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1 Inleiding 
In dit achtergronddocument bij de publicatie Crisis op de arbeidsmarkt: wie zitten in de gevarenzone? 
(link) laten we gevoeligheidsanalyses en extra data zien. In hoofdstuk 2 gaan we in op drie alternatieve 
manieren om te bepalen wie de meeste kans heeft om geraakt te worden door de coronacrisis op de 
arbeidsmarkt (de risicogroep). We laten zien dat onze resultaten voor wat betreft de impact op de verdeling 
niet afhangen van de gekozen definitie.  In hoofdstuk 3 laten we meer detail zien over de ontwikkeling in 
vacatures per beroep en het aandeel niet-vaste arbeidsovereenkomsten per beroep. 

2 Alternatieve definities 
Er zijn verschillende manieren mogelijk om te bepalen wie een grote kans heeft om geraakt te worden 
door de coronacrisis. In de publicatie Crisis op de arbeidsmarkt: wie zitten in de gevarenzone? (link) 
gebruiken we een daling in de vacatures per beroep in maart en april 2020 ten opzichte van dezelfde periode in 
2019 als een indicatie van wie er een grote kans heeft om geraakt te worden. In dit achtergronddocument bij 
deze publicatie laten we dezelfde analyses zien voor drie andere definities. De vacature-definitie wordt in de 
figuren aangeduid als ‘vacatures’. 

De eerste alternatieve definitie is gebaseerd op het aantal gewerkte uren in maart en april 2020 ten 
opzichte van 2019 per sector. Deze data komen uit het LISS-panel en zijn al gebruikt in een eerdere CPB-
publicatie over de gevolgen van de coronacrisis voor de arbeidsmarkt.1 We beschouwen personen die zonder 
een vast arbeidscontract werken in een (1-digit) sector waarin het aantal gewerkte uren met meer dan het 
gemiddelde (14,9%) gedaald is, als personen in de risicogroep. Deze definitie wordt in de figuren aangeduid als 
‘uren’. 

De tweede alternatieve definitie is gebaseerd op de mogelijkheid die personen hebben om thuis te 
werken. Voor deze definitie volgen we het paper van Mongey et al. (2020).2 Zij bepalen op basis van 
gedetailleerde Amerikaanse data over de taken per beroep (O*NET) wat de kans is dat personen thuis kunnen 
werken. Vervolgens verdelen zij beroepen in twee categorieën: beroepen waarin je goed thuis kunt werken 
(zoals econoom) en beroepen waarin je niet goed thuis kan werken (zoals brandweerman of verpleegkundige). 
Wij vertalen hun data naar de Nederlandse situatie, en beschouwen personen zonder een vast arbeidscontract 
in beroepen waar thuiswerken niet goed mogelijk is, als risicogroep. Deze definitie wordt in de figuren 
aangemerkt als ‘thuiswerken’. 

De derde alternatieve definitie is gebaseerd op fysieke nabijheid in een beroep. Hier volgen we ook het 
paper van Mongey et al. (2020). Zij verdelen beroepen in twee categorieën in: beroepen die veel fysieke 
nabijheid vereisen (zoals tandarts en acteur) en beroepen die weinig fysieke nabijheid vereisen (zoals 
marketeer of advocaat). We beschouwen iedereen die zonder een vast arbeidscontract in een beroep werkt dat 
veel fysieke nabijheid vereist, als personen in de risicogroep. In de figuren wordt deze definitie aangemerkt als 
‘nabijheid’. 

1 CPB Coronapublicatie arbeidsmarkt: sterke daling gewerkte uren (link) 
2 Mongey, S., Pilossoph, L. en A. Weinberg, 2020, Which workers bear the burden of social distancing policies?, BFI Working Paper 
2020-51, link. 
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De analyses laten kwalitatief vergelijkbare resultaten zien voor de verdelingsimpact van de coronacrisis 
voor iedere definitie (figuur 2.1 t/m 2.6). Zo zien we bij iedere definitie dat het gaat om mensen met een 
relatief laag inkomen, die jonger zijn, vaker student en oproepkracht. Onder de ‘uren’- en ‘nabijheid’- 
definities gaat het wel vaker om laagopgeleiden en mannen te gaan dan onder de andere definities (figuur 2.1). 
Daarnaast vinden we bij alle definities dat degenen die een grote kans hebben om geraakt te worden relatief 
weinig vermogen hebben om op terug te vallen (figuur 2.6). Wel verschillen de aantallen personen die een 
grote kans hebben om geraakt te worden. Zo zien we bijvoorbeeld dat onder de ‘uren’-definitie het om 
ongeveer 30% gaat in het onderste deciel, terwijl de ‘thuiswerken’- en ‘vacatures’-definities daar uitkomen op 
rond de 70%. Deze absolute aantallen zijn erg gevoelig voor de gekozen definitie.3 In de hoofdanalyse nemen 
we aan dat personen die werken in een beroep waar de vacatures met meer dan 20% gedaald zijn een grote 
kans hebben om geraakt te worden. We zouden hier ook kunnen kiezen voor 15% of 25%. De 
verdelingseffecten blijven vergelijkbaar, maar de absolute aantallen zullen veranderen. De focus van onze 
analyse ligt dan ook op de verdelingseffecten en niet op de absolute aantallen. 

