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Het aantal WW-uitkeringen in Zeeland nam in februari 2021 met 1% af ten opzichte van een maand 

eerder. Op jaarbasis was er wel een toename te zien. In de zorg zet de groei van de werkgelegenheid door 

en is er nog altijd sprake van krapte. De zorgsector biedt dan ook goede kansen op werk. 

 

Aantal WW-uitkeringen daalt licht, op jaarbasis nog altijd sprake van toename 
Eind februari 2021 telde de provincie Zeeland 5.200 WW-uitkeringen. Dat was 1% minder dan in januari 2021 en een 

toename van 28% in vergelijking met februari 2020. De lichte daling van het aantal WW-uitkeringen in februari volgt op 

vier maanden van stijging. Ook landelijk lag het aantal verstrekte WW-uitkeringen 1% lager ten opzichte van vorige 

maand en in vergelijking met februari 2020 was er sprake van een toename van 19%. Het WW-percentage in Zeeland 

bedroeg in februari 2021 2,6%, dat is lager dan het landelijke WW-percentage van 3,1%. 

 

Werkgelegenheidsgroei in de zorg zet zich voort 
De coronacrisis heeft een grote impact op de zorg. Enerzijds hebben met name ziekenhuizen te maken met een 

stijgende vraag naar acute zorg van coronapatiënten. Anderzijds is een deel van de planbare zorg afgeschaald om de 

zorg voor coronapatiënten op te kunnen vangen. Ook in andere delen van de zorgsector is de impact groot. Zo hebben 

onder andere tandartsen en fysiotherapeuten als gevolg van de maatregelen (tijdelijk) geen of minder zorg kunnen 

bieden. Huisartsen hebben te maken gehad met een daling van het aantal consulten. In de ouderenzorg zijn bepaalde 

activiteiten, zoals dagbesteding, tijdelijk niet meer mogelijk. Al deze effecten samen leidden ertoe dat de banengroei in 

de zorg in het begin van 2020 werd afgeremd, maar desondanks neemt de werkgelegenheid nog steeds toe1. Aan het 

eind van het derde kwartaal van 2020 waren er in elke branche binnen de zorg meer banen voor werknemers dan een 

jaar eerder. Het duidelijkst was die toename te zien in de verpleging, verzorging & thuiszorg (VVT). Landelijk waren er 

in 2020 meer dan 1,2 miljoen banen van werknemers in de zorg (exclusief zelfstandigen). Prognoses van UWV voor 

2021 gaan uit van een verdere groei van de werkgelegenheid in de zorg als geheel. Zie ook de sectorbarometer zorg 

van UWV voor meer informatie over de arbeidsmarkt in deze sector.  
 
WW-uitkeringen voor zorgberoepen op jaarbasis gedaald, ook aantal vacatures neemt af 
Het aantal WW-uitkeringen voor beroepen in de zorg (het betreft hier een selectie van 61 zorgberoepen) nam in de 

provincie Zeeland in de periode van februari 2020 tot en met mei 2020 toe met 5%. Ter vergelijking: het totale aantal 

WW-uitkeringen over alle beroepsklassen gezamenlijk steeg in Zeeland in dezelfde periode met 28%. Sinds de 

zomerperiode van 2020 laat het aantal WW-uitkeringen vanuit zorgberoepen in Zeeland een duidelijke daling zien. In 

januari en februari 2021 was er weer sprake van een lichte stijging, maar desondanks lag het aantal WW-uitkeringen 

voor zorgberoepen in februari 2021 in Zeeland 6% lager dan in februari 2020. Voor SJK-beroepen (Sociaal werk, 

Jeugdzorg en Kinderopvang) lag het aantal WW-uitkeringen in februari 2021 13% hoger dan een jaar daarvoor. 

