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Persbericht
Helft van de werkzoekenden heeft tijdens 2e corona golf weinig vertrouwen in het vinden
van een nieuwe baan

- Zowel jongeren (20-49 als ouderen (50+) hebben minder vertrouwen dan tijdens eerste golf

- Ouderen denken meer dan jongeren dat het langer dan een half jaar duurt voordat ze werk
hebben gevonden

Amsterdam, 7 oktober 2020 – Het vertrouwen van Nederlandse werkzoekenden op de
arbeidsmarkt is tijdens de 2e corona golf sterk afgenomen, blijkt uit onderzoek* van
werving en selectieorganisatie PageGroup, dat continu monitort hoe optimistisch
werkzoekenden zijn over hun carrièreperspectief. Circa de helft van de werkzoekenden
heeft weinig tot geen vertrouwen een baan te vinden. Tijdens de eerste corona golf was
dit circa 40%. De cijfers zijn opvallend, omdat PageGroup vanuit bedrijven geen grote
vacaturestops ervaart.

Eerste golf vs tweede golf
Tijdens de eerste golf onderzocht PageGroup ook het sentiment onder werkzoekenden.
Hoewel toen het vertrouwen in de arbeidsmarkt zichtbaar significant was gedaald, dacht 59%
van de werkzoekenden alsnog binnen 3 maanden een baan te vinden. In dit vertrouwen lijkt nu
een kentering plaats te vinden.
 

“De daling van het vertrouwen in de arbeidsmarkt onder werkzoekenden strookt niet met wat

wij zien in de markt. We merken dat bedrijven juist langzaam meer vertrouwen krijgen en we

zien geen grote veranderingen als het gaat om vacaturestops. Het lijkt erop dat het negatieve

sentiment in de media de werkzoekenden nu parten speelt in het vertrouwen over hun eigen

carrièrekansen. De nog steeds bestaande schaarste van talent op de arbeidsmarkt wordt

hiermee verder gevoed”, aldus Joost Fortuin van PageGroup.
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2twintig is een creatief en pragmatisch PR-bureau, zonder veel poeha en altijd met een persoonlijke benadering.
Vol energie en met resultaat voor ogen.Voor meer informatie zie www.2twintig.nl

PageGroup is in 1976 opgericht in Groot-Brittannië en is inmiddels één van ´s werelds meest
bekende en gerespecteerde werving- en selectiebureaus. PageGroup is actief in 36 landen en
levert zowel op lokaal, regionaal als op wereldniveau recruitmentservices en
carrièremogelijkheden. Page Personnel, Page Executive en Michael Page maken deel uit
van PageGroup, dat sinds april 2001 op de London Stock Exchange (MPI) genoteerd staat. 
 

*Bron: onderzoek uitgevoerd door PageGroup in oktober 2020 onder 618 werknemers en

werkzoekenden in Nederland.
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