3 En ook binnen de definitie voor de gekozen grenswaarde. Als we bij de ‘uren’-definitie een andere grenswaarde hanteren, vallen er 
meer mensen binnen de risicogroep. De verdelingseffecten blijven echter vergelijkbaar bij plausibele grenswaarden. 



Figuur 2.1 Kans om in de risicogroep te zitten naar persoonskenmerk voor de verschillende definities (figuur 3.1 in de 
hoofdpublicatie) 

Noot: eigen berekeningen op basis van CBS-microdata. De figuur laat de toename in de kans zien dat iemand met dat kenmerk met 
een flexibel dienstverband werkt in een beroep dat geraakt wordt, ten opzichte van de gemiddelde kans. De gepresenteerde kansen 
zijn het resultaat van een regressieanalyse waarin alle genoemde kenmerken meegenomen zijn. De kans voor ieder individueel 
kenmerk is dus conditioneel op alle andere kenmerken. 
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Figuur 2.2 Kans om in de risicogroep te zitten naar inkomensdeciel (figuur 3.2 in de hoofdpublicatie) 

Noot: Eigen berekeningen op basis van CBS-microdata. De figuur laat de kans zien dat iemand met een primair inkomen in de op de x-
as aangegeven categorie met een flexibel dienstverband werkt in een beroep dat geraakt wordt. 
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Figuur 2.3 Kans om in de risicogroep te zitten per inkomensdeciel opgesplitst naar type dienstverband (figuur 3.3 in de 
hoofdpublicatie) 

Noot: Eigen berekeningen op basis van CBS-microdata. De figuur laat de verdeling van dienstverbanden zien voor mensen met een 
primair inkomen in de op de x-as aangegeven categorie die met een flexibel dienstverband werken in een beroep dat geraakt wordt. 
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Figuur 2.4 Kans om in de risicogroep te zitten per inkomensdeciel opgesplitst naar rol in het huishouden (figuur 4.1 in de 
hoofdpublicatie) 

Noot: Eigen berekeningen op basis van CBS-microdata. De figuur laat de verdeling van huishoudtypen zien voor mensen met een 
primair inkomen in de op de x-as aangegeven categorie die met een flexibel diensterband werken in een beroep dat geraakt wordt. 
Studenten zijn een aparte categorie, waarin zowel alleenverdieners en tweeverdieners zitten. Iedereen die staat ingeschreven als 
student, wordt hier ingedeeld in de categorie “student”. Alleenverdieners zijn mensen in een huishouden waarin zij de enige zijn die 
primair inkomen hebben. Dit zijn dus zowel alleenstaanden als kostwinners. Eerste verdieners zijn mensen in een huishouden met het 
hoogste primair inkomen. Tweede verdieners zijn mensen in een huishouden met twee verdieners met het laagste primair inkomen. 
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Figuur 2.5 Kans om in de risicogroep te zitten per inkomensdeciel opgesplitst naar aandeel van het huishoudinkomen 
dat geraakt wordt (figuur 4.2 in de hoofdpublicatie) 

Noot: Eigen berekeningen op basis van CBS-microdata. De figuur laat per inkomensgroep voor mensen die geraakt zijn, zien hoeveel 
van het primair huishoudinkomen risico loopt om geraakt te worden. De figuur bevat alleen bruto-inkomen uit loon en winst, niet uit 
toeslagen of uitkeringen. 
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Figuur 2.6 Mediaan liquide vermogen per inkomensgroep voor iedereen in de risicogroep en voor de subgroep waarbij 
meer dan 75% van het huishoudinkomen risico loopt om geraakt te worden  (figuur 4.3 in de hoofdpublicatie) 

Noot: eigen berekeningen op basis van CBS-microdata. De figuur laat het liquide vermogen zien per inkomensgroep voor mensen die 
werken in een beroep dat geraakt is (de paarse lijn) en voor mensen die werken in een beroep dat geraakt is en die in een huishouden 
wonen waarvan meer dan 75% van het inkomen risico loopt (de blauwe lijn). Liquide vermogen bestaat uit bankrekeningen, 
spaartegoeden en effecten. De figuur laat de mediaan zien, wat betekent dat de helft van mensen in iedere inkomensgroep minder 
vermogen heeft, en de helft meer. Het mediane vermogen is een betere weergave van de verdeling dan het gemiddelde, dat erg 
gevoelig is voor uitbijters. 
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3 Beroepen en ontwikkeling in 
vacatures 

