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Aanwervingen en exits tijdens 
de eerste coronagolf
Tim Goesaert, Tine Vandekerkhove, Ludo Struyven - HIVA - KU Leuven

 

Het systeem van tijdelijke werkloosheid vormde – zeker tijdens de eerste coronagolf – een belangrijke 

buffer om de economische schokken van de coronacrisis op te vangen. In deze bijdrage richten we de 

blik op de verdere werknemersdynamiek in ondernemingen tijdens deze periode: hoe evolueerden in de 

eerste golf de aanwervingen en de uitstroom van personeel? In welke mate zette het gebruik van tijdelijke 

werkloosheid een rem op de uitstroom van werknemers? Observeren we een gelijkaardige reactie bij het 

aanwervingsgedrag van bedrijven en zijn er sectorale verschillen? En belangrijk, worden alle werknemers 

en profielen in gelijke mate getroffen? We behandelen deze vraagstukken met de meest recente Dynam-Reg 

cijfers, die de dynamiek van alle loontrekkenden tussen 30 juni 2019 en 30 juni 2020 omvatten.1

Ruim een jaar laat de coronacrisis zijn sporen na op het sociale en economische weefsel 

in België. Naarmate meer cijfers beschikbaar komen, wordt de volledige impact op de 

arbeidsmarkt duidelijk. Zo bleek reeds dat de globale tewerkstelling eerder stabiel is 

gebleven, dit door de massale inzet van het systeem van tijdelijke werkloosheid. In welke 

mate bedrijven en sectoren hun aanwervingen (al dan niet) hebben teruggeschroefd, of toch 

personeel hebben laten uitstromen, blijft echter een blinde vlek. Ook welke profielen het 

meest door deze crisis getroffen worden, dient hierbij onderzocht te worden. Op basis van 

de meest recente Dynam-Reg cijfers – gegevens over de in-en uitstroombewegingen van alle 

loontrekkenden tussen 30 juni 2019 en 30 juni 2020 – is het mogelijk om een inschatting 

te maken van de impact op de arbeidsmarktdynamiek tijdens de eerste coronagolf, en een 

zicht te krijgen op de betrokken werknemers. Algemeen observeren we een terugval in de 

aanwervingen van 10% ten opzichte van het voorgaande jaar voor deze eerste maanden 

van de coronacrisis en – door het gebruik van tijdelijke werkloosheid – slechts een beperkte 

stijging van de uitstroom. Niet elke sector volgt dit algemene beeld: binnen onder meer 

de industrie, de logistieke sector en de retail is er een opvallende daling van de instroom, 

alsook binnen de horeca en de uitzendsector. De horeca laat dan weer een uitgesproken 

stijging van de uitstroom optekenen, wat gelinkt kan worden aan het stopzetten van de 

flexi-jobs in deze sector. Door onder meer de verminderde instroom in de horeca en de 

uitzendsector, zijn het vooral jongeren die tijdens deze eerste coronaperiode in mindere 

mate aansluiting vonden met de arbeidsmarkt. Dit resultaat is het meest uitgesproken 

voor de groep van 18- tot 21-jarigen, waar we een daling van de aanwervingen van ongeveer 

14 procent observeren. 

ABSTRACT

1 Deze bijdrage is gebaseerd op onderzoek voor het Dynam-Reg project (dynamstat.be) en op de lopende VIONA-studieopdracht 
rond de reactiestrategieën van sectoren en bedrijven op de terugval en het herstel van het arbeidsvolume ten gevolge van 
de coronacrisis.
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Reactie op de eerste coronagolf
De coronacrisis raakte de arbeidsmarkt midscheeps. Van het ene moment op het andere werden volledige 

sectoren verplicht gesloten, terwijl andere door de beperkende maatregelen niet langer op normale 

wijze het werk konden uitvoeren. De Belgische overheid reageerde snel, door een voor alle bedrijven 

toegankelijk stelsel van tijdelijke werkloosheid ‘wegens corona-overmacht’ in te voeren. Het systeem werd 

opengesteld voor werkgevers in de profit- en non-profitsector, met ingang van 1 maart 2020. Sindsdien bleef 

de maatregel ongewijzigd, op de maand september na als reactie op de gunstiger evoluerende pandemie. 

Indien we de onmiddellijke gevolgen van de coronapandemie op de arbeidsmarkt wensen na te gaan – 

de mate waarin bedrijven en werknemers getroffen werden – dan bieden de gegevens over tijdelijke 

werkloosheid een goed houvast. Het systeem is toegankelijk voor alle ondernemingen en sectoren, 

ongeacht het statuut (arbeider of bediende) en ongeacht of het gaat om een onderneming in moeilijkheden. 

