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Jobrotatie op de Belgische arbeidsmarkt nog niet terug op pre-crisisniveau 
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Nieuw HIVA-onderzoek - in samenwerking met Federgon en de RSZ in het kader van het DynaM-

project - brengt voor het eerst de jobrotatie op de Belgische arbeidsmarkt in kaart.  Bijna 7 op 10 

werknemers die instromen in een bedrijf zijn wisselingen binnen bestaande arbeidsplaatsen. Een 

opvallende vaststelling is verder dat deze externe jobrotatie sterk afnam sinds het begin van de 

economische crisis en zich nog altijd niet hersteld heeft tot op het pre-crisisniveau. Dat bewijst dat de 

dynamiek van de Belgische arbeidsmarkt tijdens de economische crisis afnam: werknemers zijn 

voorzichtig geworden in hun zoekgedrag naar een nieuwe, gepaste job en ook werkgevers hebben 

hun aanwervingsgedrag aangepast aan de onzekere economische toestand. Dit is een verborgen 

effect van de lang aanslepende crisis op de arbeidsmarkt - de langst aanslepende crisisperiode sinds 

WO II. De terugval in jobrotatie treft vooral de jongeren. 

Bijna 7 op 10 werknemers die instromen in een bedrijf zijn wisselingen binnen bestaande 

arbeidsplaatsen 

Wanneer we spreken over de toestand van de arbeidsmarkt, ligt de focus meestal op de evolutie van 

de werkloosheid of op de optelsom van creatie en vernietiging van jobs. Dergelijke cijfers negeren 

echter aanzienlijke werknemersstromen op de arbeidsmarkt die niet gerelateerd zijn met het 

invullen van nieuw gecreëerde jobs of die niet het resultaat zijn van jobdestructie. Het grootste deel 

van de werknemersbewegingen – bijna 7 op 10 van alle bewegingen - hebben immers betrekking op 

jobveranderingen binnen het geheel van bestaande arbeidsplaatsen. Deze onderliggende stromen op 

de arbeidsmarkt worden ook wel ‘churning’ genoemd, of externe jobrotatie. Daarbij wordt de 

churning-graad berekend: de verhouding van die externe jobrotatie tot de gemiddelde tewerkstelling 

over een bepaalde periode.  
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Figuur 1 Verschillende dynamieken op de arbeidsmarkt: tewerkstellingsdynamiek en 
werknemersdynamiek (DynaM-dataset; bron: RSZ en HIVA-KU Leuven) 

 

Terugval in churning sinds het begin van de economische crisis 

De externe jobrotatie ligt in België nog altijd onder het niveau van voor de crisis. De churning-graad 

in 2011-2012 bedroeg 24% tegenover 26% procent in 2007-2008. De terugval van de churning-graad 

deed zich vooral voor in de periode 2008-2009 (-3%) en daalde nog verder in de periode 2009-2010 (-

1%). Een periode van laagconjunctuur erodeert bij werknemers en werkgevers het vertrouwen in het 

matchingproces op de arbeidsmarkt en de wil om nieuwe engagementen aan te gaan. 

Tabel 1: Jobreallocatie-, werknemersreallocatie- en churning-graad in België, 2006-2012 (DynaM-dataset; 

bron: RSZ en HIVA-KU Leuven) 

 
2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

(1) Jobcreatiegraad  7% 7% 6% 6% 6% 5% 

(2) Jobdestructiegraad  5% 5% 6% 5% 5% 6% 

(3) Jobreallocatiegraad: (1)+(2) 12% 12% 12% 11% 11% 11% 

(4) Instroomgraad 19% 20% 17% 17% 18% 17% 

(5) Uitstroomgraad 18% 18% 18% 16% 17% 18% 

(6) Werknemersreallocatiegraad: 
(4)+(5) 

37% 38% 35% 33% 35% 35% 

(7) Churning-graad: (6)-(3) 25% 26% 23% 22% 24% 24% 

(8) Aandeel churning in 
werknemersreallocatie: (7)/(6) 

68,5% 69,4% 66,7% 67,0% 69,7% 69,4% 

Leeswijzer:  

(7) in de periode 2011-2012 waren er per 100 werknemers 24 werknemersbewegingen die betrekking hadden op jobwissels 
binnen het geheel van bestaande arbeidsplaatsen. 

(8) op 100 werknemersbewegingen naar en vanuit ondernemingen in de periode 2011-2012 had 69,4% betrekking op 
bestaande arbeidsplaatsen. 

(1) (2) op 100 bestaande jobs in 2011 kwamen er tussen 2011 en 2012 5 jobs bij (= jobcreatiegraad). Op 100 bestaande jobs 
in 2011 gingen er tussen 2011 en 2012 6 jobs verloren (= jobdestructiegraad). Het totaal aantal werkenden in loondienst 
bedroeg 3 843 772 in 2011. Een jaar later, in 2012, was dit 0,4% minder. 

