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Krappe arbeidsmarkt in Midden-Holland aanpakken 
met vakkennis en opleiding 
 

In mei daalde in Midden-Holland het aantal WW-uitkeringen met 3% sterker dan in 
Nederland als geheel. Ondanks getemperde economische groeiverwachtingen 

blijven werkgevers de komende jaren vermoedelijk nog kampen met moeilijk 
vervulbare vacatures. De arbeidsmarkt in Midden-Holland is de eerste maanden van 
2019 krap te noemen. Er zijn meer vacatures dan werkzoekenden met een 
verstreken WW-duur van minder dan een half jaar. Dit blijkt uit de vandaag 
gepresenteerde update van de UWV Spanningsindicator. Gebrek aan vakkennis en 
opleiding van werkzoekenden zorgt bij een vijfde tot een kwart van alle vacatures 

voor knelpunten. UWV werkt samen met gemeenten en werkgevers om in één klap 
krapte én mismatch aan te pakken. 
 
Eind mei 2019 verstrekte UWV 2.411 WW-uitkeringen in Midden-Holland. Dat waren er 74 minder 
dan in april, een daling van 3% die boven het landelijk gemiddelde van 2,6% uitkomt. Het WW-
percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, nam 
licht af en kwam uit op 2,4%. Het landelijk gemiddelde bedraagt in dit geval 2,7%. In vergelijking 

met vorig jaar daalde het aantal WW-uitkeringen in Midden-Holland met 17,9%, oftewel 527 
uitkeringen. Deze jaarmutatie was opnieuw scherper dan voor Nederland als geheel (-16,7%). Uit de 
meest recente editie van de UWV Spanningsindicator (vandaag gepubliceerd) volgt dat de 

arbeidsmarkt van Midden-Holland in de eerste maanden van 2019 voor het zesde achtereenvolgende 
kwartaal op rij als ‘krap’ te bestempelen valt. 
 
Vacatures moeilijk vervulbaar door gebrek aan vakkennis en opleidingsniveau  

Uit de UWV Spanningsindicator blijkt dus dat de arbeidsmarkt van Midden-Holland in de eerste 
maanden van 2019 ‘krap’ is. Dat wil zeggen dat er relatief veel vacatures zijn ten opzichte van het 
aantal WW-uitkeringen met een verstreken duur van 6 maanden of minder. Ook blijkt uit de UWV 
Arbeidsmarktprognose 2019-2020 dat het in de komende periode voor werkgevers een uitdaging 
blijft om vacatures te vervullen. Gebrek aan vakkennis en opleiding van kandidaten zorgt bij een 
vijfde tot een kwart van alle vacatures voor knelpunten. Alleen het tekort aan kandidaten en gebrek 

aan concrete werkervaring vormen in dit opzicht nog vaker een probleem. Vooral bij ICT-beroepen, 
technische & productieberoepen en commerciële beroepen speelt onvoldoende vakkennis een rol. Bij 
pedagogische beroepen, bedrijfseconomische & administratieve beroepen, zorg & welzijn beroepen 
en ICT-beroepen geven werkgevers aan dat het opleidingsniveau van sollicitanten een probleem is. 
Dit onderstreept het belang van een leven lang ontwikkelen en het doorlopend investeren in opleiden 
van werknemers. 
 

 
 
Werkend leren om vacatures te vervullen 
UWV werkt in grote en kleine projecten samen met gemeenten en werkgevers om werkzoekenden 
op te leiden en geschikt te maken voor functies bij werkgevers. Op 12 juni ondertekende Patrcia 

Ladan, districtsmanager UWV, nog samen met 20 brancheorganisaties en 52 bedrijven de 
sectordeal Bouw & Techniek/Energietransitie van de gemeente Den Haag. Met deze sectordeal 
willen betrokken partijen 388 werkzoekenden helpen aan een baan met een opleiding in de bouw, 

techniek of energietransitie. Ook helpt UWV individuele werkzoekenden aan een mooie plek bij een 
werkgever door samen met gemeenten, werkgevers en opleiders vacatures in te vullen met inzet 
van extra opleiding. Zo pakt UWV samen met partners krapte én mismatch op de arbeidsmarkt 
tegelijkertijd aan.  
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Enkele redenen voor moeilijke vervulbaarheid vacatures naar beroepsklasse

Bron: Moeilijk vervulbare vacatures, oorzaken en gevolgen voor werkgevers (UWV)
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Tabellen regio Midden-Holland 

 

 
Lopende WW-uitkeringen per mei 2019 naar regio en gemeente 

 

  
 
 
Lopende WW-uitkeringen per mei 2019 naar regio en sector 
 

  

