
Werkloosheid
in Nederland
Volgens het CBS is iemand werkloos wanneer iemand 
tussen de 15 en 75 jaar is, geen werk heeft/ arbeid ver-
richt, wél actief naar werk op zoek is en beschikbaar is.  
Werklozen behoren wel tot de beroepsbevolking. 

Definitie werkloosheid Op basis van onze bronnen hebben we gebaseerd dat 
het aantal werklozen het eerste kwartaal van het jaar 
2021 met ongeveer 50.000 personen zal stijgen ten op-
zichte van het jaar 2020. Om ons standpunt te onder-
bouwen hebben we diverse argumenten gebruikt.

Onze voorspelling 

Afname vacatures1

De werkgelegenheid zal dalen, omdat het aantal 
openstaande vacatures in een half jaar tijd met 
30 procent is afgenomen. Als er minder vacatures 

Vergelijking t.o.v. Juli 2

De werkloosheid zal stijgen 
omdat er in juli normaal een 
stijging is in het aantal men-
sen die een baan vonden. 
Dit is echter niet het geval 
in 2020. In juli 2020 nam het 
aantal mensen met betaald 
werk namelijk af met 132.000 
mensen. Dit is een teken van 
het stijgen van werkloosheid.

2019

Onderzoek CBS4

De werkloosheid zal stijgen omdat het CBS een on-
derzoek heeft gedaan voor de tweede golf waar-
bij ze hebben berekend dat de werkloosheid met 
2,6% zal stijgen. Het aantal werklozen in Neder-
land wordt daarmee 8,5%. We zitten nu midden 
in een tweede golf en de niet noodzakelijke win-
kels moeten dicht en daardoor voorspellen we een 
groeiende werkloosheid, omdat er minder men-
sen nodig zijn in winkel, omdat die gesloten zijn. 

Onderzoek CBS Jongeren3

De werkloosheid zal stijgen omdat personen tussen de 
15 en 25 vaak een oproep-contract hebben en uit on-
derzoek CBS vinden jongeren meer werk als de horeca 
en de scholen geopend zijn. Dit is in de tweede golf niet 
het geval en daardoor vinden jongeren minder werk en 
worden ze doordat ze een oproep contract hebben vaak 
ontslagen. Een bedrijf kan iemand met een oproep con-
tract gemakkelijker ontslaan. De werkloosheid onder 

Vergelijking crises5

Een mogelijk tegenargument zou kunnen zijn, dat de werkeloosheid indica-
tor van de coronacrisis wel mee zal vallen dit jaar. De reden waarom sommige 
mensen dit zullen denken is waarschijnlijk omdat ze het hoge werkloosheid 
percentage van de crisis van 2008/2009 direct zullen vergelijken met de crisis 
van nu. Als we ook naar de context kijken zal te zien zijn dat het aantal werk-
lozen voor meerdere jaren constant steeg tot bijna 700.000 werklozen in 2014.  
Pas in 2019 was het aantal werklozen weer net zoveel als voor de crisis van 
2008/2009. Wij verwachten dat dit ook zal gebeuren in 2021, hoewel het waar-
schijnlijk op kleinere schaal zal zijn. Dit argument is gebaseerd op Excel bestan-
den van het CBS die de werkloosheidsindicator van de afgelopen jaren liet zien.

“Een andere factor dat meewoog voor onze 
voorspelling is dat het aantal bedrijven zal 
verminderen, ook is het minder aantrekkelijk 
voor nieuwe ondernemers om zich in te schrij-
ven bij de KVK (kamer van koophandel).”

“De laatste reden waarom wij voor-
spellen dat er nog meer banen ver-
loren gaan is, dat er in de banken 

crisis van 2008/2009 meer banen 
verloren zijn gegaan. Wij voorspellen 

dat de overheidssteun aan bedrij-
ven, voor sommigen bedrijven alleen 
maar uitstel van executie is. Als we 
kijken naar het aantal werklozen in 
2008/2009 zullen er nu nog veel 

meer werklozen vallen.”

de jongeren groeit, het aantal jonge-
ren dat in de beroepsbevolking komt 
groeit ook met 1000 jongeren per 
maand. De beroepsbevolking wordt 
dus steeds groter maar de mensen die 
erin komen hebben vaak geen werk 
en als dat gebeurt dan groeit ook de 
werkloosheid. Het aantal ouderen 
dat met pensioen gaat groeit minder 
hard dan het aantal jongeren dat in 
de beroepsbevolking komt, en als 
dat gebeurt groeit de werkloosheid.

zijn vinden min-
der mensen snel 
nieuw werk en 
dat zorgt ervoor 
dat er meer werk-
lozen zullen zijn.

Joël Jorrit Dex
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