Tijdelijke werkloosheid was en is voor het merendeel van de werkgevers dan ook hét instrument om 

de socio-economische fall-out van de gezondheidscrisis op te vangen. Bovendien vervult tijdelijke 

werkloosheid een belangrijke rol als buffer om het ontslag van werknemers te vermijden. Werknemers 

blijven immers in dienst, ook al zijn ze tijdelijk minder aan het werk. Hierdoor wordt werkloosheid zoveel 

mogelijk vermeden. Bovendien kan de werkgever hierdoor omvangrijke turnoverkosten (zoals werving en 

ontslag) vermijden en het waardevol menselijk kapitaal in dienst houden.

TABEL 1 \ Evolutie van het aantal werknemers en het arbeidsvolume (in VTE) (2019 & 2020, tweede 

kwartaal)

  België Arbeidsvolume (Q2) Totale tewerkstelling (Q2)

2019 3 331 721 3 967 679

2020 2 878 876 3 950 862

Verschil -13,6% -0,4%

Bron: RSZ - Arbeidsmarktanalyse

Het stabiliserend effect van tijdelijke werkloosheid blijkt alvast uit een eerste blik op de globale cijfers. 

TABEL 1 geeft de evolutie weer in de totale tewerkstelling op de Belgische arbeidsmarkt (in arbeidsplaatsen) 

en het gewerkte arbeidsvolume (in voltijdse equivalenten) voor en tijdens de crisis, gebaseerd op RSZ-

gegevens. In vergelijking met het tweede kwartaal van 2019 is het aantal jobs in het crisisjaar 2020 amper 

gedaald (-0,4%). Dat terwijl het aantal gewerkte uren (in VTE) een krimp kent van ongeveer 14 procent. 

De kloof tussen beide indicatoren wordt geabsorbeerd door de vele tijdelijk werklozen die wel nog 

meegeteld worden als werknemer of arbeidsplaats, ook al hebben ze tijdelijk minder werk. Het succes 

van tijdelijke werkloosheid vertaalt zich dan ook duidelijk in minder arbeidsvolume, voor bijna evenveel 

werknemers als voor de crisis. Tegelijk merken we op dat het massale beroep op tijdelijke werkloosheid 

niet wegneemt dat bedrijven ook andere stappen zetten om het hoofd te bieden aan de crisis. Het aantal 

jobs is dan wel stabiel gebleven, met netto slechts een lichte daling, de gevolgen voor de onderliggende 

brutocomponenten – de in- en uitstroom van werknemers – blijven onderbelicht. In dit artikel brengen 

we deze stromen voor de verschillende sectoren aan de oppervlakte: in welke mate werd het ontslag 

of de uitstroom van werknemers effectief een halt toegeroepen; of hebben ondernemingen hun 

aanwervingsinspanningen teruggedrongen?
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Evolutie van de werknemersdynamiek 
We baseren deze analyse op de binnen het kader van Dynam-Reg ontwikkelde gegevens.2 Deze cijfers 

geven een volledig beeld van de jaarlijkse in- en uitstroomdynamiek van werknemers. Dit houdt in dat we 

alle loontrekkenden op de Belgische arbeidsmarkt volgen doorheen de tijd, en nagaan welke positie ze 

op het einde van elk tweede kwartaal bekleden: blijven ze bij hun werkgever, of stromen ze uit; en zijn er 

personen ergens nieuw gestart? Om de werknemersdynamiek in het crisisjaar in perspectief te plaatsen, 

bekijken we deze binnen de beschikbare Dynam tijdreeks, dit is van 2005 tot het meest recente jaar 2020 

(zie FIGUUR 1).3 De instroom geeft ondubbelzinnig de aanwervingen weer; de uitstroom die we meten 

omvat zowel onvrijwillige als vrijwillige transities uit werk, al dan niet gevolgd door een nieuwe aanwerving 

binnen een andere onderneming. Gedurende de laatste jaren, tot de periode 2018-2019, observeerden we 

telkens een stijging van de instroom, zowel in absolute als in relatieve termen (ten opzichte van het totaal 

aantal werknemers). Ook de uitstroom gaat gedurende deze jaren in stijgende lijn, waarbij de instroom 

wel steeds boven het niveau van de uitstroom ligt. Gecombineerd leveren beide reeksen een stijging van 

de werknemersdynamiek en een netto aangroei van de tewerkstelling op.