 

In 2019 stonden er in Zeeland doorlopend veel vacatures open voor zorgberoepen. In het eerste kwartaal van 2020 

zakte dat aantal terug en in de daaropvolgende kwartalen is er sprake van een wisselend beeld. In het tweede kwartaal 

nam het aantal openstaande vacatures verder af, gevolgd door een groei in het derde kwartaal. In het vierde kwartaal 

daalde het aantal openstaande vacatures voor zorgberoepen weer, resulterend in 500 openstaande vacatures aan het 

eind van 2020. Daarmee lag het aantal openstaande vacatures voor zorgberoepen 44% lager in vergelijking met eind 

2019. Van de openstaande vacatures voor zorgberoepen in Zeeland zijn eind 2020 de meeste voor verzorgenden 

individuele gezondheidszorg (verzorgenden IG, 22%) en huishoudelijk medewerkers particulieren (14%). 

 

Afbeelding 1: Ontwikkeling WW-uitkeringen, 

totaal & zorg- en SJK-beroepen (index, feb 

2020=100) 

Zeeland, februari 2020-februari 2021  

Afbeelding 2: Ontwikkeling openstaande vacatures, 

zorg- en SJK-beroepen 

Zeeland, Q1-Q4 2020 

  
Bron: UWV 

                                                 
1 https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/sector/zorg/ 
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Nog altijd krapte in veel zorgberoepen 
Met name als gevolg van de coronamaatregelen was er in het tweede kwartaal van 2020 voor veel beroepsgroepen niet 

langer sprake van krapte op de arbeidsmarkt in Zeeland. De spanning op de arbeidsmarkt voor bijvoorbeeld 

commerciële beroepen en transport en logistiek beroepen kon destijds getypeerd worden als gemiddeld (vacatures en 

werkzoekenden zijn met elkaar in evenwicht). De algehele arbeidsmarkt in Zeeland had echter gedurende heel 2020 te 

maken met krapte. Dit gold ook voor zorgberoepen. De arbeidsmarkt voor zorgberoepen kon in het vierde kwartaal van 

2020 getypeerd worden als zeer krap. Dat wil zeggen dat er per vacature weinig kandidaten zijn. Het kost werkgevers 

dus veel moeite om vacatures te vervullen. De krapte was in Zeeland het grootst voor verzorgenden IG, basis 

verpleegkundigen en groeps- en woonbegeleiders.  

 

Afbeelding 3: Spanningsindicator arbeidsmarkt 

zorgberoepen 

Nederland per arbeidsmarktregio, 2020-Q4 

Afbeelding 4: Spanning voor enkele zorgberoepen  

Zeeland, 2020-Q4 

 

 

 

Bron: UWV 
 

Volop kansen in zorgberoepen 
Binnen de zorgsector zijn er een groot aantal beroepen die goede kansen op werk bieden. De lijst Kansrijke beroepen2 

die in december 2020 door UWV gepubliceerd werd, noemt onder andere verpleegkundigen, verzorgenden IG, 

woonbegeleiders gehandicaptenzorg en huishoudelijke medewerkers thuiszorg als beroepen met goede perspectieven 

op werk. Voor bijna alle kansrijke zorgberoepen is minimaal een opleiding op mbo-3 niveau vereist en in veel gevallen 

zelfs op hbo/wo-niveau. Dat is een flinke drempel voor veel werkzoekenden, maar soms is een tussenstap mogelijk. Zo 

zijn de kansen bijvoorbeeld ook goed voor helpenden die kunnen doorstromen naar verzorgende IG op niveau 3. 

 

 

 

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 gemeenten aan. 

 

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met arbeidsmarktadviseurs Nicole van der Goorbergh (06 31 94 

75 95) of Nathan Markus (06 11 03 65 92). 

 

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. 

