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In augustus is het aantal toegekende WW-uitkeringen iets gedaald ten opzichte van juli. In de 

arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek telde UWV in augustus 4.618 WW-uitkeringen. Dit is een daling 

van 1,1% ten opzichte van juli. Landelijk daalde het aantal WW-uitkeringen met 3,0%. Wel zien we dat in 

veel beroepen de krapte op de arbeidsmarkt afneemt: in verhouding zijn er minder openstaande vacatures 

dan direct beschikbaar personeel. 

 
Geringe schommelingen WW-uitkeringen in Gooi en Vechtstreek 
Eind augustus 2020 verstrekte UWV in totaal 4.618 WW-uitkeringen in deze arbeidsmarktregio. Dat waren er 53 minder 

dan een maand eerder. In de zomermaanden juni, juli en augustus stabiliseerde het aantal WW-uitkeringen. Landelijk 

was de daling 3,0%. In vergelijking met vorig jaar steeg het aantal WW-uitkeringen in Gooi en Vechtstreek met 872, 

ofwel 23,3%. In heel Nederland was de toename afgelopen jaar identiek, oftewel 23,3%. 

De daling bij de uitzendbedrijven zet door. In augustus zien we in deze sector een daling met 13,5% van het aantal 

WW-uitkeringen. Ook de detailhandel (-3,7%), de horeca en catering (-6,6%) en de voeding en genotmiddelenindustrie 

(-6,6%) laten een procentuele daling zien. Stijgingen doen zich onder andere voor in de bouw (+16,7%) en 

groothandel (+5,1%). 

Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, bleef gelijk op 

3,4%. Daarmee lag dit percentage in augustus onder het landelijk gemiddelde, dat iets daalde en uitkwam op 3,1%. 

 

Globaal evenwicht, maar spanning verschilt 
Het aantal werkzoekenden met een WW-uitkering is toegenomen sinds het begin van de coronacrisis in de 

arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek. Bovendien waren er door de crisis ook minder vacatures beschikbaar. Aan het 

eind van het tweede kwartaal 2020 stonden in de regio een derde minder vacatures open dan een jaar eerder. De 

spanning op de arbeidsmarkt nam daardoor af. In het tweede kwartaal 2020 is in Gooi en Vechtstreek sprake van een 

‘gemiddelde’ spanning op de arbeidsmarkt. Dat wil zeggen een globaal evenwicht. Een jaar eerder kreeg de regionale 

arbeidsmarkt de typering ‘krap’. Er waren toen relatief weinig werkzoekenden in verhouding tot het aantal openstaande 

vacatures. 

 

 Spanningsindicator, 2e kwartaal 2020  
Totaal alle beroepen Dienstverlenende beroepen ICT beroepen 

   

Bron: UWV 

 

Ruime arbeidsmarkt: dienstverlenende beroepen 
De coronacrisis heeft niet voor alle sectoren en beroepsklassen dezelfde impact. De arbeidsmarkt voor dienstverlenende 

beroepen is in de arbeidsmarktregio weliswaar nog gemiddeld, maar beweegt richting ruim. Het aantal WW-uitkeringen 

in deze beroepen is toegenomen, het aantal vacatures is afgenomen. Voorbeelden van beroepen zijn: medewerkers 

bediening en koks, schoonmakers kantoren & bedrijven, huishoudelijk medewerkers hotels & instellingen. De horeca is 

een periode gesloten geweest, hotels kregen minder gasten en kantoren werden minder gebruikt, omdat het advies 

was zo veel mogelijk thuis te werken. Werknemers die hun baan zijn verloren, deden een beroep op een WW-uitkering. 

 

Krappe arbeidsmarkt voor ICT, zorg en technisch personeel 
Anders is het voor ICT-beroepen, vak-geschoold technisch personeel en zorgberoepen. De digitalisering van de 

samenleving kreeg een extra impuls. In Gooi en Vechtstreek is de arbeidsmarkt voor ICT’ers nog steeds krap. Er is een 

2020 q2, Totaal 
alle beroepen

2020 q2, Dienstverlenende 
beroepen

2020 q2, ICT beroepen

Spanning op de arbeidsmarkt in Gooi en 
Vechtstreek neemt af 
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tekort aan ontwerpers & analisten van ICT-systemen, programmeurs internet en netwerkspecialisten. Ook vak-

geschoold technisch personeel en zorgpersoneel blijft schaars. Voor die beroepsgroepen is de spanning op de 

arbeidsmarkt in Gooi en Vechtstreek ‘krap’. Denk hierbij aan monteurs, elektriciens, loodgieters en timmerlieden. In de 

zorg is een tekort aan verzorgende IG, woon- & groepsbegeleiders en verpleegkundigen. 
 