(4) en (5) in de periode 2011-2012 waren er op 100 werknemers 17 nieuwe en 18 exists. 

De economie alsook individuele werknemers en werkgevers betalen een prijs voor de terugval in 
churning 

Churning is een kritische factor in een goed functionerende arbeidsmarkt, waardoor jobs beschikbaar 

worden voor andere afgestudeerde jongeren, werklozen of werknemers van andere ondernemingen. 

Wanneer churning afneemt, knakt deze vacatureketting. De dynamiek op de arbeidsmarkt vertraagt 

2011-2012

Netto-tewerkstellingsevolutie (∆E)

Jobdestructie (JD)

Uitstroom

Jobcreatie (JC)

Instroom
-619 599

-198 179

-19

A B A+B= Churning = CH
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of valt stil. Onderzoek in de Verenigde Staten heeft uitgewezen dat het jaarlijkse efficiëntieverlies 

door een terugval van churning tijdens de recente recessieperiode geschat wordt op 0,4 procent van 

het BBP. Daarmee heeft de lagere churning-graad een niet geringe economische kost die onder de 

radar blijft. 

In tijden van laagconjunctuur blijven werknemers zich immers  vastklampen aan een job waar ze niet 

geschikt voor zijn (bv. overgekwalificeerd) of niet tevreden over zijn. Dat betekent minder churning 

en heeft bovendien ook een impact op de loonevolutie van werknemers. Mensen die uit eigen 

beweging kiezen voor een jobverandering gaan er immers meestal financieel op vooruit. Dit geldt in 

het bijzonder voor jonge werknemers in het begin van hun professionele carrière. Tegelijk aarzelen 

werkgevers in tijden van crisis op hun beurt om vertrokken werknemers te vervangen. 

Minder bij oudere werknemers 

Interessant om vast te stellen is dat 70% van de Belgische bedrijven helemaal geen churning kent. De 

churning-graad verschilt ook sterk van sector tot sector. Zo kent de industrie een lage churning-graad 

(gemiddeld 14 procent over de periode 2006-2012). Alleen de openbare sector kent met 12 procent 

nog een lager percentage. Die in de onderwijssector en de non-profit klokt af op 17 en 19 procent. 

Ons onderzoek stelt vast dat de sector met de hoogste churning-graad de dienstverlenende sector is 

(60%). Dit wordt deels verklaard door de hoge mate van jobrotatie bij de zakelijke dienstverlening en 

de uitzendsector. 

Uit ons onderzoek blijkt verder dat de kans op churning stijgt naarmate bedrijven meer deeltijdse 

werknemers in hun personeelsbestand tellen. Bedrijven met meer dan de helft deeltijdse 

werknemers hebben zelfs 26 procent meer kans op churning dan de groep met 0 tot 6 procent 

deeltijdsen. Deeltijdse werknemers blijken mobieler te zijn.  

Churning hangt ook samen met de gemiddelde leeftijd van een personeelsbestand van een bedrijf. 

Wanneer een onderneming een ouder werknemersbestand heeft, dan valt de lagere churninggraad 

op. Dat is wellicht gerelateerd met de anciënniteitsverloning en de voordelen die daaraan verbonden 

zijn. Wanneer de gemiddelde leeftijd in een bedrijf tussen 25 en 29 jaar ligt, neemt de churning-

graad toe tot 71 procent. Tussen 30 en 34 jaar is dat 36 procent.  Bij bedrijven met een gemiddelde 

leeftijd rond de 40 jaar is de churning-graad al gedaald tot 13 procent.   
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Meer lezen: 
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op de arbeidsmarkt. Literatuurstudie en analyse voor de Belgische arbeidsmarkt in de periode 2006-

2012, www.dynam-belgium.org 

Met het DynaM-project produceren de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en het 
Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) van KU Leuven unieke cijfers over de 
trends in de dynamiek van de arbeidsmarkt. Federgon ondersteunt het HIVA-onderzoek met de 
Federgon Leerstoel ‘Dynamiek van de arbeidsmarkt’. De cijfers zijn gecorrigeerd voor de 
schijnbare dynamiek ten gevolge van overnames of fusies van ondernemingen - wijzigingen 
waarbij de jobs niet noodzakelijk verloren gaan. De jaarreeks bevat de evoluties per 30 juni van 
elk jaar, en dit voor ruim 99% van de loontrekkende werknemers in België. Gezaghebbende 
instellingen zoals de Nationale Bank van België en de Europese Centrale Bank maken er gebruik 
van. 

Meer cijfers en duiding op www.dynam-belgium.org 
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