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Op de agenda

1. Voorstelling van Dynam-Reg

Onze toolkit om de dynamiek op de arbeidsmarkt te ontleden

2. Basisinzichten rond de impact van de coronagolven

Wat stuwt de bewegingen op de arbeidsmarkt tijdens Covid-19?

3. De reactie van ondernemingen op corona

Tijdelijke werkloosheid en andere reactiestrategieën

4. De transities op de arbeidsmarkt onder de loep

Bewegingen van werknemers uit bedrijven en naar bedrijven
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Dynamiek op de arbeidsmarkt
Mobiliteit meten met Dynam-Reg
Uniek project met uitzonderlijk bronnenmateriaal

• Sinds 2016 samenwerking tussen RSZ, HIVA en drie gewesten (Departement 
WSE, BISA, IWEPS)

• Administratieve gegevens vanuit RSZ voor Dynam-Reg
• Alle werknemers, gekoppeld aan alle ondernemingen

• Met zicht op de reële plaats van tewerkstelling (Dynam-Reg)

• En dit steeds jaar-op-jaar (dynamiek), vanaf 2005-2006

• Met bijkomende steekproef van 20% van alle loontrekkenden
• Opnieuw op basis van RSZ gegevens

• Volgen van werknemers en ondernemingen per kwartaal

• Koppeling met externe bronnen mogelijk (onderwijs, nationaliteit, RVA / RSVZ / VDAB /…)

• Unieke positie RSZ als kruispunt werknemers/ondernemingen
• EAK: enkel invalshoek werknemer (wat was je arbeidssituatie vorig jaar)

• Nationale rekeningen: invalshoek onderneming
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Dynamiek op de arbeidsmarkt
Mobiliteit meten met Dynam-Reg

What’s in a name: dynamiek en mobiliteit op de arbeidsmarkt

• Geen statische cijfers over het aantal jobs of werknemers, of hoeveel jobs 
er netto bijkomen; wel hoe deze cijfers tot stand komen
• Wie werd er aangeworven (instroom), wie stopte met zijn/haar job 

(uitstroom)…

• Maar ook: welke bedrijven konden groeien; welke bedrijven zijn gekrompen

• De arbeidsmarkt als stoelendans: hoeveel job-naar-job bewegingen zien we 
op de arbeidsmarkt

• Vanuit welke positie stromen mensen in; waar gaan ze naartoe?

• We brengen op die manier de externe jobmobiliteit in beeld (niet de 
kansen/bewegingen binnen ondernemingen, verandering van 
functie/promoties…)
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Dynamiek op de arbeidsmarkt
Mobiliteit meten met Dynam-Reg
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Bron jaarverslag RSZ 1947 



Dynamiek op de arbeidsmarkt
Mobiliteit meten met Dynam-Reg
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Bron RSZ



Dynamiek op de arbeidsmarkt
Wetenschappelijk onderbouwde methode 
zorgt voor kwalitatieve cijfers

We zoeken een zuivere maatstaf van aanwervingen en exits op bedrijfs- en 
vestigingsniveau.

Was de werkgever het vorige jaar ook al actief, is de onderneming nog steeds actief?
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Dynamiek op de arbeidsmarkt
Welke werknemers zijn nieuw gestart in de onderneming; 

hoeveel werknemers hebben de onderneming verlaten?
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Dynamiek op de arbeidsmarkt

Zijn ondernemingen/vestigingen daardoor gegroeid of gekrompen?
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Opgeteld geeft dit een beeld van de dynamiek en bewegingen op de 
arbeidsmarkt.

We zien hierbij ook transities en de bewegingen bovenop de in-en 
uitstroom die nodig zijn voor de jobdynamiek.

10



Dynamiek op de arbeidsmarkt

Met een belangrijke correctie: is de beweging die we zien een echte 
overstap, of lijkt het alleen maar zo? 

Naamsveranderingen, fusies tussen ondernemingen, splitsingen,… geven 
een overschatting van de dynamiek

We corrigeren hier binnen Dynam voor door te kijken naar de continuïteit 
van het personeelsbestand (worker flow-methode).
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Dynamiek op de arbeidsmarkt
4 speerpunten in de monitoring
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Arbeidsmarktdynamiek in tijden 
van Covid-19

Belangrijke inzichten met deze cijfers, zowel in goede als in slechte tijden

• In welke sectoren is er groei, welke ondernemingen groeien hierbij het meest?