UWV publiceert donderdag 17 september aanstaande de gegevens over de vacature-ramingen en de 

spanningsindicator. Meer hierover leest u hier. 

 
 

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 Hanna Wolff, communicatieadviseur UWV, district Utrecht/Flevoland, 

e-mail Hanna.Wolff@uwv.nl, telefoon 06 25 396 874. 

https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/cijfers/arbeidsmarktdashboards/
https://www.werk.nl/werk_nl/arbeidsmarktinformatie/home
mailto:Hanna.Wolff@uwv.nl
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Tabel Arbeidsmarktregio’s 

 

 
 

Tabel Sectoren 

 

 
 
* 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. 

  

WW-Uitkeringen Stand       

huidige 

maand

Stand         

vorige 

maand

Maand 

mutatie

Stand          

vorig 

jaar

Jaar  

mutatie

WW-    

per-

centage

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

Nederland 291.660 300.801 -3,0% 236.592 23,3% 3,1% 36.276 143.813 111.551

Provincie

Utrecht 20.654 20.974 -1,5% 17.317 19,3% 2,8% 2.377 10.608 7.669

Noord-Holland 53.273 55.105 -3,3% 39.362 35,3% 3,4% 7.148 28.670 17.455

Arbeidsmarktregio

    Gemeenten

Gooi en Vechtstreek 4.618 4.671 -1,1% 3.746 23,3% 3,4% 398 2.372 1.848

Blaricum 167 159 5,0% 122 36,9% 3,0% <10 95 65

Eemnes 136 145 -6,2% 131 3,8% 2,7% <10 72 59

Gooise Meren 1.001 1.001 0,0% 863 16,0% 3,4% 82 527 392

Hilversum 1.743 1.773 -1,7% 1.337 30,4% 3,7% 192 936 615

Huizen 639 654 -2,3% 569 12,3% 3,0% 47 296 296

Laren 153 154 -0,6% 139 10,1% 3,0% 10 71 72

Weesp 393 402 -2,2% 277 41,9% 3,8% 35 218 140

Wijdemeren 386 383 0,8% 308 25,3% 3,0% 20 157 209

Leeftijd

WW-Uitkeringen Stand       

huidige 

maand

Stand        

vorige 

maand

Maand 

mutatie

Stand          

vorig 

jaar

Jaar  

mutatie

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

Nederland 291.660 300.801 -3,0% 236.592 23,3% 188.794 57.365 45.501

Provincie

Utrecht 20.654 20.974 -1,5% 17.317 19,3% 13.192 4.204 3.258

Noord-Holland 53.273 55.105 -3,3% 39.362 35,3% 36.387 9.708 7.178

Sector (* zie toelichting onder tabel)

Gooi en Vechtstreek 4.618 4.671 -1,1% 3.746 23,3% 2.856 943 819

Landbouw, groenvoorziening, visserij 11 11 0,0% 14 * <10 <10 <10

Chemische industrie 56 56 0,0% 53 * 31 <10 16

Metaalindustrie, installatie, voertuigen 187 182 2,7% 142 * 126 32 29

Voeding- en genotmiddelenindustrie 57 61 -6,6% 75 * 32 10 15

Overige industrie 70 71 -1,4% 57 * 33 19 18

Bouw 35 30 16,7% 21 * 23 <10 <10

Vervoer en logistiek 162 163 -0,6% 118 * 104 36 22

Detailhandel 392 407 -3,7% 328 * 268 66 58

Groothandel 431 410 5,1% 355 * 261 94 76

Horeca en catering 284 304 -6,6% 132 * 225 44 15

Bank- en verzekeringswezen 199 199 0,0% 280 * 61 53 85

Uitzendbedrijven 353 408 -13,5% 135 * 300 37 16

Schoonmaak 71 72 -1,4% 48 * 46 12 13

Overige commerciële dienstverlening 1.379 1.361 1,3% 1.129 * 823 300 256

Onderwijs 123 118 4,2% 114 * 70 30 23

Overheid 28 28 0,0% 34 * 10 10 <10

Zorg en welzijn 461 465 -0,9% 474 * 255 107 99

Cultuur 254 255 -0,4% 180 * 148 60 46

Overig 57 62 -8,1% 53 * 31 <10 17

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

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, 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. 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. 

 

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 groot 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’ 
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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/

