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In oktober daalde het aantal WW-uitkeringen in Drenthe verder. Door daling van de WW en stijging van 
het aantal vacatures, zijn de personeelstekorten van voor corona terug. UWV werkt samen met partners 
aan het plaatsen van werkzoekenden op kansrijke beroepen en het daarmee oplossen van de krapte op de 
arbeidsmarkt. 
 

WW in oktober verder gedaald 
Eind oktober telde Drenthe 5.504 WW-uitkeringen. Dat is 2,2% van de Drentse beroepsbevolking. Het aantal WW-
uitkeringen in Drenthe nam in oktober af met 194 uitkeringen (-3,4%) ten opzichte van vorige maand. De WW daalde 

in de afgelopen maand in de meeste sectoren, maar vooral in de uitzendsector, vervoer & logistiek en detailhandel. Eind 
oktober 2021 was het aantal WW-uitkeringen in Drenthe ook ruim lager dan een jaar eerder (-27,0%). Sinds vijf 
maanden ligt de WW er weer onder het niveau van eind 2019, vlak voor de uitbraak van de coronapandemie. 
 

Personeelstekorten van voor corona terug – én groter 

Door de afname van WW-uitkeringen en toename van vacatures is het moeilijker voor werkgevers om personeel te 
vinden. In de eerste week van november verscheen Regio in Beeld, een jaarlijkse UWV-publicatie die de ontwikkelingen 
op de 35 regionale arbeidsmarkten schetst. Rond de publicatie organiseerde UWV samen met partners bijeenkomsten, 
zoals de webinar over Regio in Beeld Drenthe. Uit Regio in Beeld blijkt dat de personeelstekorten van vóór corona terug 
zijn en zelfs groter zijn dan voor de pandemie. De regionale lijsten met kansrijke beroepen geven inzicht waar de 
kansen liggen voor werkzoekenden en voor welke beroepen werkgevers dus moeilijk aan kandidaten kunnen komen. In 
het overzicht van Drenthe staan 98 kansrijke beroepen, waarvan een groot deel in de techniek.  
UWV ondersteunt werkgevers in het oplossen van personeelstekorten. De publicatie Personeelstekorten aanpakken, 
Oplossingen voor werkgevers beschrijft verschillende strategieën om personeelstekorten te verkleinen. Het rapport 
geeft 27 concrete oplossingen, tips en voorbeelden, verdeeld over drie pijlers:  

1. Nieuw talent van binnen of buiten de organisatie aantrekken, bijvoorbeeld door huidig personeel te scholen. 
2. Werk anders organiseren, onder andere door meer uren werken mogelijk te maken of de administratieve taken te 

verminderen. 
3. Personeel binden en boeien, zoals het verlichten van de werkdruk of sneller een vast contract geven. 
 
Ook in de praktijk werkt UWV samen met partners om werkzoekenden aan het werk te helpen in een kansrijk beroep. 
Zo heeft UWV onlangs met succes een vacature weten in te vullen voor een adviseur textielbedrukking. Een baan met 
een combinatie van grafische kennis met commerciële vaardigheden. Geen eenvoudige vacature om in te vullen, dat 
bleek ook wel uit de geringe reacties en kandidaten die daarvoor beschikbaar waren. Een grafisch ontwerper (50+) die 
in het Westen van het land woont en werkt, wilde graag terug naar het Noorden en vroeg de hulp in van UWV. De 
sollicitant is voorgesteld bij het bedrijf en na de sollicitatiegesprekken zijn ze met elkaar in zee gegaan. De e-mail van 
de werkgever zegt genoeg: “Je hebt weer twee mensen blij gemaakt! Ik vind het super hoe je ons altijd helpt! Dat mag 

ook eens gezegd worden!” 
 
Meer informatie over de arbeidsmarkt vindt u op https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/. 
 

WW in Nederland duikt onder 200.000 
Eind oktober telde Nederland 199.114 WW-uitkeringen. Dat is 2,1% van de beroepsbevolking. Hiermee duikt het aantal 
WW-uitkeringen landelijk onder de 200.000 en is voor de derde maand op rij lager dan voor de coronapandemie in 
december 2019 met 223.453 landelijk. Vorige maand waren er 207.918 WW-uitkeringen in Nederland. Landelijk nam 
het aantal WW-uitkeringen daarmee af met 8.804 uitkeringen ten opzichte van vorige maand (-4,2%). In alle provincies 
nam het aantal WW-uitkeringen in oktober af. Een jaar eerder telde Nederland 278.275 WW-uitkeringen. Daarmee 
daalde de WW in Nederland op jaarbasis met 79.161 uitkeringen (-28,4%). De daling van de WW op jaarbasis is ook in 

alle provincies zichtbaar. 

