
Η αγορά εργασίας στην Ολλανδία. 

 

 

Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ολλανδίας, από το 2014 και 

εφεξής, τόσο ο αριθμός των νέων όσο και ο αριθμός των καταργούμενων θέσεων 

εργασίας αυξήθηκε. Οι θέσεις εργασίας όμως που προστέθηκαν ήταν περισσότερες από 

όσες χάθηκαν. Το 2017 υπήρχαν συνολικά 11,6 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, εκ των 

οποίων τα 3,3 εκατομμύρια ήταν νέες θέσεις εργασίας. Οι νέες θέσεις εργασίας 

κατηγοριοποιούνταν σε 1,6 εκατομμύρια προσωρινές θέσεις εργασίας, 790.000 θέσεις 

εργασίας δανεισμού προσωπικού, 500.000 θέσεις εργασίας με συμβόλαια μηδενικών 

ωρών (στην Ολλανδία υπάρχει ως μορφή σύμβασης εργασίας η σύμβαση μηδενικών 

ωρών απασχόλησης σύμφωνα με την οποία ένας εργαζόμενος κάνει συμβόλαιο εργασίας 

χωρίς να προσδιορίζεται ο χρόνος εργασίας του και ο εργοδότης τον καλεί με 

συγκεκριμένους όρους όταν εμφανίζεται ανάγκη, μία μορφή απασχόλησης πολύ 

συνηθισμένη ενδεικτικά στον κλάδο της φιλοξενίας και της εστίασης) και 379.000 θέσεις 

εργασίας αορίστου χρόνου. 

Σε σύγκριση με το 2010, το μερίδιο των νέων θέσεων εργασίας με ευέλικτες μορφές 

απασχόλησης έχει αυξηθεί σημαντικά και το μερίδιο αυτών με σύμβαση αορίστου 

χρόνου έχει μειωθεί. Το 2017, το μερίδιο των ευέλικτων θέσεων απασχόλησης 

ήταν 88% και το μερίδιο των μόνιμων θέσεων απασχόλησης ήταν 12%. Το 2010, το 

μερίδιο των ευέλικτων θέσεων εργασίας ήταν 78% και το μερίδιο των θέσεων αορίστου 

χρόνου ήταν 22%. Οι εργαζόμενοι επομένως ξεκίνησαν το 2017 να εργάζονται σε πιο 

ευέλικτες θέσεις απασχόλησης. Η αύξηση είναι ορατή σε όλους τους τύπους ευέλικτων 

εργασιών (επισημαίνεται ότι η μερική απασχόληση δεν θεωρείται ευέλικτη μορφή 

απασχόλησης στην Ολλανδία, καθώς η ευελιξία αφορά μόνον τη μορφή και τη διάρκεια 

του συμβολαίου και όχι τις ώρες απασχόλησης). 

Μεταξύ του 2010 και του 2013, τόσο ο αριθμός των νέων όσο και ο αριθμός των 

καταργούμενων θέσεων εργασίας μειώθηκε. Από το 2014, ο αριθμός νέων και 

καταργούμενων θέσεων εργασίας των εργαζομένων αυξήθηκε και πάλι, με περισσότερες 

προστιθέμενες θέσεις από όσες καταργήθηκαν.  

Από τις νέες θέσεις εργασίας το 2017, το 34% δημιουργήθηκαν στον τομέα των 

επιχειρηματικών υπηρεσιών, το 16% στο εμπόριο και το 11% στην υγειονομική 

περίθαλψη και την πρόνοια. Μεταξύ του 2010 και του 2017, το μερίδιο των νέων θέσεων 

εργασίας στην υγεία και την πρόνοια μειώθηκε και το μερίδιο των θέσεων εργασίας στις 

επιχειρηματικές υπηρεσίες αυξήθηκε. Μεταξύ του 2010 και του 2017, ο αριθμός των 

νέων θέσεων εργασίας στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, της δημόσιας 

διοίκησης, των λοιπών υπηρεσιών και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών μειώθηκε 

κατά 27.000, 13.000, 9.000 και 6.000 θέσεις εργασίας αντίστοιχα. 
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Όταν ο αριθμός των νέων θέσεων εργασίας σε έναν κλάδο συγκρίνεται με τον συνολικό 

αριθμό θέσεων εργασίας στον κλάδο, αυτό παρέχει μια εικόνα της δυναμικής της 

απασχόλησης ανά κλάδο. Το μερίδιο των νέων θέσεων εργασίας στις επιχειρηματικές 

υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων των γραφείων προσωρινής απασχόλησης), στον 

τομέα της φιλοξενίας και της γεωργίας ήταν το υψηλότερο κατά το 2017. Το μερίδιο 

ήταν μεταξύ 34% και 49% του συνολικού αριθμού θέσεων εργασίας σε αυτούς τους 

τομείς. Σχετικά πολλές θέσεις εργασίας ξεκινούν και παύουν σε αυτούς τους κλάδους 

κάθε χρόνο. Το ποσοστό των νέων θέσεων εργασίας στο δημόσιο τομέα και στις 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες είναι σχετικά χαμηλό. Η δυναμική των θέσεων εργασίας 

είναι χαμηλότερη σε αυτούς τους τομείς. 

Όσον αφορά την υγειονομική περίθαλψη και την κοινωνική πρόνοια, τη δημόσια 

διοίκηση και τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, το μερίδιο των νέων θέσεων εργασίας 

στον συνολικό αριθμό θέσεων απασχόλησης ανά τομέα μειώθηκε μεταξύ 2010 και 

2017. Στον κλάδο των κατασκευών, της φιλοξενίας και του εμπορίου, το μερίδιο των 

νέων θέσεων εργασίας αυξήθηκε περισσότερο κατά την περίοδο αυτή. 

