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Dynamiek tijdens corona 
Werkverliezers en werkvinders weer naar niveau van voor corona. Aan het begin van de 
coronacrisis, april-juni 2020, liep de werkloosheid sterk op doordat veel mensen hun baan verloren 
en weinig mensen een baan vonden (figuur links). Maar sinds het derde kwartaal van 2020 is het 
aantal werkverliezers en werkvinders teruggekeerd naar het niveau van voor de coronacrisis en zijn 
er weer meer werkvinders dan werkverliezers. 

Toename werkverliezers kort maar hevig ten opzichte van de financiële crisis. Tijdens de 
financiële crisis (vanaf het vierde kwartaal van 2008) bleef het aantal werkverliezers, met enige 
vertraging, over een langere periode hoger dan het aantal werkvinders (figuur links). Bij dit verschil 
spelen de verwachting dat de coronacrisis grotendeels tijdelijk is, de omvang van het steunbeleid en 
dat er tijdens de coronacrisis naast zwaar getroffen bedrijven ook bedrijven zijn die juist veel omzet 
maken, vermoedelijk een rol. 

Aantal baanwisselaars gedaald, dit kent voor- en nadelen. Het `hamsteren’ van werknemers, 
ondersteund door het steunbeleid, voorkomt dat bedrijfsspecifieke kennis verloren gaat en dat 
personen hun vaardigheden verliezen tijdens werkloosheid (a). Daar staat echter tegenover dat het 
gebruikelijke proces van ‘creatieve vernietiging’ (b), waarbij werknemers doorstromen van minder 
productieve banen naar meer productieve banen, ook afneemt. De baan-baanmobiliteit van 
werknemers is sinds het begin van de coronacrisis afgenomen (figuur rechts), ondanks dat er flinke 
verschillen zijn in de omzetontwikkeling tussen bedrijven. 

Werkvinders en werkverliezers en baanwisselaars: 2007-2020 (c) 

(a) Zie Adema e.a., 2020, Blijvende economische schade van de coronacrisis, CPB coronapublicatie, Den Haag (link) en
Blanchard e.a., 2020, A new toolkit is needed as countries exit COVID-19 lockdowns, Peterson Institute for 
International Economics Policy Brief 20-08, Washington (link). 

(b) Schumpeter, J., 1942, Capitalism, Socialism and Democracy, Harper Perennial, New York.
(c) Werkvinders is het aantal personen dat de afgelopen 3 maanden is gaan werken vanuit werkloosheid en inactiviteit.

Werkverliezers is het aantal personen dat de afgelopen 3 maanden vanuit werk werkloos dan wel inactief is 
geworden. Het aantal baanwisselaars is het aantal werknemers dat de afgelopen drie maanden is gewisseld van 
werkgever. 
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https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Coronapublicatie-Blijvende-economische-schade-van-de-coronacrisis.pdf
https://www.piie.com/system/files/documents/pb20-8.pdf



