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CBS: meer mensen wisselden vorig jaar van
beroep
Het aantal mensen dat vorig jaar van beroep wisselde is licht gestegen ten opzichte van 2020, toen het
aantal jobhoppers door de coronacrisis veel lager lag. Ook verloren veel minder mensen hun baan in
vergelijking met 2020, toen sprake was van een piek.
Dat komt naar voren uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in samenwerking met
onderzoeksinstantie TNO en externe onderzoekers.
De onderzoekers zetten de data van het tweede kwartaal van vorig jaar af tegen die van dezelfde periode voor de
coronacrisis in 2019 en aan het tweede kwart van 2020 bij het begin van de crisis. Uit de gegevens kwam naar voren
dat het aantal mensen met een bedrijfseconomisch of administratief beroep bij het begin van de crisis behoorlijk
baanvast waren. In 2021 nam het aantal jobhoppers toe tot boven het niveau van 2019.
In de dienstverlening, zoals de horeca, de reissector en kappers, was het beeld heel anders. Daar wisselden in het
tweede kwartaal van 2020 juist veel meer mensen van beroep in vergelijking met 2019 en 2021. Dat had vooral te
maken met de coronamaatregelen, zoals de sluiting van de horeca en kapsalons. Verder lag ook het aantal wisselingen
bij agrarische beroepen en bij creatieve en taalkundige beroepen in 2020 een stuk hoger dan in hetzelfde kwartaal een
jaar later.
Het CBS stelt dat als het economisch goed gaat, meer mensen van baan of beroep wisselen, zoals bijvoorbeeld in de
periode 2015 tot 2020. Het is de zesde keer dat het CBS en TNO samen met andere onderzoekers de publicatie
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ING: personeelstekorten maken het nodig om
efficiënter te werken
De personeelstekorten in de technologische industrie in Nederland kunnen
komende jaren hard oplopen als het niet lukt om e
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ciënter te gaan werken. 
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Sterke stijging ziekteverzuim in mei
Werkgevers in het midden- en kleinbedrijf hebben vorige maand vaker
personeel moeten missen dat ziek thuiszat. Ten opzichte van een jaar eerder
waren er dertien... 
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Werkloosheid stijgt licht in mei, maar blijft op laag
niveau
De werkloosheid is in mei licht toegenomen, maar blijft op een historisch
laag niveau. De huidige krapte op de arbeidsmarkt blijft daarmee goed te
merken in de werkloosheidscijfers. 
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ING: uitzendbedrijven geremd door krapte op
arbeidsmarkt
De krapte op de arbeidsmarkt raakt ook uitzendondernemingen en andere
exorganisaties. Volgens onderzoek van ING staat het verdienmodel van veel
van dit soort bedrijven... 
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Ondernemers verkopen bedrijven vanwege
personeelstekort
Personeelstekorten remmen de groei van kleinere bedrijven en maken dat
ondernemers vaker hun bedrijf verkopen. Dat meldt het FD. 