WW-Uitkeringen Stand       

huidige 

maand

Stand         

vorige 

maand

Maand 

mutatie

Stand          

vorig 

jaar

Jaar  

mutatie

WW-    

per-

centage

Mei 2019 Apr 2019 in % Mei 2018 in % Mei 2019 < 27 jr 27-50 ≥ 50 jr

Nederland 250.685 257.414 -2,6% 300.940 -16,7% 2,7% 16.277 113.602 120.806

Provincie

Zuid-Holland 50.634 51.837 -2,3% 61.273 -17,4% 2,6% 3.481 24.437 22.716

Arbeidsmarktregio

    Gemeenten

Midden-Holland 2.411 2.485 -3,0% 2.938 -17,9% 2,4% 155 993 1.263

Bodegraven-Reeuwijk 413 416 -0,7% 494 -16,4% 2,3% 25 165 223

Gouda 1.064 1.102 -3,4% 1.262 -15,7% 2,8% 83 448 533

Krimpenerwaard 584 607 -3,8% 709 -17,6% 2,0% 29 233 322

Waddinxveen 350 360 -2,8% 473 -26,0% 2,4% 18 147 185

Leeftijd

WW-Uitkeringen Stand       

huidige 

maand

Stand        

vorige 

maand

Maand 

mutatie

Stand          

vorig 

jaar

Jaar  

mutatie

Mei 2019 Apr 2019 in % Mei 2018 in % 0-6 mnd 6-12 mnd ≥ 1 jr

Nederland 250.685 257.414 -2,6% 300.940 -16,7% 134.514 46.319 69.852

Provincie

Zuid-Holland 50.634 51.837 -2,3% 61.273 -17,4% 27.885 9.309 13.440

Sector

Midden-Holland 2.411 2.485 -3,0% 2.938 -17,9% 1.296 412 703

Landbouw, groenvoorziening, visserij 41 51 -19,6% 49 -16,3% 27 <10 <10

Chemische industrie 15 19 -21,1% 29 -48,3% <10 <10 <10

Metaalindustrie, installatie, voertuigen 143 148 -3,4% 188 -23,9% 71 23 49

Voeding- en genotmiddelenindustrie 59 56 5,4% 65 -9,2% 31 <10 19

Overige industrie 70 65 7,7% 74 -5,4% 42 11 17

Bouw 77 82 -6,1% 80 -3,8% 42 12 23

Vervoer en logistiek 171 168 1,8% 203 -15,8% 103 36 32

Detailhandel 267 259 3,1% 267 0,0% 171 36 60

Groothandel 203 196 3,6% 258 -21,3% 97 39 67

Horeca en catering 61 58 5,2% 74 -17,6% 40 10 11

Bank- en verzekeringswezen 122 130 -6,2% 150 -18,7% 30 20 72

Uitzendbedrijven 164 183 -10,4% 218 -24,8% 124 16 24

Schoonmaak 45 49 -8,2% 64 -29,7% 31 <10 <10

Overige commerciële dienstverlening 460 483 -4,8% 577 -20,3% 244 84 132

Onderwijs 95 98 -3,1% 127 -25,2% 29 21 45

Overheid 28 31 -9,7% 30 -6,7% 11 <10 12

Zorg en welzijn 318 320 -0,6% 405 -21,5% 153 61 104

Cultuur 21 23 -8,7% 29 -27,6% <10 <10 <10

Overig 50 65 -23,1% 49 2,0% 36 <10 <10

Onbekend <10 <10 - <10 - <10 <10 <10

Duur uitkering
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Toelichting op de arbeidsmarktcijfers 
 
 
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.  
 

Wet werk en zekerheid verhogend effect 
Met de Wet werk en zekerheid (Wwz) is er sinds juli 2015 een nieuwe WW-systematiek op 
basis van inkomstenverrekening. Deze systematiek heeft een structureel verhogend effect op 
het aantal lopende WW-uitkeringen. Dit komt enerzijds doordat mensen die tegen lager loon 
gaan werken een aanvulling uit de WW behouden en anderzijds doordat het recht op uitkering 
pas wordt beëindigd wanneer vaststaat dat er volgens de wet voldoende inkomsten zijn. 

 
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 lang 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 UWV Arbeidsmarktprognose 2019–2020 is sinds 28 mei beschikbaar gekomen op de (geheel 
vernieuwde) arbeidsmarktinformatieportal van Werk.nl. Hier treft men nog meer bespiegelingen over 

de huidige en toekomstige arbeidsmarktsituatie, zoals bijvoorbeeld de notities De arbeidsmarkt in 
2019, Moeilijk vervulbare vacatures, oorzaken en gevolgen voor werkgevers en diverse andere 
publicaties met betrekking tot (oplossingen voor) moeilijk vervulbare vacatures. De meest recente 
gegevens van de UWV Spanningsindicator, die een indicatie geeft van de (regionale) verhouding 
tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, vindt u op https://www.arbeidsmarktcijfers.nl/. 

 
De Regionale Nieuwsflits Arbeidsmarkt van UWV is eveneens terug te vinden op de 
arbeidsmarktpagina’s van Werk.nl, onder het tabblad ‘Voor de pers’ (rubriek ‘Nieuwsflitsen’). 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sonja Pennings via 06-25070956 of 
Sonja.Pennings@uwv.nl. 

https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/arbeidsmarkt/ontwikkelingen/arbeidsmarktprognose/prognose/
https://www.werk.nl/werk_nl/arbeidsmarktinformatie/home
https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/arbeidsmarkt/ontwikkelingen/arbeidsmarktprognose/verwachtingen/
https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/arbeidsmarkt/ontwikkelingen/arbeidsmarktprognose/verwachtingen/
https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/arbeidsmarkt/werving/moeilijk-vervulbare-vacatures/
https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/beroep/kansrijke-beroepen/moeilijk-vervulbare-vacatures/
https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/beroep/kansrijke-beroepen/moeilijk-vervulbare-vacatures/
https://www.arbeidsmarktcijfers.nl/
https://www.werk.nl/werk_nl/arbeidsmarktinformatie/publicaties/publicatie-voor-de-pers/regionale-nieuwsflits
mailto:Sonja.Pennings@uwv.nl

