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Meer vacatures klantcontact in Drenthe 
 

In de provincie Drenthe daalt het aantal WW-uitkeringen in augustus verder. In vrijwel alle sectoren nam 

het aantal WW-uitkeringen af. Alleen in het onderwijs en in de uitzendbranche waren er eind augustus 

meer WW-uitkeringen dan in de maand ervoor. De groeiende vraag naar medewerkers in het klantcontact 

zorgt voor een flinke stijging van het aantal vacatures in dit beroep. 

 

Minder WW-uitkeringen in augustus 

Eind augustus telde Drenthe 4.186 WW-uitkeringen. Dat is 1,6% van de Drentse beroepsbevolking. Het aantal WW-

uitkeringen in Drenthe nam in augustus af met 89 uitkeringen (-2,1%) ten opzichte van vorige maand. Vanuit vrijwel 

alle sectoren daalde de WW. Vooral onder WW’ers uit de commerciële dienstverlening, zorg & welzijn en bouw nam het 

aantal uitkeringen af. Alleen in het onderwijs en in de uitzendbranche waren in augustus iets meer WW-uitkeringen dan 

in de maand ervoor. Voor het onderwijs is een toename van de WW in augustus een jaarlijks terugkerend patroon dat 

wordt veroorzaakt doordat veel tijdelijke contracten van leraren aan het eind van het schooljaar worden beëindigd. Eind 

augustus 2022 was het aantal WW-uitkeringen in Drenthe ruim lager dan een jaar eerder (-27,3%). 

 

Groei vacatures klantcontact in Drenthe 

Er is een groeiende vraag naar medewerkers klantcontact in vrijwel alle sectoren. Dit komt doordat mensen 

meer online kopen bij webwinkels. Ook bieden bijvoorbeeld de overheid, banken, zorgverzekeraars en 
energieleveranciers steeds vaker diensten aan via internet. Het aantal vacatures voor dit beroep nam dan ook 
flink toe in Drenthe: in het afgelopen jaar is het aantal vacatures vrijwel verdubbeld ten opzichte van het jaar 

ervoor. Tegelijk zijn er in die periode juist minder mensen met een WW-uitkering die een baan als 
klantcontactmedewerker zoeken. Hierdoor is er inmiddels in de regio – net als in alle andere arbeidsmarktregio’s 
– meer vraag dan aanbod naar klantcontactmedewerkers. Consumenten merken dit ook; wachttijden bij 
klantcontactcenters lopen steeds vaker op. Dat komt naast de personeelstekorten door een toenemend aantal 
klantvragen en langere, complexere vragen. Bedrijven krijgen bijvoorbeeld extra vragen in verband met dure 
energiecontracten of leveringsproblemen van producten. 

 
Ontwikkeling regionale spanning klantcontactberoepen 

 
 

Klantcontact is een relatief open beroepsgroep waarnaar mensen vrij gemakkelijk kunnen overstappen. Zeker 
vanuit aanpalende sectoren zoals detailhandel en horeca; de beroepseisen en –vaardigheden komen deels 
overeen. Zo moeten verkopers en horecapersoneel, net als de medewerker klantcontact, servicegericht zijn en 
over communicatieve vaardigheden beschikken. Dat was ook te merken tijdens de coronacrisis; meer mensen 

uit de horeca en detailhandel zochten een baan in het klantcontact. Deze extra toeloop daalde in de loop van 
2021, maar de interesse van voormalig horecapersoneel en kassamedewerkers blijft groter dan voor de uitbraak 
van de coronapandemie. 
 
Meer weten over de ontwikkelingen, kansen en mogelijkheden binnen de klantcontactberoepen? Bekijk de 
arbeidsmarktinformatie klantcontact. 

https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/sector/klantcontact
https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/sector/klantcontact
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Afname WW in Nederland  

Eind augustus telde Nederland 151.730 WW-uitkeringen. Dat is 1,6% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren er 
156.636 WW-uitkeringen in Nederland. Landelijk nam het aantal WW-uitkeringen daarmee af met 4.906 uitkeringen ten 
opzichte van vorige maand (-3,1%). Een jaar eerder telde Nederland 212.661 WW-uitkeringen. Daarmee daalde de 
WW in Nederland op jaarbasis met 60.931 uitkeringen (-28,7%). De forse daling van de WW op jaarbasis is in alle 
provincies zichtbaar. 

 

Regionale verschillen 

In augustus 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 augustus in de provincie Groningen 5.140 WW-uitkeringen; 1,7% minder dan vorige 

maand. In Groningen was het aantal WW-uitkeringen eind augustus 22,5% lager dan vorig jaar. 

