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Het aantal WW-uitkeringen dat in Zeeland in april 2021 verstrekt werd, lag 6% lager dan een maand 

eerder en 7% lager dan een jaar geleden. Daarmee is voor het eerst sinds maart 2020 het aantal WW-

uitkeringen op jaarbasis gedaald: het aantal WW-uitkeringen in april 2021 is onder het niveau van 

dezelfde maand een jaar geleden. In de ICT zet de groei van de werkgelegenheid door en is er nog altijd 

sprake van krapte. De ICT-sector biedt dan ook goede kansen op werk. 

 
Aantal WW-uitkeringen daalt sterker dan in februari en maart, ook op jaarbasis een afname 
Eind april 2021 telde de provincie Zeeland 4.800 WW-uitkeringen. Dat was 6% minder dan in maart 2021 en een 

afname van 7% in vergelijking met april 2020. Het aantal WW-uitkeringen in Zeeland ligt wel nog steeds 18% hoger 

dan in februari 2020, de maand voor de start van de coronacrisis. Op maandbasis daalde het aantal WW-uitkeringen 

ook al in februari (1%) en maart 2021 (2%), maar minder sterk. Ook landelijk lag het aantal WW-uitkeringen in april 

2021 bijna 6% lager ten opzichte van vorige maand en in vergelijking met april 2020 was er sprake van een afname 

van 9%. Het WW-percentage in Zeeland bedroeg in april 2021 2,4%, iets lager dan het landelijke WW-percentage van 

2,9%.  

 

Ondanks corona toename werkgelegenheid ICT 
De coronacrisis heeft een grote impact op de arbeidsmarkt. Ook de ICT-sector is hard geraakt, al verschilt de 
impact per bedrijf. Tijdens de coronacrisis heeft thuiswerken een enorme vlucht genomen, waardoor het belang 
van een goedwerkende en beveiligde ICT-infrastructuur duidelijk is geworden. Met bedrijven die een rol spelen 

in de digitale infrastructuur gaat het over het algemeen dan ook goed. Aan de andere kant zijn er ook bedrijven 
die kampen met vraaguitval, zoals verkopers van hardware. Over het algemeen heeft de coronacrisis echter 
niet geleid tot een daling van het aantal banen in de ICT. Het aantal werknemers in de ICT-sector groeit al 
jaren en deze trend zette zich ondanks de coronacrisis in 2020 door. Landelijk is het aantal ICT-banen in 
september 2020 met 2% gestegen ten opzichte van september 2019 en UWV verwacht dat dit aantal in 2021 
zal blijven toenemen. In Zeeland waren er 1.950 ICT-werknemersbanen in september 2020, dit is een stijging 
van 2% ten opzichte van september 2019. Zie ook de sectorbarometer ICT van UWV voor meer informatie over 
de arbeidsmarkt in deze sector.  

 
Sneller herstel WW-uitkeringen voor ICT-beroepen 
Ondanks de voortzettende groei van het aantal ICT-banen is ook de ICT-sector niet ontkomen aan de gevolgen van de 

coronacrisis. Zo blijkt uit het ledenonderzoek van NLdigital dat bij een groot deel van de ondervraagde bedrijven de 

coronacrisis een (zeer) negatieve impact heeft op de omzet. Dit wordt ook bevestigd door de resultaten van de 

Conjunctuur-enquête van het CBS: eind 2020 gaf 23% van de bedrijven in de ICT-dienstverlening aan dat de waarde 

van hun opdrachten/orders in de afgelopen drie maanden is afgenomen, tegenover 10% eind 2019. Dit leidde onder 

meer tot een toename van WW-uitkeringen. Het aantal WW-uitkeringen voor ICT-beroepen in Zeeland nam in april 

2020 toe met 8%, ten opzichte van de maand daarvoor. Vanaf juli 2020 daalde zowel het totaal aantal WW-uitkeringen 

als het aantal WW-uitkeringen voor ICT-beroepen. Deze daling was in de loop van de maanden sterker voor ICT-

beroepen dan voor alle beroepen gezamenlijk. Ook in 2021 zet deze trend door, en daalde het aantal WW-uitkeringen 

voor ICT-beroepen sterker dan het totale aantal WW-uitkeringen in Zeeland. In april 2021 daalde het aantal WW-

uitkeringen voor ICT-beroepen met 8% ten opzichte van de maand daarvoor. 

