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Slechts een kwart van de werkenden weet wat de 
WWZ voor hun persoonlijke werksituatie betekent
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Een minderheid van de werkenden (25%) weet wat de WWZ voor hun persoonlijke werksituatie 
betekent. Een groot deel van de werkenden (45%) weet dit echter niet. 

Opvallend is dat het kennisniveau op dit onderdeel laag is onder zowel flexwerkers als werkenden 
met een vast contract. Daarnaast valt op dat laag opgeleide werknemers relatief vaak aangeven 
minder goed op de hoogte te zijn wat deze wet voor zijn of haar persoonlijke werksituatie 
betekent (55%). 

Circa twee op de vijf werkenden (39%) geeft aan helemaal niet op de hoogte te zijn van de WWZ.

In hoeverre bent u het eens met onderstaande 
stellingen?

(% (zeer) mee oneens)

Vast 
contract
(n=618)

Flexibel
(n=192)

Ik weet niet wat de wet (WWZ) voor mijn 
persoonlijke werksituatie betekent

26% 22%

Ik ben op de hoogte van de invoering van de 
Wet Werk en Zekerheid

40% 36%28%

45%

33%

30%

39%

25%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ik ben op de hoogte van de invoering
van de Wet Werk en Zekerheid

Ik weet niet wat de wet (WWZ) voor
mijn persoonlijke werksituatie betekent

In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen?
(basis: alle werkenden n=810)

(helemaal) eens neutraal (helemaal) oneens



Werkenden verwachten vooral een actieve 
informerende rol van de overheid 
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Circa twee derde van de werkenden geeft aan dat zij verwachten dat de overheid hen zal 
informeren over deze nieuwe wet. Iets minder dan de helft van de werkenden ziet (ook) een 
rol voor de werkgever weggelegd; 45% verwacht dat de werkgever hen hierover zal 
informeren. 

Uit verdere analyse blijkt dat 42% van de werkenden verwacht dat beide partijen (dus zowel 
overheid als de werkgever) hierin een rol zullen gaan spelen. De jongste groep werknemers 
(jonger dan 35 jaar) heeft hierin minder fiducie; 59% verwacht dat de overheid hen zal 
informeren en 37% de werkgever. Onder oudere werknemers (55+) is dit aantal veel groter 
(respectievelijk 79% en 60%). 

45%

67%

0% 20% 40% 60% 80%

Ik verwacht dat mijn werkgever mij
hierover informeert

Ik verwacht dat de overheid mij
hierover informatie geeft

In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen?
(% (zeer) mee eens)

(basis: alle werkenden n=810)

In hoeverre bent u het eens met onderstaande 
stellingen?

(% (zeer) mee eens)

Vast 
contract
(n=618)

Flexibel
(n=192)

Ik verwacht dat de overheid mij hierover 
informatie geeft

68% 65%

Ik verwacht dat mijn werkgever mij hierover 
informeert

47% 39%



De meerderheid van de werkenden is negatief 
gestemd over de WWZ

6

De nieuwe wet wordt door de meerderheid 
van de werkenden vrij negatief ontvangen. 
Zo verwacht circa twee derde (67%) dat de 
kans op een vast contract kleiner is 
geworden door deze nieuwe wet. Opvallend 
is dat de jonge generatie werkenden (tot 35 
jaar) hier wat positiever tegenaan kijkt; 46% 
verwacht dat de kans op een vast contract 
juist groter wordt door deze nieuwe wet. 

Ook de kans op ontslag acht de meerderheid 
van alle werkenden in de nieuwe situatie 
groter; circa drie kwart (73%) denkt dat 
door de invoering van deze wet de kans op 
ontslag groter is geworden. 
Ook hier zijn de jongeren (tot 35 jaar) iets 
minder negatief gestemd; 36% verwacht 
juist dat de kans op ontslag kleiner wordt. 
Onder de overige werkenden is dit slechts 
23%. 