Het jaar 2020 luidt echter een breuk in van dit patroon. Het is onmiddellijk duidelijk dat er minder 

aanwervingen werden geregistreerd tussen het tweede kwartaal van 2019 en van 2020, het tijdsblok dat 

de eerste golf van de coronacrisis omvat. De instroomgraad valt van 18,5% terug tot 16,5%, wat betekent 

dat er in de periode 2019-2020 liefst 10% minder instroom was dan een jaar eerder. De uitstroom van 

werknemers ligt in de periode 2019-2020 ook relatief hoog (703 783 werknemers, of 17,3%), maar dit is 

in feite een lichte stijging (van net geen procent) vergeleken met de periode 2018-2019. Dit algemene 

beeld toont een terugval in de aanwervingen voor deze eerste maanden van de coronacrisis en slechts 

een beperkte stijging van de uitstroom, allicht gedreven door het gebruik van tijdelijke werkloosheid. 

De uitstroom ligt in deze periode boven het niveau van de instroom, wat betekent dat we een inkrimping 

van de tewerkstelling zien.

De hierboven weergegeven tijdreeks laat toe om een vergelijking te maken met de impact van de 

financiële crisis van 2008-2009. De terugval in aanwervingen in 2020 (-10,2%) ligt in dezelfde grootteorde 

als die van 2008-2009 (-14,6%). Ook de uitstroom kent een gelijkaardige evolutie ten opzichte van het 

eerste jaar van de financiële crisis, waar we een stijging van 0,7% observeren. Het stelsel van tijdelijke 

werkloosheid heeft met andere woorden in beide periodes geholpen om mensen in hun job te houden.4  

Ook hier merkten we dat werkgevers de crisis in een beginfase opvangen door minder mensen aan te 

werven, maar tegelijk het bestaande personeel aan boord houden. Opmerkelijk is dat de uitstroom tijdens 

de financiële crisis wel een sterke daling liet optekenen in het jaar volgend op de schok. Het is allicht 

een scenario dat we ook in deze context kunnen verwachten, eens de ondersteunende maatregelen als 

tijdelijke werkloosheid worden opgeheven of bedrijven alsnog tot een stopzetting worden gedwongen.

2 Het Dynam-project is een samenwerking tussen RSZ en HIVA-KU Leuven en de drie regionale overheden (Departement WSE, 
IWEPS en BISA). Hierin worden unieke cijfers over de trends in de dynamiek van de arbeidsmarkt (jobcreatie en -destructie, 
de in- en uitstroom van werknemers) geproduceerd en vrijgegeven.

3 Dynam-cijfers worden met een zekere vertraging gerapporteerd, dit om de events en de eventuele starters en stoppers te 
identificeren en te verifiëren. Door de Dynam-correctie te vereenvoudigen, is het mogelijk om een indicatieve raming van de 
werkelijke dynamiek tussen midden 2019 en 2020 op te nemen Deze toevoeging zal echter enkel de dynamiek op federaal 
niveau capteren; regionale cijfers voor 2020 zijn namelijk nog niet beschikbaar. 

4 Al bleef het systeem van tijdelijke werkloosheid in de periode 2008-2010 veel beperkter toegankelijk (vooral arbeiders, met meer 
randvoorwaarden). Zie de bijdrage van Vandekerkhove en Struyven (2021) in dit nummer.
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FIGUUR 1 \ Werknemersdynamiek op de Belgische arbeidsmarkt in absolute termen en in graden: 

jaar-op-jaar veranderingen (2005-2020) 

Noot: * Gebaseerd op verkorte Dynam correctieprocedure 
Bron: Dynam-dataset, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en HIVA – KU Leuven 
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De werknemersdynamiek in detail
Deze globale cijfers tonen dan wel een daling van de aanwervingen en een krimp van de tewerkstelling, 

maar dit beeld verbergt mogelijke sectorale verschillen. Niet alle sectoren hebben even intens op tijdelijke 

werkloosheid ingezet, wat een andere reactiestrategie met betrekking tot de personeelsvoorziening 

doet vermoeden. De focus ligt op de negatieve impact van deze crisis, maar daarnaast zijn er uiteraard 

bedrijven en sectoren die minder getroffen werden door COVID-19. Ook op dit analyseniveau gaan we na 

wat de impact op de tewerkstelling is; en of dit gedreven wordt door een wijziging van aanwervingen, 

van de uitstroom van werknemers (al dan niet ondanks de inzet van tijdelijke werkloosheid), of beide.

