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Verdere daling WW, toenemend tekort aan 
verzorgenden en verpleegkundigen 
 
De WW in Drenthe neemt in februari verder af. In de zorg is het aantal WW-uitkeringen 
de afgelopen jaren sterk gedaald. Terwijl het aantal vacatures toeneemt, groeit het 
tekort aan zorgpersoneel. Voor mensen met hart voor de zorg en een dienstverlenende 
instelling zijn er steeds meer kansen op werk en scholing. 
 
Lichte daling WW-uitkeringen 
Eind februari telde Drenthe 11.476 WW-uitkeringen. Dat is 4,7% van de beroepsbevolking. Het 
aantal WW-uitkeringen in Drenthe nam in februari af met 102 uitkeringen (-0,9%). Na een 
tijdelijke toename in december en januari - als gevolg van een afname van seizoenswerk - zet in 
februari de dalende trend in de WW-ontwikkeling verder door die twee jaar geleden werd ingezet. 
Ten opzichte van een jaar geleden verstrekte UWV in Drenthe 23,2% (3.462) minder WW-
uitkeringen. In de bijlage een uitsplitsing van de WW naar gemeenten en sectoren. 
 
Toenemend tekort aan verzorgenden en verpleegkundigen 
Na een aantal jaren van krimp, is er weer banengroei in de zorg. Met het aantrekken van de 
werkgelegenheid, neemt ook het personeelstekort toe. Het aantal WW-uitkeringen in zorg en 
welzijn in Drenthe nam in het afgelopen jaar met 22% af tot 1.900 en het aantal openstaande 
vacatures voor zorgberoepen nam met 22% toe tot 522. Vooral verpleegkundigen en verzorgenden 
in de individuele gezondheidszorg zijn moeilijk te vinden, zowel op mbo- als op hbo-niveau. De 
tekorten nemen de komende tijd eerder toe dan af, want naast banengroei moet rekening worden 
gehouden met een forse vervanging van personeel door pensionering. 
 

 
 
Oplossingen personeelstekort 
De zorgsector zoekt intensief naar oplossingen voor de tekorten, samen met de overheid en 
onderwijsinstellingen. Voor mensen met hart voor de zorg en een dienstverlenende instelling zijn er 
steeds meer kansen op werk en scholing. UWV werkt in het noorden samen met werkgevers en 
opleiders om werkzoekenden te scholen voor een beroep in de zorg.  
 
Informatiepunten ZorgpleinNoord  
De samenwerking tussen UWV, gemeenten en ZorgpleinNoord heeft praktisch vorm gekregen door 
het opzetten van Informatiepunten in de provincies Drenthe, Groningen en Friesland. De 
ZorgpleinNoord Infopunten worden bemand door ervaren loopbaanadviseurs van ZorgpleinNoord 
met gedegen kennis van de regionale arbeidsmarkt in zorg en welzijn. Werkzoekenden kunnen 
vanaf maart op een vast dagdeel en vast tijdstip terecht bij het Informatiepunt op het Werkplein 
Emmen (Verlengde Spoorstraat 2). Website voor openingstijden Informatiepunten ZorgpleinNoord 
https://www.zorgpleinnoord.nl/infopunten-zorg-welzijn.  
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Scholing tot verzorgende ig 
In een verkort traject worden deelnemers geschoold tot verzorgende ig. Werving door UWV en 
Gemeente Emmen leverde 80 geïnteresseerde kandidaten op. Na twee voorlichtingsbijeenkomsten, 
selectiegesprekken en een capaciteitentest zijn er in oktober 2017 12 deelnemers gestart met het 
scholingstraject. Daarbij wordt één dag per week lesgegeven op de locatie van zorggroep 
Tangenborgh. Deelnemers lopen daarnaast 24 uur per week stage en doen aan thuisstudie. De 
kandidaten werken en leren de eerste 4 maanden met behoud van uitkering. Daarna krijgen ze een 
leer-werkovereenkomst met Randstad voor minimaal 24 uur per week. Partners in dit project zijn 
Zorggroep Tangenborgh, Randstad Vakschool/Zorg, NCOI, gemeente Emmen, 
Werkgeversservicepunt/UWV Drenthe. 
  
In februari afname WW in heel Nederland 
In Nederland kwam het aantal WW-uitkeringen eind februari uit op 329.576. Dat is 3,7% van de 
beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 334.834. In de afgelopen maand nam het aantal 
WW-uitkeringen landelijk af met 1,6% (5.258). Een jaar eerder telde Nederland nog 415.801 WW-
uitkeringen. Daarmee daalde het aantal WW-uitkeringen in Nederland het afgelopen jaar met 
20,7% (-86.225). 
 
Regionale verschillen  
In alle drie de noordelijke provincies nam de WW in februari af. Ook de afname van WW-
uitkeringen ten opzichte van vorig jaar deed zich overal in Noord-Nederland voor.  

• UWV verstrekte eind februari in de provincie Groningen 12.028 WW-uitkeringen; 0,8% 
minder dan vorige maand. In Groningen was het aantal WW-uitkeringen eind februari 
23,6% lager dan vorig jaar.  

• Het aantal WW-uitkeringen in Friesland is in februari met 1,2% gedaald naar 14.140. Ten 
opzichte van vorig jaar is er in de provincie Friesland sprake van een daling van 24,7%. 