• Op welke manier zien we een recessie doorwerken; hoe vormt het herstel zich?

• Wat met doelgroepen? Blijven oudere werknemers langer aan het werk; in welke 
jobs starten jongeren na hun studies?

• Corona vormt geen uitzondering:
• Hoe reageerden bedrijven op Covid 19 en op de steunmaatregelen van de overheid (tijdelijke 

werkloosheid; zie Viona studie, 2022)

• Sluiten van sectoren en stopzetten activiteiten: Werden mensen ontslagen? Wie werd nog 
aangeworven?

• Tijdelijke bevriezing van faillissementen: hoe evolueert aantal stopzettingen?

• Wanneer zet het herstel zich in; in welke sectoren?

• Terugval en herstelperiode, maar in 2022 opnieuw problemen owv inval Oekraïne, 
inflatie en energiecrisis
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Dynamiek is belangrijk voor efficiënte arbeidsmarkt

Scherpe terugval van aanwervingen in eerste coronajaar

zonder uitgesproken impact op exits van werknemers

Een ongeziene crisis ...
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Eind 2021 tekent zich, opnieuw ongezien, een herstel af van de arbeidsmarkt
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Zwarte % = vergelijking met vorige periode,
Groene % = vergelijking met pre-corona
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Ongeziene crisis in de drie regio's: drie gelijkaardige patronen

vanuit de tewerkstellingsplaats gezien



Zeker in de horeca, de uitzendsector en de overige diensten opvallende 
bewegingen
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Op het niveau van werknemers … jongeren vinden in sterkere mate 
opnieuw de weg naar de arbeidsmarkt
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Bij oudere werknemers is de uitstroom eerder getemperd; behalve dan bij 
flexi-jobbers (combinatie met pensioen)
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• Churning = jobwissels binnen de bestaande pool van jobs (niet noodzakelijk
om nieuwe jobs in te vullen)

• Basis = reallocatie-mechanisme van de kwaliteit van matches tussen
werknemers, arbeidsplaatsen en werkgevers op de arbeidsmarkt:

• laat werknemers toe om te evolueren naar hun meest efficiënte plaats en hoogste
loonvermogen

• Als het vertrouwen van werknemers en werkgevers in de werking van de arbeidsmarkt afneemt, 
dan kunnen werknemers niet doorschuiven tot in de baan waarin ze het meest productief zijn

• Als de vacatureketting breekt, dreigt de dynamiek op de arbeidsmarkt stil te vallen

• Churninggraad is eind 2021 nog niet op precorona-niveau
• Tijdelijke werkloosheid als verklaring (naast andere: vergrijzing, conjunctuur)
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Churning of externe jobrotatie nog niet op precorona-peil



Duidelijke link met inzet van tijdelijke werkloosheid
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Bron: RVA



Initieel breed gebruikt, maar finaal vooral geconcentreerd bij enkele 
sectoren

Horeca, culturele sector, bepaalde ondersteunende diensten; maar ook 
reisbureaus/luchtvaart …
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Initieel breed gebruikt, maar finaal vooral geconcentreerd bij enkele 
sectoren

Horeca, culturele sector, bepaalde ondersteunende diensten; maar ook 
reisbureaus/luchtvaart …
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Horeca toont de twee gezichten van de crisis: brede bescherming van 
bepaalde werknemers; tegelijk ook (grote) uitstroom in de sector

Uitstroom (eind) 2020 binnen uitzend, flexi-jobs, …

25



Een combinatie van reactiepatronen, waarbij de ene reactie een andere 
niet uitsluit

• Tijdens de crisis: combinatie van vijf werkgeversinstrumenten om dip in het 
benodigde arbeidsvolume op te vangen

• Tijdelijke werkloosheid

• minder aanwervingen

• Meer exits

• Minder uitzendwerk

• Minder studentenarbeid

• Specifieke corona-maatregelen (bv. corona-tijdskrediet, corona-landingsbaan) vertonen geen 
extra toename

• Alle mogelijke combinaties zijn zichtbaar in verschillende sectoren
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Antecedenten pre-corona hebben een invloed op de take-up van 
tijdelijke werkloosheid