 Het aantal WW-uitkeringen in de provincie Friesland nam in augustus met 0,7% af tot 5.629. Ten opzichte van 

vorig jaar is er in de provincie Friesland sprake van een daling van 25,3%. 
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Bijlage I Tabellen 

Tabel provincie en gemeenten 

 

 
 

* Waarde is kleiner dan 10 

  

WW-Uitkeringen Stand       

huidige 

maand

Stand         

vorige 

maand

Maand 

mutatie

Stand          

vorig jaar

Jaar  

mutatie

WW-    

per-

centage

Aug 2022 Jul 2022 in % Aug 2021 in % Aug 2022 < 27 jr 27-50 jr ≥ 50 jr

Nederland 151.730 156.636 -3,1% 212.661 -28,7% 1,6% 11.241 69.506 70.973

Provincie

Drenthe 4.186 4.275 -2,1% 5.761 -27,3% 1,6% 328 1.668 2.190

Gemeenten

Aa en Hunze 192 202 -5,0% 271 -29,2% 1,4% * 60 124

Assen 613 636 -3,6% 810 -24,3% 1,7% 55 251 307

Borger-Odoorn 226 219 3,2% 279 -19,0% 1,7% 11 85 130

Coevorden 273 273 0,0% 382 -28,5% 1,5% 19 103 151

De Wolden 158 171 -7,6% 248 -36,3% 1,2% * 49 101

Emmen 988 1.003 -1,5% 1.417 -30,3% 1,8% 105 395 488

Hoogeveen 461 488 -5,5% 648 -28,9% 1,6% 36 214 211

Meppel 349 339 2,9% 473 -26,2% 1,8% 41 167 141

Midden-Drenthe 233 259 -10,0% 333 -30,0% 1,3% 14 86 133

Noordenveld 268 252 6,3% 367 -27,0% 1,7% 12 98 158

Tynaarlo 259 265 -2,3% 324 -20,1% 1,5% * 91 160

Westerveld 166 168 -1,2% 209 -20,6% 1,7% 11 69 86

Leeftijd
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Tabel sectoren 

 

 
 

* Waarde is kleiner dan 10  

WW-Uitkeringen Stand       

huidige 

maand

Stand        

vorige 

maand

Maand 

mutatie

Stand          

vorig jaar

Jaar  

mutatie

Aug 2022 Jul 2022 in % Aug 2021 in % 0-6 mnd 6-12 mnd ≥ 1 jr

Nederland 151.730 156.636 -3,1% 212.661 -28,7% 82.830 33.318 35.582

Provincie

Drenthe 4.186 4.275 -2,1% 5.761 -27,3% 2.186 928 1.072

Sector 

Drenthe

Landbouw, groenvoorziening, visserij 51 52 -1,9% 55 -7,3% 27 13 11

Chemische industrie 73 76 -3,9% 84 -13,1% 22 15 36

Metaalindustrie, installatie, voertuigen 282 296 -4,7% 408 -30,9% 121 70 91

Voeding- en genotmiddelenindustrie 95 96 -1,0% 120 -20,8% 49 16 30

Overige industrie 150 155 -3,2% 243 -38,3% 33 20 97

Bouw 98 118 -16,9% 133 -26,3% 31 44 23

Vervoer en logistiek 143 144 -0,7% 301 -52,5% 53 31 59

Detailhandel 273 281 -2,8% 438 -37,7% 136 67 70

Groothandel 203 218 -6,9% 306 -33,7% 91 61 51

Horeca en catering 107 115 -7,0% 202 -47,0% 53 17 37

Bank- en verzekeringswezen 69 75 -8,0% 110 -37,3% 30 21 18

Uitzendbedrijven 1.067 1.037 2,9% 1.262 -15,5% 775 181 111

Schoonmaak 48 50 -4,0% 68 -29,4% 20 12 16

Overige commerciële dienstverlening 514 551 -6,7% 728 -29,4% 260 111 143

Onderwijs 191 151 26,5% 230 -17,0% 113 38 40

Overheid 48 49 -2,0% 50 -4,0% 22 12 14

Zorg en welzijn 660 691 -4,5% 871 -24,2% 301 171 188

Cultuur 37 36 2,8% 61 -39,3% 22 10 *

Overig 66 71 -7,0% 76 -13,2% 24 17 25

Onbekend 11 13 -15,4% 15 -26,7% * * *

Duur uitkering
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Toelichting 

 

Over deze 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 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 voor de drie 

arbeidsmarktregio’s.  

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). De cijfers zijn in april 2020 aangepast aan de CBS 

publicatie van de beroepsbevolking naar regionale kenmerken van 13 februari 2020. 
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