In- en uitstroombewegingen naar hoofdsector 

We hernemen in FIGUUR 2 de in- en uitstroomdynamiek op het niveau van de NACE hoofdsectoren. 

We beschouwen in deze de absolute in- en uitstroomcijfers voor deze sectoren, waarbij we de vergelijking 

maken met de dynamiek in de voorgaande periode, 2018-2019. Deze periode toont een verderzetting 

van de trend van de voorbije jaren, zonder enige impact van de coronacrisis, wat het een interessant 

referentiepunt maakt. We bekijken in welke mate de werknemersdynamiek onder invloed van de COVID-19 

crisis is afgeweken ten opzichte van dit beeld in 2018-2019.

De meerderheid van de sectoren wijkt niet af van het algemene beeld: de uitstroom van werknemers 

is veelal stabiel gebleven ten opzichte van de voorgaande periode, of ligt zelfs iets lager. Dit zien we 

onder meer bij de industrie, de bouw, de retail, de logistieke sector, de financiële sector, openbaar 

bestuur, het onderwijs, de overige diensten en ook binnen de ondersteunende en administratieve 

diensten. Het is vooral de horeca die een uitgesproken stijging van de uitstroom laat optekenen: +11%. 

Binnen de horeca en de administratieve diensten (waaronder de uitzendsector) zien we verder de sterkste 

daling van de instroom, met respectievelijk -29% en -17%. Het is deze verminderde dynamiek die in 

grote mate het beeld van deze twee sectoren bepaalt. Dit laatste hoeft niet te verbazen. De horeca en 

de uitzendsector zijn twee sectoren die gekenmerkt worden door een hoge dynamiek en kortlopende 

banen (Goesaert, Vanderkerkhove, & Struyven, 2019). De daling van de arbeidsvraag laat zich onmiddellijk 

voelen in een daling van het aantal aanwervingen. De uitstroom voor de uitzendsector blijft tegelijk hoog 

en ongewijzigd: slechts een minderheid van deze werknemers blijft bij eenzelfde werkgever, ook onder 

normale omstandigheden. De hogere uitstroom binnen de horecasector kan op zijn beurt gelinkt worden 

aan het vroegtijdig stopzetten of niet verlengen van de tijdelijke en meer flexibele contracten in deze 

sector, waardoor minder werknemers als extra of in een flexi-job actief bleven. Het is interessant om te 

wijzen op het grote gebruik van tijdelijke werkloosheid in de sector (Vandekerkhove, Struyven, Goesaert, 

& Vets, 2020), wat aangeeft dat een groot deel van het personeel toch aan boord wordt gehouden.
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FIGUUR 2 \ Evolutie van de instroom en uitstroom op de Belgische arbeidsmarkt naar hoofdsector (2018-

2020) 

 

 
Noot: * Gebaseerd op verkorte Dynam correctieprocedure 
Bron: Dynam-dataset, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en HIVA – KU Leuven 
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Sectoren met de grootste bewegingen in aanwervingen en exits

Heel wat sectoren laten een daling van het aantal aanwervingen optekenen in vergelijking met het 

voorgaande jaar. TABEL 2 toont de top twintig sectoren waarvan de aanwervingen het sterkst zijn 

teruggevallen. De sectoren aangeduid met een ster zien we niet terug in de top twintig met de sterkst 

gestegen uitstroom, weergegeven in TABEL 3.

TABEL 2 \ Top twintig sectoren met de grootste daling van de jobcreatie tussen 2018-2019 en 2019-2020 

