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Ook aantal WW’ers met beroepsniveau 1 nam 

in Gooi en Vechtstreek af 
 

Eind juli verstrekte UWV in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek 2.438 WW-uitkeringen, een 
daling ten opzichte van een maand geleden met 56 verstrekte uitkeringen (-2,2%). Landelijk daalde 
het aantal WW-uitkeringen met 2,5%. In Gooi en Vechtstreek stonden eind juli slechts 109 WW’ers 
met een beroep op beroepsniveau 1 ingeschreven. Het aantal WW-uitkeringen aan deze groep is in 
de periode juli 2019 – juli 2022 ongeveer even sterk afgenomen als de andere beroepsniveaus. De 
vraag naar mensen op beroepsniveau 1 is ten opzichte van twee jaar geleden juist met 51% 

gestegen. 
 
Aantal WW-uitkeringen blijft ook in juli dalen 
Het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek nam in juli verder af. Eind juli verstrekte 
UWV in de regio in totaal 2.438 WW-uitkeringen. Dat waren er 56 minder dan een maand eerder, een daling met 
2,2%. Deze daling is vergelijkbaar met de rest van het land: landelijk daalde het aantal verstrekte WW-
uitkeringen met 2,5%. In nagenoeg alle sectoren nam het aantal WW-uitkeringen in juli in Gooi en Vechtstreek 

af, met slechts een kleine toename in de bank- en verzekeringswezen, groothandel, onderwijs en cultuur.  
Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking kwam 
afgelopen maand net als vorige maand uit op 1,9%. Het landelijke percentage daalde licht naar 1,6% (was 
vorige maand 1,7%). 
 
Aantal WW’ers met beroepsniveau 1 nam in 
Gooi en Vechtstreek gemiddeld af 

In de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek 
stonden eind juli slechts 109 werkzoekenden met 
een beroep op beroepsniveau 1 ingeschreven. 
Onder beroepsniveau 1 vallen beroepen met 
eenvoudig en routinematig lichamelijk en 
handmatig werk met gebruik van handgereedschap 

zoals een spade, of eenvoudige elektrische 
apparaten zoals een stofzuiger. Deze groep omvatte 
slechts 5% van het totaal aantal WW’ers (2.200 
personen). Het aantal WW-uitkeringen aan deze 

groep is met 28% in Gooi en Vechtstreek iets 
minder sterk afgenomen in vergelijking met andere 
beroepsniveaus en daalde net als beroepsniveau 3 

het minst sterk. Het aantal WW’ers met een beroep 
op beroepsniveau 4 was relatief het sterkst 
afgenomen (-34%).  
 
 

 

 

De gebruikte indeling naar beroepsniveau is 

op basis van de internationale ISCO-

classificatie, die een indeling van niveau in 

vier categorieën kent: 

 Beroepsniveau 1: eenvoudige 

routinematige taken, waarvoor elementair of 

lager onderwijs volstaat; 

 Beroepsniveau 2: weinig tot middelmatig 

complexe taken, waarvoor lager of 

middelbaar onderwijs vereist is; 

 Beroepsniveau 3: complexe taken, 

waarvoor middelbaar of hoger onderwijs 

vereist is; 

 Beroepsniveau 4: zeer complexe 

gespecialiseerde taken, waarvoor hoger of 

wetenschappelijk onderwijs vereist is. 
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Het lijkt erop dat ook WW’ers met een beroep op beroepsniveau 1 de afgelopen twee jaar hebben kunnen 

profiteren van het economisch herstel en de ontstane krapte op de arbeidsmarkt.  

