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Ook in juli is het aantal toegekende WW-uitkeringen nagenoeg gelijk gebleven aan het aantal in de            
voorgaande maand. In de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht telde UWV in juli 13.975                           
WW-uitkeringen. Een stijging met 0,4% ten opzichte van juni. Landelijk steeg het aantal WW-             
uitkeringen met 0,1%. In eerder zwaar getroffen sectoren zoals de uitzendbureaubedrijven, schoon-
maak alsmede horeca en catering stabiliseert het aantal toegekende WW-uitkeringen in de maand 
juli. 

 
Stabilisering WW-uitkeringen in Midden-Utrecht 
Eind juli 2020 verstrekte UWV in totaal 13.975 WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht. Dat waren 
55 WW-uitkeringen meer dan een maand eerder. Na zeer sterke stijgingen van het aantal WW-uitkeringen in de 
voorgaande maanden, is er in de zomermaanden juni en juli sprake van een stabilisering van uitkeringen. Landelijk 
was de stijging 0,1%. In vergelijking met vorig jaar steeg het aantal WW-uitkeringen in de regio Midden-Utrecht 

met 2.737, ofwel 24,4%. In geheel Nederland was de toename van het aantal uitkeringen het afgelopen jaar 
28,6%.  
 

De sector met de grootste stijging van het aantal uitkeringen in de afgelopen maand was de overige commerciële 
dienstverlening (+57). Opvallend is dat de sector uitzendbedrijven, waarin eerder een forse stijging van het aantal 
WW-uitkeringen optrad, nu een daling met 4,1% (-65) te zien is. Twee mogelijke verklaringen hiervoor zijn de 
seizoensinvloeden en de verstrekte kortdurende WW-uitkeringen van de maanden maart en april die nu beëindigd 

zijn. Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, bleef 
in de regio Midden-Utrecht staan op 2,9%. Daarmee lag dit percentage in juli wederom onder het ongewijzigde 
landelijk gemiddelde van 3,2%. 
 
Arbeidsmarkt drastisch veranderd 
Sinds de uitbraak van het coronavirus is de arbeidsmarkt drastisch veranderd. Voor veel ondernemers zijn perso-
neelstekorten inmiddels niet meer het grootste probleem en draait het nu veel meer om de vraag ‘Hoe kom ik 

deze crisis door?’ Verwacht wordt dat de werkloosheid dit jaar (verder) zal oplopen, van 3,4% in 2019 naar 7% of 
meer in 2021. Er zullen dus veel mensen op zoek moeten naar ander werk, zo nodig in een ander beroep. Dit 
maakt het belangrijk om zichtbaar te maken waar op dit moment nog kansen liggen op de arbeidsmarkt en waar 
de kansen minder goed zijn of sterk zijn afgenomen. Dat kan immers richting geven aan van-werk-naar-werk 
activiteiten en eventuele (om)scholing. Sectoren waar de werkgelegenheid verminderd is in de afgelopen periode 
zijn bijvoorbeeld de horeca, verkoop, schoonmaak en transport en logistiek. 

 

 
 

 

Nog steeds moeilijk vervulbare vacatures 
Ondanks de coronacrisis zijn er nog steeds beroepen met moeilijk vervulbare vacatures, al zijn het er wel minder 
dan een jaar geleden. In die beroepen is de kans op werk nog steeds goed. Deze beroepen stonden ook op de lijst 

met moeilijk vervulbare vacatures van september 2019 van UWV en blijken dus op basis van de meest recente 
cijfers nog steeds goede kansen op werk te bieden. Het gaat om specifieke beroepen waarvoor doorgaans een 

langdurige opleiding noodzakelijk is, vaak op hbo-niveau of hoger. Voor bepaalde beroepen zijn er zij-instroom-
projecten. Dan is het relatief gemakkelijk om de overstap te maken. Sectoren die nog steeds goede kansen bieden 
voor werkzoekenden zijn bijvoorbeeld zorg, onderwijs en de bouw.  
 
Het op 13 augustus jongstleden uitgebrachte UWV rapport “Kansrijke en minder kansrijke beroepen” vindt u hier. 
  

In Midden-Utrecht nog steeds kansen op de 
arbeidsmarkt  

https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/beroep/kansrijke-en-minder-kansrijke-beroepen/
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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 bijlagen treft u de WW-cijfers uitgesplitst naar de gemeenten per arbeidsmarktregio. Bijgaande tabellen 
en/ of infographics zijn vrij van copyright en kunnen worden gebruikt mét bronvermelding ‘UWV’. 
 
De Regionale Nieuwsflits Arbeidsmarkt van UWV is terug te vinden op de arbeidsmarktpagina’s van werk.nl in de 
rubriek ‘Voor de pers’. Meer informatie over de arbeidsmarkt vindt u op werk.nl. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Iraida Groenewoud, communicatieadviseur UWV Midden-

Utrecht: iraida.groenewoud@uwv.nl, 06-52800957 
 
 
 

https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/voor-de-pers/nieuwsflitsen/
https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/
mailto:iraida.groenewoud@uwv.nl
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Tabel Arbeidsmarktregio 

 
 

 

Tabel Sectoren 

 
  