Groter
33%

Kleiner
67%

Denkt u dat de kans op een vast contract groter of kleiner is 
geworden door de invoering van de WWZ? 

(basis: alle werkenden n=810)

Groter
73%

Kleiner
27%

Denkt u dat de kans op ontslag groter of kleiner is geworden door 
de invoering van de WWZ? 

(basis: alle werkenden n=810)
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Vergemakkelijken ontslag en beperking inzet van 
tijdelijke krachten
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Slechts een kwart van de werkenden vindt het verdedigbaar dat in de nieuwe wet het ontslag 
makkelijker en goedkoper wordt voor werkgevers om te regelen, omdat ze tegelijkertijd beperkt 
worden in de inzet van tijdelijke contracten. 40% geeft expliciet aan het hier mee oneens te zijn. 
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24% 36% 40%

0% 50% 100%

Het is goed dat het ontslag makkelijker
en goedkoper wordt voor werkgevers

omdat ze tegelijkertijd beperkt worden
in de inzet van tijdelijke contracten

In hoeverre bent u het eens met onderstaande stelling?
(basis: alle werkenden n=810)

(helemaal) eens neutraal (helemaal) oneens

Het is goed dat het ontslag makkelijker en 
goedkoper wordt voor werkgevers omdat ze 
tegelijkertijd beperkt worden in de inzet van 

tijdelijke contracten

Vast 
contract
(n=618)

Flexibel
(n=192)

% (zeer) mee eens 23% 28%

% neutraal 36% 37%

% (zeer) mee oneens 41% 35%



ERVARING 
WET WERK EN ZEKERHEID
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WWZ leidt in de ogen van werkenden niet per se tot 
meer werkzekerheid of beter perspectief bij ontslag
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Slechts 30% van de werkenden is het er mee eens dat de nieuwe wet leidt tot meer 
werkzekerheid voor de mensen met een flexibel of tijdelijk contract. 

Ook het geloof dat de nieuwe wet leidt tot een gunstiger perspectief voor mensen die hun baan 
kwijt raken is zeer beperkt; 18% is van mening dat werkenden die hun baan zijn kwijt geraakt 
door deze nieuwe wet sneller aan het werk zullen worden geholpen. 
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18%

30%

0% 10% 20% 30% 40%

Door de nieuwe WWZ komen
medewerkers na ontslag snel(ler) aan

een nieuwe baan te komen

Door de nieuwe WWZ krijgen
medewerkers met een flexibel of

tijdelijk contract meer werkzekerheid

In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen?
(% (zeer) mee eens)

(basis: alle werkenden n=810)

In hoeverre bent u het eens met onderstaande 
stellingen?

(% (zeer) mee eens)

Vast 
contract
(n=618)

Flexibel
(n=192)

Door de nieuwe WWZ krijgen medewerkers met 
een flexibel of tijdelijk contract meer 

werkzekerheid
30% 32%

Door de nieuwe WWZ komen medewerkers na 
ontslag snel(ler) aan een nieuwe baan 

17% 20%



WWZ wordt eerder gezien als nadelig voor 
werkenden met vast contract

10

De helft van alle werkenden (50%) denkt dat de WWZ vooral nadelig kan zijn voor werkenden 
met een vast contract. Men kan in de nieuwe situatie makkelijker worden ontslagen. Vooral 55-
plussers  en werkenden met een vast contract zijn deze mening toegedaan (respectievelijk 62% 
en 52%). 