 
Op beroepsniveau 1 werden in Gooi en Vechtstreek winkelmedewerkers en schoonmakers gezocht  
Het aantal openstaande vacatures voor beroepen op beroepsniveau 1 in Gooi en Vechtstreek lag in het eerste 
kwartaal van 2022 51% hoger dan in het eerste kwartaal van 2019. Eind 1e kwartaal 2022 kwam dit aantal op 
bijna 600 openstaande vacatures. Dit was 10% van de totale vacaturemarkt. In vergelijking met de andere 
beroepsniveaus was de groei van het aantal vacatures in deze categorie minder sterk. Het aantal vacatures op 

het beroepsniveau 4 nam zelfs met 71% toe. De groei van de regionale vacaturemarkt was het gevolg van het 
verder aantrekken van de economische bedrijvigheid in alle regionale sectoren.  Bovendien was er sprake van 
een inhaalvraag in vooral de sector toerisme en recreatie.  
Eind eerste kwartaal 2022 was er in Gooi en Vechtstreek op beroepsniveau 1 vooral vraag naar: 

 schoonmakers, 
 winkelpersoneel, 
 fiets- en brommerkoeriers, 
 productiemedewerkers, 
 magazijnmedewerkers. 
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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. 
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Bijlage I Tabellen 

Tabel arbeidsmarktregio 

 
 

Tabel sectoren 

 

* Waarde is kleiner dan 10 

  