 

Afbeelding 1: Ontwikkeling WW-uitkeringen, totaal & ICT 

Zeeland, januari 2019-april 2021  

 

  
Bron: UWV 

 

 
 
 

Aantal WW-uitkeringen op jaarbasis 
afgenomen, goede kansen op werk in ICT-
sector 

https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/sector/ict/corona-weinig-impact-ict-arbeidsmarkt
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Aantal ICT-vacatures sterker gestegen dan totale vacaturemarkt 
In het vierde kwartaal van 2019 stonden er in Zeeland 150 vacatures open voor ICT-beroepen. In het eerste kwartaal 

van 2020 daalde het aantal ICT-vacatures in Zeeland (40%). De daling voor ICT-beroepen was sterker dan de totale 

vacaturemarkt (27%). In het tweede kwartaal van 2020 steeg het aantal ICT-vacatures in Zeeland weer, ook de totale 

vacatureonwikkeling steeg, maar minder sterk. Na een daling van het aantal ICT-vacatures in het derde kwartaal was er 

in het vierde kwartaal weer sprake van een stijging met 25%. Daarmee stond het aantal ICT-vacatures op hetzelfde 

niveau als in het vierde kwartaal in 2019. Binnen ICT-beroepen stonden in Zeeland in het vierde kwartaal van 2020 de 

meeste vacatures open voor ICT-helpdeskmedewerkers –en gebruikersondersteuners (50).  

 

Ondanks daling vacatures, nog altijd krapte in de ICT-sector 
Als gevolg van de coronamaatregelen daalde de spanning op de totale arbeidsmarkt, maar was er nog altijd sprake van 

algehele krapte op de arbeidsmarkt in Zeeland. In 2019 en het eerste kwartaal van 2020 was de spanning voor ICT-

beroepen zeer krap. Dat wil zeggen dat er per vacature relatief weinig kandidaten zijn en het werkgevers dus 

veel moeite kost om vacatures te vervullen. Doordat het aantal WW-uitkeringen voor ICT-beroepen gedurende 2020 

toenam en het aantal vacatures in diezelfde periode daalde, zakte de spanning in het tweede kwartaal van 2020 van 

zeer krap naar krap. Door de sterke stijging van het aantal ICT-vacatures en de daling van het aantal WW-uitkeringen 

nam de spanning op de arbeidsmarkt voor ICT-beroepen in het derde en vierde kwartaal van 2020 weer toe. Dit leidde 

echter niet tot een verschuiving van de spanningsindicator: vanaf het tweede kwartaal van 2020 kon de Zeeuwse 

arbeidsmarkt voor ICT-beroepen getypeerd worden als krap. Deze krapte geldt voor alle ICT-beroepen in Zeeland en 

was het hoogst voor ICT-helpdeskmedewerkers en-gebruikersondersteuners 

 

Afbeelding 3: Ontwikkeling spanning arbeidsmarkt ICT-

beroepen 

Zeeland, Spanningsindicator UWV 

 

Bron: UWV 

 

 Afbeelding 4: Regionale spanning ICT-

beroepen  

Spanningsindicator UWV, 4e kwartaal 2020 

 
Bron: UWV 

Doordat de krapte op de arbeidsmarkt voor ICT-beroepen voortduurt, zijn de kansen  op werk in de ICT zeer 
goed. De lijst Kansrijke beroepen die in december 2020 door UWV gepubliceerd werd, noemt onder andere data 

analisten, netwerkbeheerders en programmeurs als beroepen met goede perspectieven op werk. Hier is wel 
vaak specialistische kennis voor nodig die via scholing of werkervaring opgedaan kan worden. Ook buiten de 
ICT-sector wordt het hebben van ICT-kennis voor steeds meer werkenden relevant. In Nederland wordt volgens 
CEDEFOP in 19% van de online vacatures vaardigheden gevraagd op het terrein van ICT 1.  
 

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 

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 vijf arbeidsmarktregio’s aan. 

 

Voor gedetailleerde informatie over WW en de Geregistreerde Werkzoekenden UWV (GWU) per arbeidsmarktregio 

verwijzen we u graag naar de Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie (RMA). 

 

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met arbeidsmarktadviseurs Milou Audenaerd (06 21 48 44 91) of 

Jeroen de Quillettes (06-11 23 07 78). 

 

Voor persvragen kunt u contact opnemen met UWV-communicatieadviseur Saskia Willems (06-21 18 75 41). 

 

Meer informatie over de arbeidsmarkt vindt u op Werk.nl. 

