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Aantal zeer krappe beroepen Midden-Holland neemt toe 
 

In Midden-Holland daalde het aantal WW-uitkeringen in november 2019 volgens 
het landelijk gemiddelde. Op jaarbasis was de afname iets sterker dan voor 

Nederland als geheel. Het aantal openstaande vacatures nam in een jaar tijd 
weliswaar af, maar de arbeidsmarkt blijft krap. Ten opzichte van vorig jaar zijn er 
meer beroepen waarvoor een zeer krappe arbeidsmarkt geldt. Dat blijkt uit 
vandaag gepubliceerde gegevens van de UWV Spanningsindicator. 
 

“De UWV Spanningsindicator geeft aan waar de arbeidsmarkt krap of ruim is. Dat levert bruikbare 
inzichten op voor werkzoekenden én werkgevers. Werkzoekenden doen er soms bijvoorbeeld goed 
aan hun zoekstraal te verbreden richting regio’s waar voor hun beroep een hogere spanning geldt. 
Werkgevers kunnen de Spanningsindicator juist gebruiken om kandidaten te vinden in gebieden 
waar de arbeidsmarkt minder gespannen is”, stellen Frank Verduijn en Jean-Paul Biever, 
arbeidsmarktadviseurs bij UWV. 
 

Eind november 2019 verstrekte UWV in totaal 2.116 WW-uitkeringen in Midden-Holland. Dat waren 
er 57 minder dan een maand eerder, een daling van 2,6% die vergelijkbaar is met de afname in 
Nederland als geheel (2,5%). Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten 
opzichte van de beroepsbevolking, kromp na een aantal maanden van stabilisatie verder tot 2,1%. 
Daarmee blijft het percentage ruim onder het landelijk gemiddelde van 2,5%. In vergelijking met 

vorig jaar daalde het aantal WW-uitkeringen in Midden-Holland met 426, oftewel 16,8%. Ook dit 

dalingspercentage komt uit boven het landelijk gemiddelde (14,6%). De absolute afname van WW-
uitkeringen was opnieuw verreweg het sterkst bij de bedrijfseconomische en administratieve 
beroepen (-181). Procentueel gezien was de daling het grootst bij openbaar bestuur, veiligheid en 
juridische beroepen (-30,2%), op de voet gevolgd door pedagogische beroepen (-29,9%). 
 
Arbeidsmarkt nog steeds krap 
Door de daling van het aantal WW-uitkeringen en toename van het aantal vacatures is de spanning 

op de arbeidsmarkt de voorbije jaren snel opgelopen (zie onderstaande illustratie). In Midden-
Holland geldt de arbeidsmarkt sinds eind 2017 als ‘krap’. In lijn met de landelijke trend lijkt deze 
krapte in het derde kwartaal van 2019 te stabiliseren, zo blijkt vandaag uit de meest recente editie 
van de UWV Spanningsindicator. Ondanks een daling van het aantal openstaande vacatures met 
10% tot een totaal van ongeveer 2.700 blijft het beschikbare aanbod van werkzoekenden in 
Midden-Holland relatief beperkt ten opzichte van de vraag. 
 

 
 
Grotere spreiding tussen beroepsgroepen 

Een diepere duik in de gegevens van de Spanningsindicator leert dat de spreiding van 

arbeidsmarktspanning tussen beroepsgroepen toeneemt. Zo groeide het aantal beroepsgroepen 
met een ‘zeer krappe’ arbeidsmarkt in Midden-Holland het afgelopen jaar bijvoorbeeld van 11 naar 
13. Deze typering gold in Midden-Holland in het derde kwartaal van 2019 onder meer voor 
transportplanners en logistiek medewerkers, databank- en netwerkspecialisten, software- en 
applicatieontwikkelaars, timmerlieden, elektriciens en elektromonteurs, machinemonteurs, 
vrachtwagenchauffeurs en verpleegkundigen. Tegelijkertijd daalde het aantal beroepsgroepen met 
een ‘krappe’ arbeidsmarkt. Door een marginale afname van de spanning verschoof de 

arbeidsmarkttypering voor de beroepsgroep managers verkoop en marketing bovendien van 
‘gemiddeld’ naar ‘ruim’. 
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Naast de variatie per beroepsgroep zijn er ook tussen regio’s duidelijke verschillen zichtbaar. Zo 
kent de arbeidsmarkt in Midden-Holland in het derde kwartaal van 2019 een ‘gemiddelde’ spanning 
voor sociaal werkers, groeps- en woonbegeleiders. Dit betekent dat het aantal werkzoekenden in 
deze beroepsrichting min of meer in evenwicht is met het aantal openstaande vacatures. 
 
‘In veel omliggende regio’s zijn de kansen op werk in deze beroepsrichting echter beter’, zo licht 

Frank Verduijn toe. ‘In Zuid-Holland Centraal, Holland Rijnland, Haaglanden en Midden-Utrecht is er 
voor dit soort welzijnswerkers bijvoorbeeld sprake van krapte. Werkzoekende sociaal werkers, 

groeps- en woonbegeleiders uit Midden-Holland doen er dus verstandig aan hun blik te verruimen.’ 
 