WW-Uitkeringen Stand       

huidige 

maand

Stand         

vorige 

maand

Maand 

mutatie

Stand          

vorig jaar

Jaar  

mutatie

WW-    

per-

centage

Jul 2022 Jun 2022 in % Jul 2021 in % Jul 2022 < 27 jr 27-50 jr ≥ 50 jr

Nederland 156.636 160.699 -2,5% 224.227 -30,1% 1,6% 11.649 71.748 73.229

Provincie

Utrecht 11.587 11.893 -2,6% 16.007 -27,6% 1,5% 693 5.696 5.198

Noord-Holland 27.935 28.799 -3,0% 42.777 -34,7% 1,7% 1.826 13.783 12.326

Arbeidsmarktregio

    Gemeenten

Gooi en Vechtstreek 2.438 2.494 -2,2% 3.477 -29,9% 1,9% 115 1.082 1.241

Blaricum 117 119 -1,7% 147 -20,4% 1,9% * 72 42

Eemnes 83 81 2,5% 127 -34,6% 1,6% * 27 53

Gooise Meren 595 616 -3,4% 843 -29,4% 1,9% 22 281 292

Hilversum 941 950 -0,9% 1.324 -28,9% 1,9% 58 458 425

Huizen 391 399 -2,0% 588 -33,5% 1,8% 25 134 232

Laren 101 114 -11,4% 132 -23,5% 1,9% * 44 56

Wijdemeren 210 215 -2,3% 316 -33,5% 1,6% * 66 141

Leeftijd

WW-Uitkeringen Stand       

huidige 

maand

Stand        

vorige 

maand

Maand 

mutatie

Stand          

vorig jaar

Jaar  

mutatie

Jul 2022 Jun 2022 in % Jul 2021 in % 0-6 mnd 6-12 mnd ≥ 1 jr

Nederland 156.636 160.699 -2,5% 224.227 -30,1% 85.958 34.381 36.297

Provincie

Utrecht 11.587 11.893 -2,6% 16.007 -27,6% 6.242 2.622 2.723

Noord-Holland 27.935 28.799 -3,0% 42.777 -34,7% 15.248 5.986 6.701

Sector 

Gooi en Vechtstreek 2.438 2.494 -2,2% 3.477 -29,9% 1.222 566 650

Landbouw, groenvoorziening, visserij 10 11 -9,1% 11 -9,1% * * *

Chemische industrie 54 56 -3,6% 54 0,0% 13 20 21

Metaalindustrie, installatie, voertuigen 94 100 -6,0% 170 -44,7% 43 23 28

Voeding- en genotmiddelenindustrie 39 40 -2,5% 52 -25,0% 22 12 *

Overige industrie 24 24 0,0% 54 -55,6% 10 * 10

Bouw 24 25 -4,0% 27 -11,1% 13 * *

Vervoer en logistiek 130 137 -5,1% 189 -31,2% 32 28 70

Detailhandel 216 223 -3,1% 330 -34,5% 110 48 58

Groothandel 231 228 1,3% 351 -34,2% 109 62 60

Horeca en catering 83 96 -13,5% 214 -61,2% 36 20 27

Bank- en verzekeringswezen 76 73 4,1% 109 -30,3% 33 23 20

Uitzendbedrijven 200 212 -5,7% 201 -0,5% 142 36 22

Schoonmaak 33 37 -10,8% 45 -26,7% 18 * *

Overige commerciële dienstverlening 689 698 -1,3% 979 -29,6% 344 162 183

Onderwijs 69 66 4,5% 87 -20,7% 45 16 *

Overheid 23 24 -4,2% 31 -25,8% * * *

Zorg en welzijn 319 317 0,6% 380 -16,1% 181 62 76

Cultuur 94 90 4,4% 149 -36,9% 46 16 32

Overig 29 35 -17,1% 41 -29,3% 10 13 *

Onbekend * * - * - * * *

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. De cijfers over WW-uitkeringen in de Nieuwsflits hebben betrekking op het aantal 

uitkeringen en niet op het aantal personen met een WW-uitkering. Een persoon kan tegelijkertijd meerdere WW-

uitkeringen hebben. Het aantal WW-uitkeringen heeft betrekking op ontslagwerkloosheid en is exclusief 

werkloosheid als gevolg van betalingsonmacht bij faillissementen, werktijdverkorting en ‘onwerkbaar’ weer. Het 

WW-percentage in de tabellen met lopende WW-uitkeringen is het volume WW-uitkeringen uitgedrukt als 

percentage van de beroepsbevolking in 2020. De cijfers over WW-uitkeringen mogen niet worden verward met 

de officiële werkloosheidscijfers, zoals deze door het CBS worden gepresenteerd. 

Op de UWV website www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/datasets/ kunt u zelf tabellen samenstellen met 

actuele WW-cijfers. Deze gegevens kunt u op verschillende manieren sorteren (bijvoorbeeld op regio, beroep, 

geslacht, leeftijd en opleiding). 

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 verhogend effect op het aantal lopende WW-uitkeringen. 

Uitkeringen worden sindsdien pas formeel beëindigd wanneer vaststaat dat er twee maanden lang sprake is 

geweest van voldoende inkomsten. Daarnaast behouden mensen die tegen lager loon gaan werken (een deel 

van) de WW-uitkering. 

Verslagweken  

In de Nieuwsflits rapporteren we over ontwikkelingen per verslagmaand en verslagjaar. Een 

verslagmaand bestaat normaal gesproken uit vier of vijf weken. Doordat de lengte van verslagmaanden 

kan verschillen, is het aantal nieuwe en beëindigde uitkeringen in twee verslagmaanden niet altijd goed 

te vergelijken. Daarom worden in de Nieuwsflits cumulatieve of gemiddelde aantallen weergegeven. 

Beëindigingen vanwege werkgerelateerde redenen  

De belangrijkste redenen om een WW-uitkering te beëindigen zijn werkhervatting en het bereiken van de 

maximale uitkeringsduur. Omdat uitkeringen bij werkhervatting pas formeel worden beëindigd wanneer 

vaststaat dat er twee maanden lang sprake is geweest van voldoende inkomsten, moeten WW’ers nog 

twee maanden na werkhervatting een inkomstenopgave indienen. Wanneer een WW’er dit niet doet, 

wordt de uitkering geregistreerd als beëindiging wegens het niet indienen van een inkomstenopgave. 

Nader onderzoek heeft uitgewezen dat een groot deel hiervan het werk heeft hervat. Daarnaast kunnen 

WW’ers afzien van (het recht op) een uitkering, bijvoorbeeld omdat zij al werken en nog maar een kleine 

WW-uitkering ontvangen. Het niet indienen van een inkomstenopgave en het afzien van (het recht op) 

een uitkering ziet UWV als werkgerelateerde beëindigingen.  

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.  

Privacy  

Vanwege het risico op onthulling van individuele personen, wordt in de tabellen in cellen met aantallen 

onder de tien een sterretje weergegeven. Indien een aantal onder de tien terug te rekenen is met 

informatie uit andere cellen wordt in de desbetreffende cellen ook een sterretje weergegeven. 
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Disclaimer 

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