Figuur 3.1 en tabel 3.1 laten per beroep de ontwikkeling in nieuwe vacatures zien in maart en april 2020 
ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Het gaat hier om het aantal nieuw ontstane vacatures op werk.nl 
van UWV. Deze data zijn niet noodzakelijk representatief voor Nederland, en dekken ongeveer 70% van de 
online vacatures in Nederland.4 Daarnaast laat de tabel het aandeel werkenden zonder een vast 
arbeidscontract zien in 2018. Het gaat hier om iedereen zonder een contract voor onbepaalde tijd, dus inclusief 
tijdelijk contract, oproepkracht en zzp. Deze data zijn afkomstig uit de microdata van de Enquête 
Beroepsbevolking. De beroepen zijn gesorteerd op de daling in het aantal vacatures. Beroepen die minder dan 
100 nieuwe vacatures hadden in 2019 zijn samengevoegd met het meest lijkende beroep op basis van de 
beroepenindeling van het CBS. 

Figuur 3.1 Ontwikkeling in vacatures per beroep en aandeel werkenden zonder vast arbeidscontract (figuur 2.1 in de 
hoofdpublicatie).  

Noot: Eigen berekeningen op basis van UWV-data gekoppeld aan CBS-microdata (Enquête Beroepsbevolking 2018). In het gemarkeerd 
gedeelte staan de beroepen die wij aanmerken als beroepen die hard geraakt zijn door de coronacrisis. 

4 Een beperking van de data is dat er sprake is van dubbelingen in de nieuw ontstane vacatures. Dit komt doordat vacatures als ze 
veertien dagen openstaan op werk.nl vervangen worden door een nieuwe vacature. Het is dus mogelijk dat in een maand dezelfde 
vacature tot drie keer voorkomt. Om hiermee om te gaan beschouwen we de vacatures die qua omschrijving hetzelfde zijn en die in 
een kwartaal voorkomen als dezelfde vacature. Een andere beperking is dat de dekking van vacatures over de tijd verbeterd kan zijn 
doordat er meer vacatures online beschikbaar komen. Zolang dit voor alle beroepen gebeurt, is dat geen probleem voor onze analyse. 
Als het alleen bij sommige beroepen plaatsvindt, kan dit leiden tot enige vertekening in de analyse. Dit zou ook een verklaring kunnen 
zijn voor sommige opmerkelijke ontwikkelingen, zoals de toename in het aantal vacatures voor koks of reisbegeleiders (tabel 3.1). 
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Tabel 3.1 Ontwikkeling in vacatures, aandeel werkenden zonder vast arbeidscontract en aantal werkenden per beroep 

Beroep Verandering in 
vacatures maart/april 

2020 t.o.v. 2019 

Aandeel zonder vast 
arbeidscontract in  

2018 

Aantal 
werkenden 

in 2018 

Managers zorginstellingen -94% 16% 20.595 

Docenten beroepsgerichte vakken secundair onderwijs -68% 23% 32.923 

Radio- en televisietechnici -65% 69% 19.270 

Leerkrachten basisonderwijs -63% 19% 160.922 

Managers comm. en pers. dienstverl. en horeca -62% 51% 36.089 

Software- en applicatieontwikkelaars -62% 27% 234.615 

Assemblagemedewerkers -59% 35% 42.525 

Conciërges en teamleiders schoonmaak -58% 27% 43.464 

Managers gespecialiseerde dienstverlening -55% 49% 28.170 

Receptionisten en telefonisten -55% 36% 161.858 

Transportplanners en logistiek medewerkers -54% 24% 182.764 

Kelners en barpersoneel -49% 65% 232.649 

Adviseurs marketing, public relations en sales -49% 30% 163.215 

Metaalbewerkers en constructiewerkers -48% 22% 41.611 

Schilders en metaalspuiters -48% 57% 33.184 

Veetelers -46% 87% 57.160 

Verkoopmedewerkers detailhandel -46% 44% 339.723 

Managers productie -44% 31% 44.377 

Verzorgenden -39% 25% 246.621 

Procesoperators -39% 12% 25.784 

Gebruikersondersteuning ICT -37% 30% 44.595 

Overheidsambtenaren en -bestuurders -37% 21% 89.784 

Administratief medewerkers -37% 29% 285.064 

Bedrijfskundigen en organisatieadviseurs -34% 36% 127.841 

Meubelmakers, kleermakers en stoffeerders -33% 57% 40.606 

Laders, lossers en vakkenvullers -33% 59% 253.490 

Timmerlieden -33% 48% 84.759 

Sportinstructeurs -32% 65% 46.639 

Lassers en plaatwerkers -31% 30% 37.120 
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Medewerkers drukkerij en kunstnijverheid -30% 41% 29.370 