  Sector  Sectornaam  Instroom 2019-2020  Verschil met 2018-2019 

29  Autoassemblage  2 038  -30% 

55-56  Horeca  40 589  -29% 

24  Metaalproductie  1 419  -28% 

13-15*  Vervaardiging textiel, kleding, leer  1 662  -24% 

17  Papierwaren  1 002  -23% 

78*  Terbeschikkingstelling personeel  98 098  -21% 

52  Opslag en vervoersond. activiteiten  8 571  -21% 

93  Sport, ontspanning, recreatie  4 509  -18% 

28  Machinebouw  3 084  -17% 

77  Verhuur en lease  1 796  -17% 

65  Verzekeringen/fondsen  1 845  -14% 

64*  Financiële dienstverlening  5 878  -13% 

96*  Overige persoonlijke diensten  5 788  -13% 

73* Reclamewezen en marktonderzoek  2 664  -12% 

26*  Vervaardiging elektronica  952  -11% 

27  Vervaardiging elektronische apparaten  1 098  -10% 

25*  Metaalbewerking  7 107  -10% 

46*  Groothandel en handelsbem. (excl. motorvoert)  26 695  -10% 

59-60*  Film, video, tv, radio  1 767  -10% 

22*  Kunststofindustrie  1 987  -9% 

Gemiddeld      -10% 

* Sectoren met een ster komen enkel in de top 20 van sectoren met de sterkst gedaalde instroom voor, niet in de top 20 sectoren 
met de sterkst gestegen uitstroom (zie tabel 3). 

Noot: Exclusief de sectoren met minder dan 10 000 werknemers, gebaseerd op de verkorte Dynam correctieprocedure.
Bron: Dynam-dataset, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en HIVA – KU Leuven 

Er zijn slechts tien sectoren die zowel in de top twintig van de sterkst gedaalde instroom als die van de 

sterkst gestegen uitstroom voorkomen. Een verklaring voor deze eerder beperkte overlap zien we in het 

feit dat er minder grote bewegingen aan de kant van de uitstroom zichtbaar zijn, met een gemiddelde 

stijging van ongeveer 1 procent. Zo treedt er voor de gezondheidszorg, op plaats 13 in TABEL 3, 

slechts 5% meer uitstroom op in vergelijking met de pre-crisisperiode, terwijl op diezelfde plaats in 

TABEL 2, met name de overige persoonlijke diensten (NACE 96), de instroom 13% lager ligt ten opzichte 

van de vorige periode. Het dominante patroon is nog steeds dat van een daling van de aanwervingen.

Bovenaan in TABEL 2 staat de autoassemblage (NACE 29). Deze sector kende door en tijdens de crisis 

de sterkst gedaalde instroom van alle subsectoren op de arbeidsmarkt. Ook de uitstroom daalde met 22% 

ongezien sterk. De crisis in de autosector begon al in februari, toen het virus de Chinese toeleveranciers 

trof en de logistieke keten in Europa in moeilijkheden bracht (SERV, 2020). Daardoor moesten heel wat 

Belgische (en Europese) autofabrieken, -constructeurs en -importeurs ongewild (tijdelijk of permanent) 

de deuren sluiten. Ook de nationale en internationale vraag, die sterk gedaald is als gevolg van het lage 

consumentenvertrouwen en de dreigende economische crisis, heeft hier een negatieve impact. 
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De top drie voor de gedaalde instroomcijfers wordt verder vervolledigd door de horeca (NACE 55-56) 

en de metaalproductie (NACE 24). De metaalindustrie staat bovendien ook bovenaan in de top 20 van 

de sterkst gestegen uitstroom. Ook hier speelt de vertraging in de toelevering van grondstoffen en 

halffabricaten de sector parten, input waarvoor de sector afhankelijk is van de markt buiten Europa.

 

TABEL 3 \ Top twintig sectoren met de grootste stijging van de uitstroom tussen 2018-2019 en 2019-2020

 

  Sector  Sectornaam  Uitstroom 2019-2020  Verschil met 2018-2019 

24  Metaalproductie  2 072  31% 

27  Vervaardiging elektronische apparaten  1 979  31% 

29  Autoassemblage  2 939  22% 

53/61* Posterijen, koeriers, telecommunicatie  7 137  20% 

72* Wet. speur en ontwikkelingswerk  3 026  18% 

93  Sport, ontspanning, recreatie  5 296  14% 

17  Papierwaren  1 108  14% 

33* Reparatie en installatie machines  1 852  12% 

55-56  Horeca  57 687  11% 

28  Machinebouw  3 838  10% 

52  Opslag en vervoersond. activiteiten  8 806  9% 

94* Verenigingen  7 491  6% 

86* Menselijke gezondheidszorg  25 390  5% 

65  Verzekeringen/fondsen  2 228  4% 

77  Verhuur en lease  1 820  4% 

45* Handel, onderhoud en reparatie van motorvoert.  10 324  3% 

87-88*  Maatschappelijke dienstverlening  39 589  3% 

68* Vastgoed  3 790  3% 

84* Openbaar bestuur en defensie  53 304  2% 

49* Vervoer te land en via pijpleidingen  19 763  2% 

Gemiddeld      1% 

* Sectoren met een ster komen enkel in de top twintig van sectoren met de sterkst gestegen uitstroom voor, niet in de top twintig 
sectoren met de sterkst gedaalde instroom (zie tabel 2). 