                                                 

 

https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/kansen-arbeidsmarkt/kansrijke-beroepen?friendlyurl=/arbeidsmarktinformatie/beroep/kansrijke-beroepen
https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/regio/regionale-publicaties/regionale-maandcijfers-arbeidsmarktinformatie/
mailto:milou.audenaerd@uwv.nl
mailto:jeroen.dequillettes@uwv.nl
mailto:Saskia.Willems@uwv.nl
https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/
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Tabel arbeidsmarktregio’s 

 

 
 

Tabel sectoren 
 

 

WW-Uitkeringen Stand       

huidige 

maand

Stand         

vorige 

maand

Maand 

mutatie

Stand          

vorig jaar

Jaar  

mutatie

WW-    

per-

centage

Apr 2021 Maa 2021 in % Apr 2020 in % Apr 2021 < 27 jr 27-50 jr ≥ 50 jr

Nederland 266.386 282.186 -5,6% 292.065 -8,8% 2,9% 24.154 128.858 113.365

Provincie

Zeeland 4.782 5.102 -6,3% 5.133 -6,8% 2,4% 454 2.104 2.224

Gemeenten

Borsele 244 259 -5,8% 289 -15,6% 2,0% 21 83 140

Goes 504 536 -6,0% 550 -8,4% 2,5% 41 231 232

Hulst 270 288 -6,3% 300 -10,0% 2,0% 20 99 151

Kapelle 130 143 -9,1% 127 2,4% 1,9% 10 60 60

Middelburg 669 721 -7,2% 715 -6,4% 2,7% 80 308 281

Noord-Beveland 101 108 -6,5% 120 -15,8% 2,6% * 33 61

Reimerswaal 301 303 -0,7% 330 -8,8% 2,5% 18 144 139

Schouwen-Duiveland 365 391 -6,6% 397 -8,1% 2,1% 28 145 192

Sluis 281 297 -5,4% 267 5,2% 2,5% 26 123 132

Terneuzen 659 690 -4,5% 658 0,2% 2,4% 60 297 302

Tholen 280 311 -10,0% 313 -10,5% 2,1% 31 132 117

Veere 219 231 -5,2% 243 -9,9% 2,0% 30 91 98

Vlissingen 759 824 -7,9% 824 -7,9% 3,4% 82 358 319

Leeftijd

WW-Uitkeringen Stand       

huidige 

maand

Stand        

vorige 

maand

Maand 

mutatie

Stand          

vorig jaar

Jaar  

mutatie

Apr 2021 Maa 2021 in % Apr 2020 in % 0-6 mnd 6-12 mnd ≥ 1 jr

Nederland 266.386 282.186 -5,6% 292.065 -8,8% 157.226 60.526 48.634

Provincie

Zeeland 4.782 5.102 -6,3% 5.133 -6,8% 2.905 1.020 857

Sector 

Zeeland 4.782 5.102 -6,3% 5.133 -6,8% 2.905 1.020 857

Landbouw, groenvoorziening, visserij 61 60 1,7% 53 15,1% 46 12 *

Chemische industrie 71 71 0,0% 88 -19,3% 30 24 17

Metaalindustrie, installatie, voertuigen 354 364 -2,7% 334 6,0% 204 79 71

Voeding- en genotmiddelenindustrie 129 143 -9,8% 137 -5,8% 84 22 23

Overige industrie 73 80 -8,8% 144 -49,3% 31 24 18

Bouw 71 76 -6,6% 64 10,9% 41 14 16

Vervoer en logistiek 322 349 -7,7% 526 -38,8% 166 64 92

Detailhandel 515 534 -3,6% 516 -0,2% 335 90 90

Groothandel 281 279 0,7% 267 5,2% 175 58 48

Horeca en catering 607 678 -10,5% 530 14,5% 469 94 44

Bank- en verzekeringswezen 70 73 -4,1% 95 -26,3% 22 * 42

Uitzendbedrijven 919 982 -6,4% 893 2,9% 605 229 85

Schoonmaak 77 83 -7,2% 73 5,5% 51 11 15

Overige commerciële dienstverlening 511 559 -8,6% 593 -13,8% 273 130 108

Onderwijs 86 94 -8,5% 100 -14,0% 19 36 31

Overheid 21 22 -4,5% 22 -4,5% * * *

Zorg en welzijn 422 448 -5,8% 505 -16,4% 232 80 110

Cultuur 40 38 5,3% 38 5,3% 23 10 *

Overig 45 53 -15,1% 57 -21,1% 28 * 10

Onbekend 107 116 -7,8% 98 9,2% 64 23 20

* waarde is kleiner dan 10

Duur uitkering

Bijlage I Tabellen 
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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. In 2021 zijn 
maart, juni, september en december 5-weekse verslagperioden. In 2020 waren dat april, juli, oktober en december.  
 

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 naar 74 jaar.  
 

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 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’.  

Toelichting 
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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/
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