Το 2018 υπήρχαν 350.000 άνεργοι στην Ολλανδία, δηλαδή άνθρωποι που δεν 

εργάζονται, αλλά ψάχνουν για δουλειά και είναι επίσης διαθέσιμοι. Το 2014, ο αριθμός 

των ανέργων ήταν 660.000. Η ανεργία μειώνεται από το 2014. Την εποχή εκείνη, το 

7,4% του εργατικού δυναμικού ήταν άνεργο, ενώ το 2018 το ποσοστό αυτό ήταν 3,8%. Η 

πτωτική τάση είναι ορατή σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. 

Το 2018, το 67,8% του ολλανδικού πληθυσμού ηλικίας 15 έως 75 ετών είχε μία 

απασχόληση. Από αυτούς, 9 στους 10 εργάζονταν 12 ώρες ή περισσότερο την εβδομάδα. 

Από τους νέους που εργάζονται (ηλικίας 15 έως 24 ετών), 4 στους 10 απασχολούνταν σε 

θέσεις με μικρότερες από 12 ώρες απασχόλησης.  

Ο αριθμός των θέσεων εργασίας έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία τέσσερα χρόνια. 

Το 2018 προστέθηκαν 260.000, η μεγαλύτερη αύξηση από το 2007. Αυτό έφερε τον 

συνολικό αριθμό θέσεων εργασίας στα 10,4 εκατομμύρια. Από αυτούς, 2,1 εκατομμύρια 

ήταν αυτοαπασχολούμενοι. Σε σύγκριση με το 1995, ο αριθμός των θέσεων εργασίας 

αυξήθηκε κατά 30%. Το μερίδιο των αυτοαπασχολούμενων θέσεων εργασίας μειώθηκε 

από 21% σε 20%. 

Το 2018, οι γυναίκες κατείχαν σχεδόν τις μισές θέσεις απασχόλησης. Το 1995, το 

ποσοστό αυτό ήταν 42%. Έκτοτε, ο αριθμός των θέσεων εργασίας των γυναικών 

αυξήθηκε κατά 51% ενώ ο αριθμός των θέσεων εργασίας για τους άνδρες αυξήθηκε κατά 

19%. Το ποσοστό των γυναικών είναι το υψηλότερο στην περίθαλψη με 84% και το 

χαμηλότερο στις κατασκευές, 12%. Από τις θέσεις εργασίας όπου απασχολούνται 

γυναίκες, σχεδόν το 80% είναι θέσεις μερικής απασχόλησης. 



Νέες και καταργούμενες θέσεις εργασίας (εκατ.) 

Έτος Νέες θέσεις εργασίας Καταργούμενες θέσεις εργασίας 

2010 2,839 2,634 

2011 2,792 2,808 

2012 2,527 2,647 

2013 2,452 2,556 

2014 2,584 2,577 

2015 2,832 2,761 

2016 * 3,052 2,961 

2017 * 3,289  

* προκαταρκτικά στοιχεία 

 

Νέες θέσεις εργασίες (x 1 000) 

 

2017 * 2010 

Επιχειρηματικές υπηρεσίες 1117 858 

Εμπόριο 526 431 

Υγεία και ευεξία 353 381 

Φιλοξενία 298 215 

Ειδικές επιχειρηματικές υπηρεσίες 175 169 

Βιομηχανία 136 118 

Εκπαίδευση 116 103 

Μεταφορά και αποθήκευση 101 92 

Πληροφορίες και επικοινωνία 85 60 



Νέες θέσεις εργασίες (x 1 000) 

 

2017 * 2010 

Κατασκευαστική βιομηχανία 73 71 

Γεωργία, δασοκομία και αλιεία 65 68 

Πολιτισμός, αθλητισμός και αναψυχή 65 63 

Δημόσια διοίκηση και δημόσιες υπηρεσίες 53 67 

Άλλες υπηρεσίες 44 53 

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες 40 45 

Ενοικίαση και εμπορία ακινήτων 17 20 

* προκαταρκτικά στοιχεία 

 

Ποσοστό νέων θέσεων εργασίας ανά κλάδο (% απασχολουμένων) 

 

2017 * 2010 

Σύνολο 28,4 26,0 

Επιχειρηματικές υπηρεσίες 49,1 47,6 

Φιλοξενία 41,9 38,8 

Γεωργία, δασοκομία και αλιεία 34,0 34,1 

Πολιτισμός, αθλητισμός και αναψυχή 31,3 30,4 

Εμπόριο 28,0 25,0 

Ειδικές επιχειρηματικές υπηρεσίες 26,5 25,0 

Άλλες υπηρεσίες 25,1 25,9 

Πληροφορίες και επικοινωνία 25,1 21,0 

Μεταφορά και αποθήκευση 21,3 19,4 



Ποσοστό νέων θέσεων εργασίας ανά κλάδο (% απασχολουμένων) 

 

2017 * 2010 

Υγεία και ευεξία 21,0 22,7 

Ενοικίαση και εμπορία ακινήτων 20,6 21,5 

Κατασκευαστική βιομηχανία 19,3 15,6 

Εκπαίδευση 17,8 16,0 

Βιομηχανία 15,6 13,1 

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες 12,8 14,3 

Δημόσια διοίκηση και δημόσιες υπηρεσίες 9,6 11,2 

* προκαταρκτικά στοιχεία 

 

 