Ga naar http://www.arbeidsmarktcijfers.nl/ om de meest recente gegevens van de UWV 
Spanningsindicator in te zien en de spanning voor een bepaalde beroepsgroep op te zoeken.  
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Beroepsgroepen naar arbeidmarkttypering in Midden-Holland
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Tabellen 
 
 
Lopende WW-uitkeringen naar gemeente  

 

 
 

 
Lopende WW-uitkeringen naar sector 

 

  

WW-Uitkeringen Stand       

huidige 

maand

Stand         

vorige 

maand

Maand 

mutatie

Stand          

vorig 

jaar

Jaar  

mutatie

WW-    

per-

centage

Nov 2019 Okt 2019 in % Nov 2018 in % Nov 2019 < 27 jr 27-50 ≥ 50 jr

Nederland 227.693 233.481 -2,5% 266.585 -14,6% 2,5% 15.937 107.325 104.431

Provincie

Zuid-Holland 46.678 47.784 -2,3% 54.777 -14,8% 2,4% 3.605 23.274 19.799

Arbeidsmarktregio

    Gemeenten

Midden-Holland 2.116 2.173 -2,6% 2.542 -16,8% 2,1% 156 900 1.060

Bodegraven-Reeuwijk 341 343 -0,6% 416 -18,0% 1,9% 22 148 171

Gouda 897 924 -2,9% 1.120 -19,9% 2,4% 68 392 437

Krimpenerwaard 530 543 -2,4% 623 -14,9% 1,8% 44 208 278

Waddinxveen 348 363 -4,1% 383 -9,1% 2,3% 22 152 174

Leeftijd

WW-Uitkeringen Stand       

huidige 

maand

Stand        

vorige 

maand

Maand 

mutatie

Stand          

vorig 

jaar

Jaar  

mutatie

Nov 2019 Okt 2019 in % Nov 2018 in % 0-6 mnd 6-12 mnd ≥ 1 jr

Nederland 227.693 233.481 -2,5% 266.585 -14,6% 125.405 47.575 54.713

Provincie

Zuid-Holland 46.678 47.784 -2,3% 54.777 -14,8% 27.025 9.230 10.423

Sector

Midden-Holland 2.116 2.173 -2,6% 2.542 -16,8% 1.140 448 528

Landbouw, groenvoorziening, visserij 51 41 24,4% 40 27,5% 33 14 <10

Chemische industrie 10 10 0,0% 18 -44,4% <10 <10 <10

Metaalindustrie, installatie, voertuigen 149 148 0,7% 150 -0,7% 83 27 39

Voeding- en genotmiddelenindustrie 42 43 -2,3% 56 -25,0% 23 <10 11

Overige industrie 59 55 7,3% 63 -6,3% 33 13 13

Bouw 54 51 5,9% 67 -19,4% 30 <10 18

Vervoer en logistiek 167 164 1,8% 205 -18,5% 104 31 32

Detailhandel 204 213 -4,2% 231 -11,7% 115 49 40

Groothandel 197 195 1,0% 224 -12,1% 100 41 56

Horeca en catering 56 60 -6,7% 55 1,8% 36 <10 12

Bank- en verzekeringswezen 100 106 -5,7% 135 -25,9% 25 22 53

Uitzendbedrijven 155 163 -4,9% 184 -15,8% 106 30 19

Schoonmaak 33 33 0,0% 53 -37,7% 17 12 <10

Overige commerciële dienstverlening 399 421 -5,2% 492 -18,9% 217 83 99

Onderwijs 78 83 -6,0% 114 -31,6% 37 <10 33

Overheid 27 26 3,8% 27 0,0% <10 <10 10

Zorg en welzijn 261 282 -7,4% 345 -24,3% 128 61 72

Cultuur 13 18 -27,8% 29 -55,2% <10 <10 <10

Overig 59 59 0,0% 53 11,3% 33 20 <10

Onbekend <10 <10 - <10 - <10 <10 <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. Bij de WW wordt onderscheid gemaakt tussen 4-weekse en 5-weekse 
verslagperioden.  
 
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). 
 
Duur uitkering 
Het betreft de verstreken duur van de WW-uitkering. 

 
Krappe en ruime arbeidsmarkt 
De arbeidsmarkt is ruim wanneer er veel geregistreerde werkzoekenden zijn in verhouding tot het 

aantal openstaande vacatures. De arbeidsmarkt is krap wanneer er veel openstaande vacatures 
zijn in verhouding tot het aantal geregistreerde werkzoekenden. 
 
Sectorindeling 

UWV beschikt over de sectorindeling die in het kader van de financiering van de sociale 
verzekeringen wordt gebruikt. Deze indeling is vereenvoudigd tot een globalere indeling. Voor zover 
dat mogelijk is wordt de SBI-indeling van het CBS gevolgd, maar dat kan niet voor alle sectoren. 
 
Meer informatie 
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 ontslagwerkloosheid. De WW-cijfers geven daarom een goed beeld 
van de dynamiek op de arbeidsmarkt. 
 
De Regionale Nieuwsflits Arbeidsmarkt van UWV is terug te vinden op de arbeidsmarktpagina’s van 
Werk.nl onder het tabblad ‘Voor de pers’. Elders op deze website vindt men tevens de Regionale 
Maandcijfers Arbeidsmarkt. De UWV Spanningsindicator is in te zien via een van de 

rapportageboeken op de website https://www.arbeidsmarktcijfers.nl/. 

 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sonja Pennings via 06-25070956 of 
Sonja.Pennings@uwv.nl. 

https://www.werk.nl/werk_nl/arbeidsmarktinformatie/publicaties/publicatie-voor-de-pers/regionale-nieuwsflits
https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie
https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie
https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/voor-de-pers/
https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/regio/regionale-publicaties/regionale-maandcijfers-arbeidsmarktinformatie/
https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/regio/regionale-publicaties/regionale-maandcijfers-arbeidsmarktinformatie/
https://www.arbeidsmarktcijfers.nl/Report/8
https://www.arbeidsmarktcijfers.nl/
mailto:Sonja.Pennings@uwv.nl