Noot: Exclusief de sectoren met minder dan 10 000 werknemers, gebaseerd op de verkorte Dynam correctieprocedure.
Bron: Dynam-dataset, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en HIVA – KU Leuven 

Combinatie van de in- en uitstroombewegingen binnen een sector 

In een laatste stap leggen we de evolutie van in- en uitstroombewegingen in elke sector naast elkaar om 

de respons van ondernemingen op COVID-19 in een breder beeld te vatten. FIGUUR 3 toont de combinatie 

van de groei of krimp in de instroom en deze in de uitstroom tussen 2018-2019 en 2019-2020 voor elke 

subsector (met minstens 10 000 werknemers) op de Belgische arbeidsmarkt. Ging het terugdringen van 

de aanwervingen gepaard met een stijging van de uitstroom? Zijn er sectoren waar de aanwervingen 

wel op peil bleven (of zelfs stegen), maar de uitstroom wel toenam? We maken hierbij een bijkomend 

onderscheid tussen de tewerkstellingsgroei van sectoren. In het paars worden sectoren weergegeven die 

nog steeds groeien in 2019-2020 (de aanwervingen blijven nog steeds groter dan de uitstroom), in het 

geel zien we krimpsectoren.

Over alle sectoren heen blijft het dominante patroon duidelijk: het merendeel van de sectoren kent een 

daling van de aanwervingen (en bevindt zich links van de y-as), dit terwijl de evolutie van de uitstroom erg 

heterogeen is. In beide kwadranten II en III zien we activiteiten uit elke sectorgroep. 
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De meest uitgesproken sectoren die dit dominante patroon vertegenwoordigen, herkennen we vanuit 

TABEL 2: dit zijn onder andere de metaalproductie (NACE 24), de autoassemblage (NACE 29), de horeca 

(NACE 55-56), de textielindustrie (NACE 13-15) en de papierwaren (NACE 17).

In kwadrant IV vervolgens, rechtsonder, staan de sectoren waarvan het aantal aanwervingen is gestegen 

ten opzichte van de vorige referentieperiode, dit terwijl tegelijk het aantal exitbewegingen is gedaald. 

Het is de meest positieve evolutie, wat we in een meer normale periode zouden associëren met een 

groeiscenario. In het huidige crisisjaar zien we in dit kwadrant slechts één sector, de farmaceutische 

nijverheid (NACE 21). Ondanks de crisis gaan bedrijven in de farmasector meer aanwerven dan voordien, 

terwijl het aantal exits daalt. Het eerste kwadrant, rechtsboven, omvat die sectoren waarbinnen meer 

aanwervingen worden opgemeten, terwijl er ook de uitstroom ten opzichte van de vorige periode een 

stijging kent. We zien hier de chemie (NACE 20) en het wetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk 

(NACE 72).

FIGUUR 3 \  Subsectoren volgens de groei/krimp in de instroom en uitstroom, naar groei- of krimpsector 

(2019-2020) 

 

Noot: Exclusief de sectoren met minder dan 10 000 werknemers, gebaseerd op nagenoeg volledige gegevens
Bron: Dynam-dataset, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en HIVA – KU Leuven 

Verder valt op dat sectoren tot het dominante patroon behoren, onafhankelijk van het feit of ze een 

netto-groei of -krimp kennen. Zowel de gele als de paarse sectoren zijn geconcentreerd in de kwadranten 

II en III. Wel zien we een segregatie tussen de kleuren als we kijken naar de grootte van het verschil in 

aanwervingen tussen 2018-2019 en 2019-2020. Sectoren die een sterke krimp van de instroom laten 

optekenen, zijn zonder uitzondering krimpsectoren. We zagen eerder immers al dat de negatieve netto-
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Aanwervingen en exits naar werknemersprofiel
Midden juni 2020 zien we een arbeidsmarkt waar de aanwervingen sterk zijn teruggelopen, dit terwijl 

de uitstroom – door het gebruik van tijdelijke werkloosheid – eerder op het peil van voor de crisis blijft. 

De vraag blijft of alle werknemers in gelijke mate getroffen zijn, of gespaard zijn gebleven van jobverlies. 