 
 
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 daarom een beeld 
van de dynamiek op de arbeidsmarkt. In de bijlagen treft u de WW-cijfers uitgesplitst naar de 
gemeenten en een overzicht van de mutaties per sector aan.  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Heidi Regts, Districtscommunicatieadviseur 
UWV Noord: heidi.regts@uwv.nl 06 – 15 19 40 53. 
 

mailto:heidi.regts@uwv.nl
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Arbeidsmarktregio’s 
 

 
 
 
 
  

WW-Uitkeringen Stand       
huidige 
maand

Stand         
vorige 
maand

Maand 
mutatie

Stand          
vorig jaar

Jaar  
mutatie

WW-    
per-

centage

Feb 2018 Jan 2018 in % Feb 2017 in % Feb 2018 < 27 jr 27-50 ≥ 50 jr
Nederland 329.576 334.834 -1,6% 415.801 -20,7% 3,7% 20.729 145.399 163.448
Provincie
Drenthe 11.476 11.578 -0,9% 14.938 -23,2% 4,7% 759 4.649 6.068

    Gemeenten
Aa en Hunze 574 580 -1,0% 674 -14,8% 4,5% 32 211 331
Assen 1.534 1.570 -2,3% 1.923 -20,2% 4,5% 109 665 760
Borger-Odoorn 646 652 -0,9% 828 -22,0% 5,0% 41 235 370
Coevorden 792 781 1,4% 996 -20,5% 4,5% 50 308 434
De Wolden 426 414 2,9% 583 -26,9% 3,5% 18 152 256
Emmen 3.025 3.051 -0,9% 4.147 -27,1% 5,8% 226 1.284 1.515
Hoogeveen 1.319 1.329 -0,8% 1.746 -24,5% 4,8% 118 607 594
Meppel 812 812 0,0% 1.016 -20,1% 4,7% 41 347 424
Midden-Drenthe 673 694 -3,0% 916 -26,5% 3,9% 35 245 393
Noordenveld 637 648 -1,7% 779 -18,2% 4,2% 46 226 365
Tynaarlo 633 640 -1,1% 807 -21,6% 3,9% 17 252 364
Westerveld 405 407 -0,5% 523 -22,6% 4,5% 26 117 262

Leeftijd

Bijlage I Tabellen 
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Sectoren 

 

 
 
  

WW-Uitkeringen Stand       
huidige 
maand

Stand        
vorige 
maand

Maand 
mutatie

Stand          
vorig jaar

Jaar  
mutatie

Feb 2018 Jan 2018 in % Feb 2017 in % 0-6 mnd 6-12 mnd ≥ 1 jr
Nederland 329.576 334.834 -1,6% 415.801 -20,7% 159.197 60.079 110.300
Provincie
Drenthe 11.476 11.578 -0,9% 14.938 -23,2% 5.641 1.815 4.020

Sector
Drenthe 11.476 11.578 -0,9% 14.938 -23,2% 5.641 1.815 4.020
Landbouw en visserij 207 203 2,0% 264 -21,6% 150 28 <10
Industrie, nutsbedrijven en delfstoffen 1.701 1.723 -1,3% 2.203 -22,8% 670 263 767

Grafische industrie 50 54 -7,4% 84 -40,5% 13 <10 30
Metaal- en technische bedrijven 403 420 -4,0% 604 -33,3% 168 71 164
Metaalindustrie 206 212 -2,8% 274 -24,8% 62 42 102

Bouwnijverheid 536 529 1,3% 900 -40,4% 361 52 123
Bouwbedrijf 366 365 0,3% 573 -36,1% 243 38 85

Handel 1.324 1.329 -0,4% 1.624 -18,5% 566 278 480
Detailhandel 557 573 -2,8% 708 -21,3% 252 126 179
Grootwinkelbedrijf 312 299 4,3% 378 -17,5% 114 63 135
Groothandel 455 457 -0,4% 538 -15,4% 200 89 166

Horeca 366 387 -5,4% 500 -26,8% 226 54 86
Vervoer en opslag 657 669 -1,8% 881 -25,4% 343 101 213
Financiele en zakelijke diensten 4.007 3.987 0,5% 5.331 -24,8% 2.346 569 1.092

Banken 310 298 4,0% 331 -6,3% 66 59 185
Reiniging 162 166 -2,4% 195 -16,9% 85 35 42
Uitzendbedrijven 1.822 1.794 1,6% 2.726 -33,2% 1.394 162 266
Werk en (re-)integratie 17 17 0,0% 43 -60,5% <10 <10 <10
Zakelijke dienstverlening 1.346 1.362 -1,2% 1.646 -18,2% 663 238 445

Openbaar bestuur 129 129 0,0% 127 1,6% 43 25 61
Onderwijs 414 421 -1,7% 413 0,2% 142 83 189
Gezondheidszorg, welzijn en cultuur 2.089 2.155 -3,1% 2.642 -20,9% 778 348 963

Culturele instellingen 183 189 -3,2% 183 0,0% 129 <10 45
Gezondheidszorg en welzijn 1.906 1.966 -3,1% 2.459 -22,5% 649 339 918

Onbekende sector 46 46 53 16 13 17

Duur uitkering
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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, werktijdverkorting 
en “onwerkbaar” weer. De belangrijkste redenen om een WW-uitkering te beëindigen 
zijn werkhervatting en het bereiken van de maximale uitkeringsduur.  

 
Duur uitkering 

 Het betreft de verstreken duur van de WW-uitkering. 
 
Wet werk en zekerheid 

 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 gaan werken een aanvulling uit de WW kunnen 
behouden en anderzijds doordat het recht op uitkering pas wordt beëindigd in de 
uitkeringsadministratie nadat gebleken is dat de opgegeven inkomsten 
overeenkomen met de inkomstenopgave van de werkgever in de Polisadministratie. 
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