Ondernemingen met hogere winstgevendheid en productiviteit pre-corona => lagere take-up van 
tijdelijke werkloosheid

• Deadweight loss – steun verlenen aan ondernemingen die er geen nood aan hebben – beperkt

• Zombiebedrijven niet méér gebruikt gemaak van tijdelijke werkloosheid: substitutie-effect beperkt

Hoger aandeel 50-plussers in de onderneming => hogere take-up van tijdelijke werkloosheid

• LIFO-principe: bescherming meest waardevolle werknemers

Startende onderneming => hogere take-up van tijdelijke werkloosheid

• Grote investeringen achter de rug: financieel kwetsbaar

Groter beroep op tijdelijke werkloosheid pre-corona => hogere take-up tijdens de crisis

• Door vertrouwdheid met systeem grijpt men er makkelijk naar terug (padafhankelijkheid)

• Door problemen pre-corona (bv. gebrek aan werk, fluctuaties omzet) extra noden

Kleinere ondernemingen => hogere take-up van tijdelijke werkloosheid

• Grotere ondernemingen globaal productiever, en meer ruimte om extra (financiële) behoeftes zelf te 
dekken
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Transities op de arbeidsmarkt

• We kunnen in het ontleden van werknemersdynamiek een stap 
verder gaan:
• Starten mensen vanuit een andere job; stromen ze uit naar een andere 

werkgever? Binnen dezelfde sector, of niet?

• Sinds dit jaar nog meer detail: zijn mensen werkzoekend als ze instromen; 
starten ze als zelfstandige nadat ze hun job opgeven…?
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Transities zitten weer in de lift, na een dip in het eerste coronajaar.

Tijdelijk meer uitstroom naar niet-werk in 2020, maar herstel in 2021.
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Transities zitten weer in de lift.

Zeker in de horeca opvallende uitstroom richting “niet-werk”
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Transities op de arbeidsmarkt

Transities zitten weer in de lift.

Vooral in de horeca scherpe terugval van transities binnen de sector… maar 
verhouding in 2021 grotendeels hersteld. (Great resignation in de sector?)

32



Samenvattend
1. Een ongeziene crisis met een ongezien herstel

Daling aanwervingen in eerste coronajaar, maar niet meer dit beeld in 2021

2. Ook atypisch op andere vlakken

Niet alle sectoren werden even hard getroffen en/of even hard beschermd; 
(hierdoor) werden sommige profielen harder getroffen (jongeren-horeca)

3. Tijdelijke werkloosheid op zich heeft beoogd effect gehad

Niet voor alle profielen (flexibele contracten, jongeren). Mogelijk te lang 
aangehouden als stelsel, en te lang voor dezelfde personen (bijscholing?)

4. Uitzendwerk (en andere flexibiliteitsinstrumenten) helpt de dynamieken in 
stand te houden

Naast het opvangen van de schok, ook bijgedragen aan snelle herstel. Functie 
is dubbel.

5. Job-naar-job transities kenden in het eerste coronajaar een dip, maar ook hier 
zien we een herstel in 2021

Monitoring blijft nodig. Wat met verhoogde uitstroom richting niet-werk in 2020, 
waar werken deze mensen nu?
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Meer lezen
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• Volg onze publicaties op www.dynamstat.be

• Abonneer u op onze nieuwsbrief

• Van dieptepunt in de arbeidsmarktdynamiek naar ongezien herstel in het tweede
coronajaar. Dynam-Reg Release 2021-Q4 (Tim Goesaert, Ludo Struyven, Karen 

Huysmans, Peter Vets) NL/F

• Een nooit geziene crisis, wat nu? Deelrapport 1: Inzet van instrumenten door werkgevers
ter aanpassing van het arbeidsvolume op de Belgische arbeidsmarkt (VIONA-studie) 
(Tine Vandekerkhove, Tim Goesaert, Ludo Struyven)

• Een nooit geziene crisis, wat nu? Deelrapport 2: Onderzoek naar de verschillen en
determinanten van het gebruik van tijdelijke werkloosheid door Belgische werkgevers op 
het individuele bedrijfsniveau (VIONA-studie) https://www.vlaanderen.be/publicaties/een-
nooit-geziene-crisis-wat-nu

http://www.dynamstat.be
https://www.vlaanderen.be/publicaties/een-nooit-geziene-crisis-wat-nu
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