
L o o N W I J z E R
HetLoonwijzer-projectbestaat uit eenwebsitewww.loonwijzer.nlmet een salarischeckvoorde Ionen van ruim 160beroepentoegespitst op de situatie van de bezoe-

ker, beschrijvingenvan beroepen,een doorlopendeenquete en nogveelandere informatie.Deauteurs zijnbetrokkenbijde analysevande enquete. Inde Loonwijzer-

enquete zijnjongeren en vrouwenwat oververtegenwoordigd,maar de gegevenszijngewogenzodat ze een betere afspiegelingvormenvande Nederlandseberoeps-
bevolking.

TOEI{OMSTVERWACHTING IN DE ICT
Hoe zien de toekomstverwachtingen van

werknemers in de ict-sector emit? Met be-

hulp van de Loonwijzer-vragenlijst proberen

we hier een antwoord op te geven.

Gevraagd is of mensen volgend jaar nog bij

hun werkgever werken? Ja, zegt 55% van de

ict'ers, tegen 66% van de andere werknemers.

In aile andere sectoren is dit percentage ho-

ger dan in de ict, met uitzondering van de ho-

reca: daar zegt slechts 52% dat ze volgend

jaar nog bij dezelfde werkgever werkt.

Het is allanger bekend dat ict'ers verwachten

mobiel te zijn, maar waardoor komt dit nu

precies? Werknemers in de ict zijn vaker

jonge mannen met een goede opleiding. In

de leeftijdsgroep 25-44 jaar denken de man-

nelijke ict'ers relatief vaak dat ze het volgend

jaar niet meer bij hun huidige werkgever wer-

ken. Bij de ict-vrouwen is de mobiliteitsver-

wachting het grootst in de leeftijdsgroep 25-

34 jaar. De verwachting om bij de werkgever

te blijven werken hangt vooral hangt samen

met leeftijd en opleiding, en deze samenhang

verschilt in de ict nauwelijks van andere sec-

toren.

Promotie binnen het bedrijfis een bindertje.

Zowel in de ict als daarbuiten verwachten de

werknemers die een promotie hebben mee-

gemaaktvaker dat ze volgend jaar nog bij hun

huidige werkgever zullen werken. Als ze dan

ook nog op verschillende afdelingen hebben

gewerkt, is dat nog sterker. Echter, de com-

binatie van op verschillende afdelingen wer-

ken zander promo tie te maken, leidt in de ict

nog enigszins tot een betere binding aan het

bedrijf, maar bij de overige sectoren niet.

Wat verwachten de werknemers die denken

dat ze volgend jaar nog bij hun bedrijfwerken

van hun positie? Ict'ers verwachten vaker dan

anderen volgend jaar bij hun werkgever in

een andere positie te werken. Nog sterker

wordt die verwachting als ze een promotie

hebben meegemaakt. En als ze bovendien op

verschillende afdelingen hebben gewerkt,

denken ze dat nog weer sterker. Vooral in

deze combinatie hebben werknemers vaak

het gevoel op een mobiliteitsladder te zitten.

Wat verwachten de werknemers die ervan uit-

gaan dat ze volgend jaar niet meer bij hun

werkgever werken? Ict'ers blijken vaker dan

andere werknemers te verwachten dat ze bij

een andere werkgever werk hebben gevon-

den (13 tegenover7%, zie tabel). Daarentegen

verwachten ze minder vaak dat ze gaan stu-

deren, voor een gezin zullen zorgen, arbeids-

ongeschikt zullen worden en dergelijke.

Opvallend is wel weer dat een wat groter deel

van de ict'ers verwacht volgend jaar te wor-

den ontslagen (4%, om 3% in andere be-

drijfstakken) .

Maarten van Klaveren is senior onderzoekerj
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Werkt u volgend iaar nog bij uw huidige werkgever, uit-

gesplitst naar sector, N=11.845 totaal, waarvan 552 in iet.

1 Ja, ,elfde
positie

2 Ja, in andere 3 Nee, bij andere 4 Nee, ben ik
positie werkgever ontslagen

5 Nee, andere
reden

6 Weet niet
Bron: Loonwijzer 2003, gewogen data
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