WW-Uitkeringen Stand       

huidige 

maand

Stand         

vorige 

maand

Maand 

mutatie

Stand          

vorig 

jaar

Jaar  

mutatie

WW-    

per-

centage

Jul 2020 Jun 2020 in % Jul 2019 in % Jul 2020 < 27 jr 27-50 ≥ 50 jr

Nederland 300.801 300.597 0,1% 233.934 28,6% 3,2% 41.194 146.584 113.000

Provincie

Utrecht 20.974 20.877 0,5% 17.102 22,6% 2,8% 2.645 10.619 7.710

Arbeidsmarktregio

    Gemeenten

Midden-Utrecht 13.975 13.920 0,4% 11.238 24,4% 2,9% 1.860 7.258 4.857

Bunnik 182 179 1,7% 162 12,3% 2,3% 17 87 78

De Bilt 595 576 3,3% 532 11,8% 2,8% 46 290 259

Houten 742 731 1,5% 733 1,2% 2,6% 67 304 371

IJsselstein 518 513 1,0% 485 6,8% 2,7% 71 223 224

Lopik 150 150 0,0% 114 31,6% 1,8% 23 66 61

Montfoort 183 178 2,8% 130 40,8% 2,3% 24 76 83

Nieuwegein 1.092 1.104 -1,1% 853 28,0% 3,2% 135 538 419

Oudewater 116 106 9,4% 97 19,6% 2,1% 14 48 54

Stichtse Vecht 1.039 1.014 2,5% 873 19,0% 3,0% 96 472 471

Utrecht 6.347 6.343 0,1% 4.709 34,8% 3,0% 1.054 3.746 1.547

Utrechtse Heuvelrug 630 640 -1,6% 535 17,8% 2,5% 65 279 286

Vijfheerenlanden (Vianen) 327 333 -1,8% 278 17,6% 2,9% 40 156 131

Wijk bij Duurstede 318 306 3,9% 311 2,3% 2,4% 31 134 153

Woerden 785 786 -0,1% 601 30,6% 2,8% 86 373 326

Zeist 951 961 -1,0% 825 15,3% 3,0% 91 466 394

Leeftijd

WW-Uitkeringen Stand       

huidige 

maand

Stand        

vorige 

maand

Maand 

mutatie

Stand          

vorig 

jaar

Jaar  

mutatie

Jul 2020 Jun 2020 in % Jul 2019 in % 0-6 mnd 6-12 mnd ≥ 1 jr

Nederland 300.801 300.597 0,1% 233.934 28,6% 199.990 55.141 45.670

Provincie

Utrecht 20.974 20.877 0,5% 17.102 22,6% 13.661 4.028 3.285

Sector (* zie toelichting onder tabel)

Midden-Utrecht 13.975 13.920 0,4% 11.238 24,4% 9.256 2.641 2.078

Landbouw, groenvoorziening, visserij 37 41 -9,8% 32 * 19 13 <10

Chemische industrie 94 89 5,6% 85 * 56 18 20

Metaalindustrie, installatie, voertuigen 530 504 5,2% 437 * 343 114 73

Voeding- en genotmiddelenindustrie 180 174 3,4% 175 * 92 55 33

Overige industrie 170 169 0,6% 210 * 97 42 31

Bouw 168 170 -1,2% 139 * 99 36 33

Vervoer en logistiek 623 652 -4,4% 558 * 432 110 81

Detailhandel 1.148 1.157 -0,8% 835 * 841 187 120

Groothandel 996 966 3,1% 808 * 606 220 170

Horeca en catering 1.079 1.070 0,8% 422 * 937 84 58

Bank- en verzekeringswezen 579 592 -2,2% 839 * 189 131 259

Uitzendbedrijven 1.505 1.570 -4,1% 464 * 1.332 123 50

Schoonmaak 240 228 5,3% 211 * 169 45 26

Overige commerciële dienstverlening 3.684 3.627 1,6% 3.228 * 2.252 807 625

Onderwijs 598 558 7,2% 584 * 335 154 109

Overheid 129 130 -0,8% 133 * 65 38 26

Zorg en welzijn 1.742 1.754 -0,7% 1.704 * 1.074 373 295

Cultuur 315 318 -0,9% 231 * 222 53 40

Overig 140 136 2,9% 132 * 81 37 22

Onbekend 18 15 20,0% 11 * 15 <10 <10

* Door een wijziging in de indeling van uitzendbedrijven is tussen 2019 en 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.

Duur uitkering

Bijlage I Tabellen 
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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, werktijdver-
korting 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. Het verslagjaar 2020 bestaat uit 54 weken. Het jaar 2020 

telt uit zichzelf al één verslagweek meer omdat het een schrikkeljaar is. Daarnaast komt er één week bij 
omdat UWV een van de onderliggende systemen van de WW per januari 2020 heeft vervangen. De maand 
januari 2020 bestond hierdoor, bij uitzondering, uit 6 verslagweken 
 
Duur uitkering  
Het betreft de verstreken duur van de WW-uitkering. 
 

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 in-
ternationale 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 vier maanden van 2020 zijn veel uitzendbedrijven door de Belastingdienst heringe-

deeld 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’. Doordat de herindeling gefaseerd heeft 
plaatsgevonden, wordt in de eerste vier maanden van 2020 ook de maand-op-maand ontwikkeling van 

WW-uitkeringen vanuit de genoemde sectoren vertekend. 
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Volg ons 

 

      
 

 

Disclaimer 

Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen, echter uitsluitend met bronvermelding. 

 

UWV © 2020 

 

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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