 

 

                                                 
2 https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/beroep/kansrijke-beroepen/ 
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Tabel Arbeidsmarktregio 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

WW-Uitkeringen Stand       

huidige 

maand

Stand         

vorige 

maand

Maand 

mutatie

Stand          

vorig jaar

Jaar  

mutatie

WW-    

per-

centage

Feb 2021 Jan 2021 in % Feb 2020 in % Feb 2021 < 27 jr 27-50 jr ≥ 50 jr

Nederland 286.059 288.523 -0,9% 240.158 19,1% 3,1% 30.108 139.784 116.153

Provincie

Zeeland 5.209 5.242 -0,6% 4.069 28,0% 2,6% 649 2.311 2.249

Gemeenten

Borsele 255 254 0,4% 208 22,6% 2,0% 22 87 146

Goes 550 582 -5,5% 452 21,7% 2,8% 62 247 241

Hulst 299 292 2,4% 248 20,6% 2,2% 32 113 154

Kapelle 143 140 2,1% 103 38,8% 2,1% 18 58 67

Middelburg 737 756 -2,5% 555 32,8% 2,9% 122 338 277

Noord-Beveland 99 108 -8,3% 98 1,0% 2,6% * 38 55

Reimerswaal 292 302 -3,3% 228 28,1% 2,5% 33 144 115

Schouwen-Duiveland 414 406 2,0% 334 24,0% 2,4% 44 171 199

Sluis 298 297 0,3% 224 33,0% 2,6% 34 132 132

Terneuzen 689 683 0,9% 534 29,0% 2,5% 71 325 293

Tholen 312 307 1,6% 259 20,5% 2,3% 37 148 127

Veere 239 234 2,1% 188 27,1% 2,1% 40 101 98

Vlissingen 882 881 0,1% 638 38,2% 3,9% 128 409 345

* 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

Feb 2021 Jan 2021 in % Feb 2020 in % 0-6 mnd 6-12 mnd ≥ 1 jr

Nederland 286.059 288.523 -0,9% 240.158 19,1% 176.621 63.082 46.356

Provincie

Zeeland 5.209 5.242 -0,6% 4.069 28,0% 3.348 1.091 770

Sector (zie toelichting onder tabel)

Zeeland 5.209 5.242 -0,6% 4.069 28,0% 3.348 1.091 770

Landbouw, groenvoorziening, visserij 59 65 -9,2% 57 - 44 10 *

Chemische industrie 74 72 2,8% 85 - 34 22 18

Metaalindustrie, installatie, voertuigen 371 369 0,5% 278 - 234 84 53

Voeding- en genotmiddelenindustrie 135 136 -0,7% 153 - 96 20 19

Overige industrie 80 83 -3,6% 162 - 35 25 20

Bouw 73 77 -5,2% 61 - 43 15 15

Vervoer en logistiek 360 358 0,6% 310 - 185 118 57

Detailhandel 547 523 4,6% 432 - 364 87 96

Groothandel 278 271 2,6% 230 - 177 54 47

Horeca en catering 750 776 -3,4% 382 - 627 80 43

Bank- en verzekeringswezen 63 66 -4,5% 98 - 14 * 40

Uitzendbedrijven 999 1.020 -2,1% 448 - 690 262 47

Schoonmaak 81 80 1,3% 77 - 61 10 10

Overige commerciële dienstverlening 562 573 -1,9% 541 - 324 124 114

Onderwijs 99 108 -8,3% 96 - 38 33 28

Overheid 21 21 0,0% 25 - * * *

Zorg en welzijn 450 448 0,4% 473 - 245 90 115

Cultuur 38 35 8,6% 26 - 24 * *

Overig 51 57 -10,5% 52 - 32 * 11

Onbekend 118 104 13,5% 83 - 74 26 18

* waarde is kleiner dan 10

Duur uitkering

Door een wijziging in de indeling van uitzendbedrijven is tussen 2019 en 2020 en tussen de eerste vier maanden van 2020 geen goede 

vergelijking mogelijk van het aantal WW-uitkeringen vanuit de sector Uitzendbedrijven en vanuit sectoren waarin voorheen veel 

uitzendbedrijven ingedeeld waren, zoals Overige commerciële dienstverlening en Vervoer en logistiek. De Toelichting van de Nieuwsflits bevat 

meer informatie hierover.
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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 
 

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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