Architecten -29% 49% 39.697 

Apothekersassistenten en laboranten -29% 13% 51.389 

Accountants -28% 27% 99.660 

Productcontroleurs -27% 27% 19.819 

Bakkers en slagers -27% 43% 39.137 

Financieel specialisten en economen -26% 33% 82.557 

Winkeliers en teamleiders detailhandel -26% 54% 117.953 

Managers logistiek -25% 12% 17.677 

Politie. militair, brandweer, beveiliging -24% 21% 141.254 

Artsen en fysiotherapeuten -23% 48% 199.604 

Productiemachinebedieners -23% 29% 80.957 

Boekhoudkundig medewerkers -22% 24% 139.122 

Leidsters kinderopvang en onderwijsassistenten -17% 46% 142.734 

Specialisten personeels- en loopbaanontwikkeling -17% 43% 97.774 

Schoonmakers -15% 37% 255.060 

Managers verkoop en marketing -14% 22% 47.072 

Vuilnisophalers en dagbladenbezorgers -13% 63% 83.202 

Loodgieters en pijpfitters -10% 35% 38.161 

Land- en bosbouwers -10% 77% 29.600 

Hulpkrachten landbouw -8% 60% 28.601 

Biologen en natuurwetenschappers -8% 23% 38.891 

Elektriciens en elektronicamonteurs -7% 28% 85.528 

Elektrotechnisch ingenieurs -7% 17% 16.808 

Buschauffeurs, tram, dekofficier, piloot -5% 37% 52.527 

Uitvoerend kunstenaars -5% 78% 53.422 

Chauffeurs auto's, taxi's en bestelwagens -4% 60% 67.833 

Kappers en schoonheidsspecialisten -2% 73% 75.881 

Managers detail- en groothandel -1% 58% 38.838 

Automonteurs 0% 34% 57.995 

Managers ICT 0% 16% 18.936 

Bouwarbeiders afbouw 3% 59% 37.929 

Beleidsadviseurs 5% 18% 71.837 
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Docenten hoger onderwijs en hoogleraren 6% 26% 56.265 

Maatschappelijk werkers 6% 26% 69.346 

Vakspecialisten artistiek en cultureel 7% 63% 85.354 

Keukenhulpen 7% 67% 74.940 

Boekhouders 8% 36% 113.302 

Secretaresses 10% 25% 53.357 

Ingenieurs (geen elektrotechniek) 10% 24% 117.417 

Medisch praktijkassistenten 10% 19% 76.926 

Bouwarbeiders ruwbouw 14% 59% 63.122 

Directiesecretaresses 14% 17% 110.517 

Kassamedewerkers 16% 58% 92.243 

Reisbegeleiders en overige persoonlijke diensten 17% 57% 58.845 

Machinemonteurs 20% 28% 46.507 

Technici bouwkunde en natuur 23% 25% 104.637 

Managers zakelijke en administratieve dienstverlening 23% 23% 77.244 

Databank- en netwerkspecialisten 24% 16% 70.058 

Zakelijke dienstverleners 28% 39% 100.108 

Managers onderwijs 29% 18% 17.168 

Juristen 30% 34% 70.707 

Verpleegkundigen (mbo) 31% 21% 71.792 

Hulpkrachten bouw en industrie 32% 46% 69.816 

Algemeen directeuren 35% 54% 74.745 

Onderwijskundigen en overige docenten 38% 42% 69.916 

Auteurs en kunstenaars 39% 64% 85.310 

Vrachtwagenchauffeurs 43% 31% 108.854 

Docenten algemene vakken secundair onderwijs 43% 25% 109.058 

Hoveniers, tuinders en kwekers 44% 41% 74.123 

Callcentermedewerkers outbound en overige verkopers 44% 45% 123.653 

Productieleiders industrie en bouw 45% 16% 54.517 

Bedieners mobiele machines 55% 34% 73.972 

Psychologen en sociologen 59% 43% 74.668 

Gespecialiseerd verpleegkundigen 61% 13% 129.209 

Medisch vakspecialisten 61% 38% 52.354 
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Koks 79% 45% 71.108 

Vertegenwoordigers en inkopers 82% 28% 149.391 

Sociaal werkers, groeps- en woonbegeleiders 181% 27% 239.510 

Noot: Eigen berekeningen op basis van UWV-data gekoppeld aan CBS-microdata (Enquête Beroepsbevolking 2018). 
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