 
Regionale verschillen 
In oktober nam de WW af in alle drie de noordelijke provincies. Ook ten opzichte van vorig jaar was overal in het 
noorden een afname van het aantal WW-uitkeringen te zien. 

 

 UWV verstrekte eind oktober in de provincie Groningen 6.111 WW-uitkeringen; 5,6% minder dan vorige maand. In 

Groningen was het aantal WW-uitkeringen eind oktober 28,4% lager dan vorig jaar. 
 Het aantal WW-uitkeringen in de provincie Friesland nam in oktober met 3,2% af tot 7.208. Ten opzichte van vorig 

jaar is er in de provincie Friesland sprake van een daling van 29,4%. 

 

 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 

In deze nieuwsflits wordt gebruik gemaakt van cijfers over de werkloosheidsuitkeringen (WW) van UWV. Dit is in lijn 
met het gezamenlijke landelijke persbericht van CBS en UWV. Het aantal WW-uitkeringen heeft betrekking op 

Personeelstekorten in Drenthe 

https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/regio/regio-in-beeld-2021
https://vimeo.com/dorgeloaudioservice/review/612901047/05c80e3e30
https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/kansen-arbeidsmarkt/regionale-kansrijke-beroepen
https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/werving-behoud/27-oplossingen-personeelstekorten
https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/werving-behoud/27-oplossingen-personeelstekorten
https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/


 

Regionale Nieuwsflits Arbeidsmarkt provincie Drenthe  2 

 

ontslagwerkloosheid. De WW-cijfers geven derhalve een goed beeld van de dynamiek op de arbeidsmarkt. 
 
In de bijlage treft u de WW-cijfers uitgesplitst naar de gemeenten en naar sectoren. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Heidi Regts, communicatieadviseur UWV, district Noord, e-mail 
Heidi.Regts@uwv.nl, telefoon 06 – 15 19 40 53. 
 
Meer informatie over de arbeidsmarkt vindt u op https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/. 

mailto:Heidi.Regts@uwv.nl
https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/
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Tabel Provincie en gemeenten 

 

 

 
 

 
 
 

  

WW-Uitkeringen Stand       

huidige 

maand

Stand         

vorige 

maand

Maand 

mutatie

Stand          

vorig jaar

Jaar  

mutatie

WW-    

per-

centage

Okt 2021 Sep 2021 in % Okt 2020 in % Okt 2021 < 27 jr 27-50 jr ≥ 50 jr

Nederland 199.114 207.918 -4,2% 278.275 -28,4% 2,1% 12.184 92.987 93.936

Provincie

Drenthe 5.504 5.698 -3,4% 7.539 -27,0% 2,2% 337 2.210 2.957

Gemeenten

Aa en Hunze 271 276 -1,8% 322 -15,8% 2,1% * 98 164

Assen 785 801 -2,0% 1.075 -27,0% 2,2% 45 345 395

Borger-Odoorn 271 281 -3,6% 351 -22,8% 2,0% 12 95 164

Coevorden 354 372 -4,8% 508 -30,3% 2,0% 27 125 202

De Wolden 253 244 3,7% 324 -21,9% 1,9% * 86 158

Emmen 1.323 1.392 -5,0% 1.962 -32,6% 2,5% 104 547 672

Hoogeveen 612 619 -1,1% 822 -25,5% 2,1% 50 260 302

Meppel 434 470 -7,7% 605 -28,3% 2,4% 36 206 192

Midden-Drenthe 310 336 -7,7% 431 -28,1% 1,7% 17 116 177

Noordenveld 344 354 -2,8% 434 -20,7% 2,2% * 126 211

Tynaarlo 335 340 -1,5% 423 -20,8% 2,0% 12 121 202

Westerveld 212 213 -0,5% 282 -24,8% 2,2% * 85 118

* waarde is kleiner dan 10

Leeftijd

Bijlage I Tabellen 
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Tabel Sectoren 

 

 