Een opsplitsing naar werknemerskenmerken toont dat sommige werknemersgroepen wel degelijk te 

maken krijgen met een verhoogde uitstroom uit werk en andere groepen minder kansen krijgen op de 

arbeidsmarkt in vergelijking met de voorgaande periode. We geven de veranderingspercentages van de 

in- en uitstroombewegingen in en uit een baan tussen 2018-2019 en 2019-2020 weer in FIGUUR 4 (voor 

de instroom) en FIGUUR 5 (voor de uitstroom).

De daling in het aantal aanwervingen is zichtbaar in elke werknemersgroep. Een opsplitsing naar leeftijd 

toont echter dat vooral jongeren worden getroffen. De daling van de instroom naar werk (-12,9%) is voor 

15- tot 24-jarigen meer uitgesproken dan bij de andere leeftijdsgroepen. Het zijn dus in grotere mate 

jongeren die minder eenvoudig aansluiting vinden op de arbeidsmarkt. Zo worden heel wat sectoren 

die jobs op instapniveau bieden, zwaar getroffen door de crisis (bijvoorbeeld detailhandel, hotels en 

restaurants).5 Tegelijk laat de uitstroom uit werk voor jongeren eerder een lichte daling optekenen (-1,7%). 

Jongeren die al op de arbeidsmarkt aanwezig zijn, stromen gemiddeld minder uit dan het jaar voordien. 

Dat is goed nieuws, maar deze evolutie is niet eenduidig positief. Heel wat jongeren zijn tewerkgesteld via 

tijdelijke contracten of zijn actief in jobs met een hogere dynamiek, waarvoor we ook in normale tijden 

heel wat in- en uitstroombewegingen detecteren. In de huidige crisis blijft de uitstroom van deze tijdelijk 

tewerkgestelde jongeren net als het voorgaande jaar hoog, maar als onmiddellijk effect van de gedaalde 

aanwervingen stromen deze jongeren niet opnieuw in. Het stopzetten van (heel) tijdelijke tewerkstelling 

zien we op die manier enkel bij de instroom die daalde, terwijl de uitstroom op een gelijk niveau blijft. 

Het is een dynamiek die vooral jongeren lijkt te treffen.

De groep ouderen vormt deels het spiegelbeeld van de jongeren. Terwijl de instroom naar werk op een 

gelijkaardig niveau blijft als in de pre-crisisperiode (-2,1%), is het vooral de uitstroom uit werk die stijgt 

(+10,7%). Ouderen worden nog in gelijke mate aangeworven, maar stromen gemiddeld meer uit werk 

(naar inactiviteit, werkloosheid, pensioen) dan andere leeftijdsgroepen. Dit laatste is een evolutie die 

we in hoofdzaak observeren binnen sectoren zoals de horeca, de uitzendsector en deels de retailsector. 

De groep van 65-plussers is de laatste jaren sterk gegroeid door de toegenomen mogelijkheden tot 

combineren van inkomen uit werk en pensioen en het openstellen van flexi-jobs voor gepensioneerden. 

Het lagere aanbod aan flexijobs zorgt dus voor een - allicht tijdelijke - verhoogde uitstroom binnen dit 

type jobs (Goesaert et al, 2020).

Dit laatste wordt verder duidelijk gemaakt eens we de werknemersdynamiek uitsplitsen naar het 

arbeidsregime. FIGUREN 4 en 5 tonen grote bewegingen van de in- en uitstroom bij de groep 

werknemers met een speciaal of speciaal-flexi contract.6 Het zijn tewerkstellingsvormen die al in grote 

mate conjunctuurgevoelig zijn, en ook in normale tijden treden hier grote werknemersbewegingen op. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat we in de crisisperiode 2019-2020 een sterke daling van de instroom 

optekenen bij werknemers met een tijdelijk contract (FIGUUR 4). Zo daalde de instroom in tewerkstelling 

voor zowel het speciale als speciaal-flexi statuut met 18%. De uitstroom van flexi-jobbers stijgt met maar 

liefst 71% ten opzichte van de vorige periode; terwijl de uitstroom vanuit het speciale statuut met amper 

1,2% daalt (FIGUUR 5). Het verschil zien we mogelijk in de duurtijd van beide soorten contracten. 

5 Bovendien blijkt uit cijfers van VDAB dat jongeren zich beduidend minder aanbieden op de arbeidsmarkt door de crisis. 
Zo hebben heel wat studenten die eind juni afgestudeerd zijn, zich niet massaal ingeschreven als werkzoekende. Een deel 
van hen is mogelijk een jaar gaan bijstuderen, een gevolg van de onzekere tewerkstellingsperspectieven. Ook de gedaalde 
tewerkstelling van jongeren duidt hierop.

