Daarnaast zie je standaard dat er aan het einde van het jaar veel Wft examens worden afgelegd. Mensen zijn
bang dat er in het volgende jaar weer allerlei nieuwe regels bijkomen, waardoor de examens steeds moeilijker
haalbaar worden. Dus ze zorgen ervoor dat ze de Wft opleiding dan nog snel voor het einde van het jaar hebben
afgerond.

afgelegde examens

Aantal afgelegde Wft examens in 2017

jul

aug

sep

okt

nov

dec

maanden
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Aantal afgelegde examens per Wft in 2017
Wft

Q1

Q2

Q3

Q4

Totaal

4.259

2.849

2.638

3.500

13.246

Initieel Consumptief krediet

1.351

1.138

730

1.009

4.228

Initieel Hypothecair krediet

1.872

1.217

994

1.374

5.457

598

452

357

565

1.972

Initieel Basis

Initieel Inkomen
Initieel Pensioen
Initieel Schade particulier
Initieel Schade zakelijk
Initieel Vermogen
Initieel Zorgverzekeringen
TOTAAL

350

168

233

165

916

2.502

2.083

1.587

1.923

8.095

680

691

403

702

2.476

2.219

1.346

963

1.375

5.903

559

805

1.510

1.797

4.671

14.390

10.749

9.515

12.410

47.064

Type Wft’s
Net als in Q3 werden in Q4
de examens Basis (3.500),
Schade particulier (1.923) en
Zorgverzekeringen
(1.797)
het meest afgenomen. Het
Wft Pensioen trekt het minst
aantal kandidaten met een
totaal van 165 examens.

Slagingspercentages per Wft in Q4 2017

Slagingspercentages
Het gemiddelde slagingspercentage
is in Q4 licht gestegen. Waar het
slagingspercentage in Q3 nog
61% was, is deze in Q4 62%. Het
examen
Hypothecair
krediet
wordt het slechts gemaakt. Het
slagingspercentage blijft hier steken
op 43,1%. De examens Basis, Schade
zakelijk en Zorg scoren allen rond
de 70% en hebben daarmee het
hoogste slagingspercentage.

Wft

Okt. 17

Nov. 17

Dec. 17

GEM.

Initieel Basis

76,9 %

76,9 %

73,7 %

75,8 %

Initieel Consumptief krediet

65,4 %

61,3 %

63,4 %

63,4 %

Initieel Hypothecair krediet

44,6 %

41,6 %

43,2 %

43,1 %

Initieel Inkomen

59,7 %

58,9 %

49,3 %

56,0 %

Initieel Pensioen

51,2 %

46,5 %

58,0 %

51,9 %

Initieel Schade particulier

54,2 %

58,5 %

57,3 %

56,7 %

Initieel Schade zakelijk

72,1 %

70,8 %

67,2 %

70,0 %

Initieel Vermogen

47,7 %

48,1 %

44,0 %

46,6 %

Initieel Zorgverzekeringen

63,9 %

71,5 %

78,1 %

71,2 %

60,1 %

62,0 %

GEMIDDELDE

63,6 %

62,4 %

Aantal afgelegde examens per provincie in Q4 2017
PROVINCIES

AFGENOMEN EXAMENS

AANDEEL EXAMENS IN %

Drenthe

110

0,89 %

Flevoland

235

1,91 %

Friesland

882

7,11 %

Gelderland

1381

11,16 %

Groningen

432

3,41 %

Limburg

455

3,67 %

Noord-Brabant

2025

16,33 %

Noord-Holland

1903

15,33 %

Overijssel

741

5,97 %

Utrecht

1921

15,48 %

Zeeland

141

1,14 %

Zuid-Holland
TOTAAL

2184

17,60 %

12.410

100,00 %

Afgenomen vacatures per
provincie
De meeste examens in Q4 zijn
afgenomen in Zuid-Holland, gevolgd
door Noord-Brabant en Utrecht. Dit
is te verklaren doordat de meeste
banken en verzekeraars in deze
regio te vinden zijn. In Drenthe,
Zeeland en Flevoland werden de
minste Wft examens afgenomen.
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KANSEN
De markt knelt misschien, maar toch zijn er genoeg kansen waar een organisatie op kan inspelen. Zo komt uit
dit rapport naar voren dat het zinvol kan zijn om personeel te zoeken in de regio’s waar veel wordt gezocht
op de term ‘klantcontact medewerker’ maar waar er weinig aanbod is, zoals in Almere en Arnhem. Het blijft
daarnaast belangrijk om in vacatureteksten zo duidelijk mogelijk te omschrijven waar er naar wordt gezocht
en daarbij de juiste functietitels te gebruiken: medewerker klantenservice en callcenter medewerker.

Het inzetten van video om te onderscheiden
De meeste vacatures die worden geplaatst zijn voor klantcontact medewerker. Het is dan ook belangrijk om
onderscheidend te zijn om zodoende meer aandacht te genereren voor de vacature. Dit kan onder andere door
het inzetten van video’s. De meeste vacatures worden namelijk online gevonden en het grootste deel van online
traffic is videocontent (74%). Het kan dan ook zinvol zijn om video in te zetten om de vacature onder de aandacht
te brengen. Alleen al omdat video’s 1200% meer shares genereren dan de combinatie van afbeeldingen en tekst.

Social Proof: laat medewerkers zelf vertellen
Maar liefst 84% van de sollicitanten vertrouwt advertenties niet meer en gaat steeds vaker af op wat anderen
vertellen over het bedrijf. Dit staat bekend als Social Proof en deze trend gaat bij beslissingen van sollicitanten
een steeds grotere rol spelen. 92% van de potentiële nieuwe medewerkers zoekt eerst meer informatie over het
bedrijf voordat ze gaan solliciteren. Een goede manier om hierop in te spelen is door de huidige medewerkers
meer te laten vertellen over het bedrijf. Geen mooie promotiepraatjes, maar oprechte reviews over hoe de baan
daadwerkelijk is.

Flexibiliteit
In de veranderende markt krijgen medewerkers het steeds meer voor het zeggen. Nu is de klantcontact branche
van oudsher al erg flexibel in bijvoorbeeld de werktijden. Er kan ook nog op andere manieren worden meegedacht
met medewerkers: je ziet dat veel opdrachtgevers dit doen door het werk locatie-onafhankelijk te maken en
flexibel te zijn in de manieren waarop educatie wordt aangeboden. Dit wordt veel meer digitaal gedaan en als
er face-to-face contactmomenten nodig zijn dan wordt dit aangepast op het schema van een medewerker.
Parttime medewerkers krijgen bijvoorbeeld ook parttime trainingen.
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