WW-Uitkeringen Stand       

huidige 

maand

Stand        

vorige 

maand

Maand 

mutatie

Stand          

vorig jaar

Jaar  

mutatie

Okt 2021 Sep 2021 in % Okt 2020 in % 0-6 mnd 6-12 mnd ≥ 1 jr

Nederland 199.114 207.918 -4,2% 278.275 -28,4% 99.417 53.518 46.179

Provincie

Drenthe 5.504 5.698 -3,4% 7.539 -27,0% 2.694 1.443 1.367

Sector 

Drenthe

Landbouw, groenvoorziening, visserij 63 51 23,5% 75 -16,0% 39 13 11

Chemische industrie 83 86 -3,5% 138 -39,9% 36 25 22

Metaalindustrie, installatie, voertuigen 396 407 -2,7% 481 -17,7% 211 103 82

Voeding- en genotmiddelenindustrie 119 117 1,7% 144 -17,4% 44 44 31

Overige industrie 235 244 -3,7% 261 -10,0% 76 112 47

Bouw 118 122 -3,3% 178 -33,7% 48 36 34

Vervoer en logistiek 267 301 -11,3% 521 -48,8% 99 65 103

Detailhandel 379 423 -10,4% 513 -26,1% 196 106 77

Groothandel 306 305 0,3% 377 -18,8% 143 90 73

Horeca en catering 184 193 -4,7% 319 -42,3% 71 69 44

Bank- en verzekeringswezen 107 111 -3,6% 201 -46,8% 28 22 57

Uitzendbedrijven 1.139 1.213 -6,1% 1.560 -27,0% 700 239 200

Schoonmaak 67 67 0,0% 87 -23,0% 29 23 15

Overige commerciële dienstverlening 740 733 1,0% 1.082 -31,6% 332 177 231

Onderwijs 224 236 -5,1% 270 -17,0% 128 39 57

Overheid 56 53 5,7% 45 24,4% 29 12 15

Zorg en welzijn 876 893 -1,9% 1.100 -20,4% 416 226 234

Cultuur 55 54 1,9% 71 -22,5% 33 10 12

Overig 73 76 -3,9% 90 -18,9% 27 26 20

Onbekend 17 13 30,8% 26 -34,6% * * *

* waarde is kleiner dan 10

Duur uitkering
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Toelichting 
 

WW-uitkeringen  

 UWV geeft op basis van de Werkloosheidswet (WW) een uitkering aan werknemers die buiten hun 

schuld hun baan zijn kwijtgeraakt. Het aantal WW-uitkeringen heeft betrekking op ontslagwerkloosheid. 

Het aantal WW-uitkeringen is exclusief werkloosheid als gevolg van betalingsonmacht bij 

faillissementen, werktijdverkorting en “onwerkbaar” weer. De belangrijkste redenen om een WW-

uitkering te beëindigen zijn werkhervatting en het bereiken van de maximale uitkeringsduur. 

 
WW-percentage 

 Het WW-percentage is het volume WW uitgedrukt als % van de beroepsbevolking. Deze WW-cijfers 

hebben betrekking op het aantal WW-uitkeringen, niet op het aantal personen. Het WW-percentage 

dient niet te worden verward met het werkloosheidspercentage (CBS). 

Het CBS publiceerde op 13 februari 2020 de nieuwe tabellen over de beroepsbevolking naar regionale 

kenmerken. 

 

Beroepsbevolking 

 Bron beroepsbevolkingscijfers: CBS (stand 2019). In februari 2015 is de beroepsbevolking aangepast 

aan de internationale definitie van de International Labour Office (ILO). Belangrijkste verschillen met 

het verleden zijn a) de verlaging van het aantal uren dat iemand werkt of wil werken van 12 uur naar 1 

uur en b) de verhoging van de leeftijdsgrens van 64 jaar naar 74 jaar. 

 

Duur uitkering 

 Het betreft de verstreken duur van de WW-uitkering. 

 
Sectorindeling 

 UWV beschikt over de sectorindeling die de Belastingdienst gebruikt bij het indelen van bedrijven 

volgens de Wet financiering sociale Verzekeringen (Wfsv). In de Nieuwsflits is het aantal sectoren 

ingeperkt door sectoren samen te voegen. Voor zover dat mogelijk is wordt de SBI-indeling van het 

CBS gevolgd, maar dat kan lang niet voor alle sectoren. Beëindigde WW-uitkeringen naar sector 

hebben betrekking op de sector van instroom.  

 Gedurende de eerste maanden van 2020 zijn veel uitzendbedrijven door de Belastingdienst 

heringedeeld in de sector ‘Uitzendbedrijven’ (Staatscourant 2019, 38919). In voorgaande jaren was 

een groot deel van de uitzendbedrijven nog ingedeeld in de sector waar de uitlening plaatsvond. De 

ontwikkeling van het aantal WW-uitkeringen vanuit de uitzendsector tussen 2019 en 2020 wordt 

vertekend door deze herindeling. Dat geldt ook voor de sectoren waar voorheen veel uitzendbedrijven 

ingedeeld waren, zoals ‘Overige commerciële dienstverlening’ en ‘Vervoer en logistiek’. 
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Disclaimer 

Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen, echter uitsluitend met bronvermelding. 

 

UWV © 2021 

 

De kennispublicaties van UWV hebben betrekking op vier gebieden. 

Deze kennen een eigen kleurcodering. Zo kunt u snel zien op welk 

gebied een publicatie betrekking heeft: 

   

ontwikkelingen in de sociale zekerheid  verder professionaliseren van de dienstverlening 

   

arbeidsmarkt en arbeidsparticipatie  financiële aspecten van de sociale zekerheid 
 

 

https://twitter.com/UWVnl
https://www.linkedin.com/company/uwv
https://www.facebook.com/UWVnl/