6 Tot de groep ‘speciaal’ behoren flexwerkers met korte, onregelmatige contracten. Zo worden onder andere uitzendkrachten, 
seizoenarbeiders en gelegenheidswerkers tot deze groep gerekend. Ook de flexijobs behoren tot deze categorie, maar zijn 
in figuur 4 en figuur 5 afzonderlijk weergegeven.
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FIGUUR 4 \ Veranderingspercentage van de instroom naar werk op de Belgische arbeidsmarkt naar 

werknemerskenmerken (2018-2020) 

 

Bron: Dynam-dataset, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en HIVA – KU Leuven 

FIGUUR 5 \ Veranderingspercentage van de uitstroom uit werk op de Belgische arbeidsmarkt naar 

werknemerskenmerken (2018-2020) 

 

Bron: Dynam-dataset, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en HIVA – KU Leuven 
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Tot de groep in het speciale regime horen voornamelijk werknemers met erg kortlopende contracten, 

zoals uitzendarbeiders tewerkgesteld via dag- of weekcontracten. Na het aflopen van deze contracten 

treedt hier in ‘normale tijden’ telkens een nieuwe uit- en instroom op. Het feit dat contracten door de 

crisis niet verlengd worden, betekent dus enkel dat er geen nieuwe instroom plaatsvindt, terwijl er in de 

uitstroomcomponent weinig verandert. Wat de flexijobs betreft, zien we een duidelijke aanwijzing dat 

er door de crisis een groot deel van dit type tewerkstelling, voornamelijk in de horeca, werd stopgezet. 

Dit leidt tot grote bewegingen van uitstroom, bewegingen die we in normale tijden niet zouden detecteren.

Als laatste schetsen we de evolutie binnen het werknemersstatuut, rechts in FIGUUR 4 en FIGUUR 5. 

De instroom van bedienden daalde minder dan gemiddeld, met 6,9%. De aanwervingen van arbeiders kent 

echter een sterke krimp (-14,4%). Ook wat betreft de uitstroombewegingen zijn arbeiders het zwaarst 

getroffen. Hoewel het verschil beperkt is, stijgt de uitstroom met +1,4%; meer dan wat we gemiddeld op de 

Belgische arbeidsmarkt zien. Sectoren waarin veel arbeiders werken, lijken sneller en heviger te reageren 

op de crisis, door sneller aanwervingen stop te zetten en tot ontslag over te gaan.

Conclusie
De coronacrisis raast dan wel ruim een jaar over de arbeidsmarkt, toch geven de eerste cijfers aan dat de 

impact op de tewerkstelling beperkt is gebleven. Het massale gebruik van tijdelijke werkloosheid heeft een 

rem gezet op het jobverlies en was ongetwijfeld de belangrijkste buffer tegen jobverlies tijdens de eerste 

coronagolf. Zoals deze bijdrage aantoont, vertellen de nettocijfers niet alles en treden er onderliggend 

wel degelijk grote stromen op, bewegingen in en uit werk en in en uit werkloosheid. 

Eens de cijfers in meer detail worden bekeken, zien we de eerste elementen waar de druk toeneemt of de 

impact wel voelbaar is. Zo vallen de aanwervingen tijdens de eerste helft van 2020 sterk terug in onder 

meer de uitzendsector en de horeca, en worden de flexi-contracten in deze laatste beëindigd, wat meer 

exits betekent. Het maakt dat we twee leeftijdsgroepen kunnen onderscheiden waar de impact van de 

eerste coronagolf het meest voelbaar is: jongeren stromen bovengemiddeld minder in ten opzichte van de 

voorgaande periode en oudere werknemers zijn in grotere mate uitgestroomd, dit door het lagere aanbod 

aan flexi-jobs. Hiermee is het volledige verhaal uiteraard nog niet geschreven. Werkgevers zetten een rem 

op de aanwervingen, waardoor ook de langdurig werklozen het moeilijker krijgen (Dynam, 2021). Inmiddels 

blijkt de tweede golf economisch beter mee te vallen dan de eerste, terwijl ook het beroep op tijdelijke 

werkloosheid is teruggevallen. Toekomstig onderzoek zal verder uitwijzen hoe de werknemersdynamiek, 

zowel tijdens het verdere verloop van de gezondheidscrisis als na het bedwingen van de pandemie, gaat 

evolueren; welke transities er zullen optreden en welke personen of sectoren de grootste impact ondervinden.
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