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21 oktober 2021

Werkloosheid daalde in laatste maand met
massale coronasteun
De werkloosheid in Nederland is in september gedaald. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS) lukte het duizenden mensen om in de laatste maand van de massale coronasteun aan het
bedrijfsleven weer aan het werk te gaan.
De werkloosheid als aandeel van de beroepsbevolking is hierdoor gezakt naar 3,1 procent. Dat is hetzelfde percentage
als in juli. In augustus constateerde het CBS nog een lichte toename. Hiermee waren in september 292 duizend mensen
werkloos.
Dankzij de coronasteun van de overheid zijn er al langer weinig werklozen. Ook zijn er de in de zomermaanden weer
diverse branches opengegaan, die eerder vanwege de coronamaatregelen gesloten waren. Daardoor konden daar weer
meer mensen aan de slag. Waarschijnlijk hebben met name jongeren hiervan gepro teerd.
Over de afgelopen drie maanden steeg het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar volgens het statistiekbureau met
gemiddeld 22 duizend per maand naar 9,1 miljoen. Onder jongeren nam de arbeidsdeelname het meest toe.
Naast werklozen waren er in deze leeftijdsgroep ook nog 3,7 miljoen andere mensen die geen werk hadden. Zij hebben
niet recent gezocht naar een nieuwe baan of waren er niet direct voor beschikbaar. Ze worden bij het CBS daarom niet
tot de beroepsbevolking gerekend. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 22 duizend per maand
gedaald.
Uitkeringsinstantie UWV verstrekte eind vorige maand 207.900 WW-uitkeringen. Dat waren er 4.700 minder dan in
augustus. Net als in voorgaande maanden merkte het UWV vooral in de horeca en de catering een sterke afname, met
een daling van dik 12 procent. Andere branches waarin sprake was van een relatief sterke daling van het aantal WWuitkeringen waren de cultuursector, de schoonmaak en de detailhandel.
CBS: 'Aantal werkenden opnieuw toegenomen'
Bron: ANP/CBS

Deel dit artikel
   

GERELATEERD
NIEUWS

gisteren

Ziekteverzuim opnieuw 'uitzonderlijk hoog' door
coronagolf
Het ziekteverzuim in Nederland was in december voor de tweede maand op rij
"uitzonderlijk hoog" als gevolg van de nieuwe coronagolf. 
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19 januari 2022

Minder arbeidsconflicten door tekort aan personeel
Door het grote tekort aan personeel is het aantal arbeidscon icten afgenomen
met bijna twintig procent. Werkgevers is er alles aan gelegen om
medewerkers te behouden. 
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06 januari 2022

'Veel banen voor startende financials en stijgende
lonen'
Startende nancials vinden momenteel vrij eenvoudig een baan en de
salarissen voor operationele functies stijgen fors. 
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21 december 2021

Economen ING voorspellen einde oefening voor deel
flexbedrijven
Een deel van de branche voor exwerk verliest binnenkort zijn
bestaansrecht, voorspellen economen van ING. 
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16 december 2021

CBS: werkloosheid naar laagste niveau sinds begin
meting
De werkloosheid in Nederland is in november gedaald naar 2,7 procent. Dat is
volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) het laagste maandcijfer
sinds het... 