Een kwart van de werkenden (26%) verwacht juist dat de WWZ voordelig kan uitpakken voor de 
flexwerkers, aangezien zij sneller in aanmerking zullen komen voor een vast contract. 
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26%

50%

0% 20% 40% 60%

De nieuwe WWZ heeft vooral voordelige
gevolgen voor tijdelijke of flexibele

medewerkers: zij krijgen sneller een vast
contract

De nieuwe WWZ heeft vooral nadelige
gevolgen voor medewerkers met een

vast contract: ze kunnen immers
makkelijker ontslagen worden

In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen?
(% (zeer) mee eens)

(basis: alle werkenden n=810)
In hoeverre bent u het eens met onderstaande 

stellingen?
(% (zeer) mee eens)

Vast 
contract
(n=618)

Flexibel
(n=192)

De nieuwe WWZ heeft vooral nadelige gevolgen 
voor medewerkers met een vast contract: ze 

kunnen immers makkelijker ontslagen worden
52% 41%

De nieuwe WWZ heeft vooral voordelige 
gevolgen voor tijdelijke of flexibele 

medewerkers: zij krijgen sneller een vast 
contract

25% 30%



WWZ biedt het meeste voordeel voor werkgevers
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Iets meer dan de helft van de werkenden (56%) geeft aan dat het vooral de werkgevers zijn die 
profiteren van de nieuwe wet. Ongeveer een kwart (27%) denkt dat de werknemers beter af zijn met 
de WWZ en dan in het bijzonder de werknemers met een tijdelijk of flexibel contract.  Werkenden met 
een flexibel contract zijn vooral sceptisch; circa een kwart (23%) geeft aan dat vooral de overheid 
profiteert van deze nieuwe wet.

voor werkgevers
56%

voor werknemers 
met een vast 

contract
10%

voor werknemers 
met een tijdelijk 

of flexibel 
contract

17%

de overheid
17%

De nieuwe WWZ heeft de meeste voordelen ...
(basis: alle werkenden n=810)
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De nieuwe WWZ heeft de meeste voordelen voor ….?
(% (zeer) mee eens)

Vast 
contract
(n=618)

Flexibel
(n=192)

Werkgevers 59% 48%

Werknemers met een vast contract 9% 12%

Werknemers met een tijdelijk of flexibel contract 17% 17%

De overheid 15% 23%



OVER RANDSTAD 
WERKMONITOR
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Methodeverantwoording Randstad WerkMonitor (1)

De Werkmonitor is een kwantitatief online onderzoek naar de 
intentie van werknemers om te bewegen op de arbeidsmarkt. 
Dit onderzoek maakt deel uit van de internationale 
Workmonitor, die in 2015 in 33 landen gemeten wordt. Op 
kwartaalbasis wordt de mobiliteit van de Nederlandse 
arbeidsmarkt in kaart gebracht. Daarnaast is er ieder kwartaal 
aandacht voor een specifiek thema. Dit kwartaal is er aandacht 
besteed aan de nieuwe wet werk en zekerheid (WWZ). De 
resultaten hiervan zijn beschreven in dit rapport.
De doelgroep van dit onderzoek bestaat uit
Nederlandse werknemers die:
-18 jaar en ouder zijn
- in loondienst of via een uitzendbureau werkzaam zijn
- minimaal 24 uur per week werken.
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Methodeverantwoording Randstad WerkMonitor (2)

Aan deze meting hebben in totaal 810 mensen meegewerkt.
De respondenten zijn net als in alle andere metingen geworven
uit het panel van Survey Sampling International (SSI). Bij het
trekken van een landelijk representatieve steekproef is gebruik
gemaakt van de Gouden Standaard verdeling naar leeftijd,
opleiding en geslacht) .
Het onderzoek is uitgevoerd in januari 2015. Het veldwerk is
uitgevoerd door SSI volgens de richtlijnen van ESOMAR/IKK.
De analyse en rapportage is uitgevoerd door djem insight
studio.
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contactinformatie

Vragen van media?
Journalisten met vragen over de Randstad WerkMonitor 
kunnen contact opnemen met:

• Suzan Bloemscheer
PR Manager / Woordvoerder                                           
T 020 569 12 11                                                            
M 06 15 85 44 98                     
suzan.bloemscheer@nl.randstad.com
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