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2 jaar onderzoek naar impact 
van COVID-19 in organisaties

7 Werkgeversbevragingen:

1. april 2020 (n=1241)

2. juni 2020 (n=426)

3. Oktober 2020 (n=488)

4. Februari 2021 (n=318)

5. Mei 2021 (n=310)

6. Oktober - november 2021 (n=327)

7. Mei 2022 (n=148)

3 werknemersbevragingen: 

1. April 2021 (n=4660)

2. Oktober - november 2021 (n=2286)

3. Mei-juni 2022 (n=1902)

https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/human-

impact/toekomst-van-werk/research/de-invloed-van-corona-op-menselijk-

kapitaal-in-organisaties

https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/human-impact/toekomst-van-werk/research/de-invloed-van-corona-op-menselijk-kapitaal-in-organisaties
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Wat is er veranderd?

Verloop?

60% WGs ligt wakker

van vertrek – 4% WNs 

zoekt actief

Telewerk?

Voor corona: 44%

Nu: 90%

Uitval?

45% meer uitval door 

werkdruk dan voordien

Productiviteit?

Zit goed bij 84%

77% zegt ‘mensen even 

vaardig om hun werk

goed uit te voeren als

voordien’

Activiteitsgraad?

Zit bij 85% terug op 

hoog(ste) niveau

Aanwervingen?

61% evenveel als

voordien

65% 'loopt moeilijker'

Data mei 2022



37% “Deze crisis maakt dat jobs in 

onze organisatie fundamenteel 

veranderen”

34% “De crisis zal de loopbaan van 

heel wat van onze medewerkers 

fundamenteel veranderen”



Veranderen – hoezo?
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(Tele)thuiswerk bedienden

(Tele)thuiswerk arbeiders

Digitalisering van het werk

Aanpassing van het werk

Uitvoering van alternatieve opdrachten

Tijdelijke inschakeling in andere afdelingen

Vermindering aantal werkuren

Opnemen van verlof en recuperatiedagen stimuleren

Mensen thuis laten en betalen

Tijdelijke werkloosheid arbeiders

Tijdelijke werkloosheid bedienden

Stopzetting tijdelijke contracten

Stopzetting uitzendarbeid

Stopzetting samenwerking freelancers en externe bureaus

Piek crisis voorjaar Oktober

Data april en oktober 2020

Flexibele schil afbouwen

Niet of minder werken

Andere jobinhoud

Anders werken



cc: kaibara87 - https://www.flickr.com/photos/34745138@N00

Veranderingen als loopbaankans? 

Onderzoek toekomstbestendigheid, februari 2020, AMS – De Tijd – SD Worx – n = 2.565 werknemers

Onderzoek impact Covid-19 op werk en loopbanen, oktober 2021, AMS – VBO – HRPRO n = 2.268 werknemers

+

Sterktes kunnen inzetten in het werk

Leermogelijkheden

Groeikansen

Uitdaging

Bekommernis om 

Samenwerking

Verbondenheid met collega’s

Stress

Mentale gezondheid



“The great resignation” of loopbaaninertie?

Werknemers: de loopbaanschok van corona 

- 53% denkt door corona meer na over de loopbaan

- 5% is actief op zoek naar ander werk; 21% zoekt ‘passief’

- 61% is ervan overtuigd makkelijk elders aan de slag te kunnen

Werkgevers: arbeidsmarktschok door corona?

- 42% ziet positieve invloed op kansen op de externe arbeidsmarkt - 27% op kansen op de interne arbeidsmarkt

- 65% ligt wakker van vertrek goede mensen

- 51% ervaart moeilijkheden om nieuwe mensen te vinden – 36% enkel voor specifieke profielen

- 30% zag meer mensen vertrekken door de pandemie (50% zag mensen vertrekken los van pandemie)

Voornaamste redenen: meer gaan nadenken over de loopbaan, verlies verbondenheid

Data november 2021



Oplossingen die men zoekt voor krappe arbeidsmarkt

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Met de sector (het sectorfonds) inzetten op …

samenwerken met VDAB (of andere partijen) om
werkzoekenden op te leiden

werk uitbesteden

profielvereisten wat verminderen

intern mensen heralloceren

meer met freelancers of uitzendkrachten werken

intern mensen opleiden zodat ze breder inzetbaar
worden op termijn

mensen aanwerven die we zelf opleiden ‘on the job’

extra investeren in rekruteringscampagnes; intensiever
inzetten op rekrutering / headhunting
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Data november 2021



De pandemie als motor of rem van ontwikkeling?

Werknemers:

- 95% kende veranderingen in manier van werken (telewerk, digitalisering), 
takenpakket, of werd intern in andere activiteiten ingeschakeld

- 2 op 3 heeft nieuwe kennis en vaardigheden ontwikkeld door corona 

- 28% zegt dat er expliciet aandacht aan wordt besteed aan de evolutie / groei die 
ze door corona meemaakten – bij 38% gebeurt dit helemaal niet

Werkgevers:

- 28% staat expliciet stil bij de leercurve van medewerkers door corona; 25% zegt 
dat hiervoor geen tijd is

Bij 30% gebeurt het afhankelijk van de afdeling / leidinggevende

- Meerderheid opleidingen focust op competenties nodig voor de huidige job

Data november 2021



Wat beweegt er onder de waterspiegel?

AMS – VBO – HRPRo Impact Covid-19 op menselijk kapitaal in organisaties – bevraging mei 2022 – n = 1902 werknemers, 148 werkgevers

• 27% kan moeilijk praten over de loopbaan

• 32% kan moeilijk praten over mentale gezondheid

• 15% kan moeilijke praten over opleiding of bijleren

• 22% voelt zich niet verbonden met de organisatie

63% WG "de pandemie

heeft de relatie werknemer

– werkgever fundamenteel

veranderd"



3 conclusies

1. Veranderingen zijn blijvend – personeelsstromen zijn het topje van de 
ijsberg

2. Of en hoe mensen bewegen, vrijwillig of noodgedwongen, wordt 
beïnvloed door de ruimere socio-economische context en 
veranderingen of disrupties daarin

3. Maar ook door de interne context van de organisatie en het gevoerde 
personeelsbeleid

… zaken die op zich ook weer mee bepaald worden door die ruimere 
context

Talent


