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Veel structureel kansrijke beroepen in regio 

Gooi en Vechtstreek  
 

In de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek ontvingen in januari meer mensen een WW-uitkering 
dan in de vorige maand. Het totaal kwam eind januari uit op 2.203, een stijging met 51 verstrekte 
uitkeringen (2,4%), ten opzichte van de maand december. Landelijk steeg het aantal WW-
uitkeringen met 3,5%. In de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek zijn er 81 beroepen waarvoor 
werkgevers al langere tijd onvoldoende personeel kunnen vinden. De verwachting is dat deze 
beroepen ook de komende periode goede kansen op werk bieden. Voor veel van deze beroepen zijn 

er volop vacatures beschikbaar en zijn scholingsinspanningen te overwegen. 
 
Nu ook stijging aantal WW-uitkeringen in de regio 
Hoewel er tegen de landelijke trend in ook in december 2022 nog een lichte daling zichtbaar was van het aantal 
verstrekte WW-uitkeringen in de regio, steeg het aantal in de afgelopen maand dan toch. Eind januari 2023 telde 
de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek 2.203 WW-uitkeringen. Het aantal WW-uitkeringen nam in januari 
2023 toe met 51 uitkeringen (+2,4%) ten opzichte van december 2022. De stijging kwam niet voor rekening 

van één specifieke sector, maar was verspreid over een aantal sectoren. Vergeleken met een jaar eerder nam 
het aantal WW-uitkeringen af met 702 (-24,2%). Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-

uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, steeg afgelopen maand naar 1,7%. Het landelijke percentage 
steeg ook iets en kwam uit op 1,6%. 
 
Structureel krap in regio Gooi en Vechtstreek 
Dat het voor werkgevers in de regio al langere tijd zeer moeilijk is om aan personeel te komen, is al vaker 

belicht. UWV heeft recent onderzoek gedaan naar welke beroepen structureel kansen bieden voor 
werkzoekenden en dus als kansrijk kunnen worden aangemerkt. Landelijk is hiervan een overzicht gemaakt 
waarin 144 beroepen zijn vermeld. Structureel kansrijke beroepen lijken minder last te hebben van 
schommelingen in de economie en bieden al minimaal 4 jaar kansen voor werkzoekenden. De verwachting is dat 
deze beroepen voorlopig kansrijk blijven. Ook als het economisch minder goed gaat. 
 

In de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek zijn er 81 beroepen die als structureel kansrijk kunnen worden 
aangemerkt. De helft van deze beroepen valt onder de sectoren industrie, bouw en ICT. De meeste vacatures in 
de regio zijn beschikbaar voor zorgberoepen, zoals woonbegeleiders gehandicaptenzorg, verzorgenden IG en 
kraamverzorgenden. Ook in de ICT-sector bieden beroepen, zoals programmeurs en developers ICT, ontwerpers 
ICT-systemen en webdevelopers (technisch/backend) al meerdere jaren een goeie kans op werk. Tot slot zijn er 
ook in de industrie veel vacatures. Hier zijn werkgevers al jaren op zoek naar productieplanners, monteurs 

industriële machines en installaties en (hoofd)operators proces- en levensmiddelenindustrie. Wat ook opvalt is 

dat vacatures voor structureel kansrijke beroepen in vrijwel alle beroepssegmenten terug te vinden zijn. Dus niet 
alleen in de ICT, zorg en industrie, maar ook in mindere mate in beroepssegmenten zoals financieel-juridisch 
(o.a. controllers, auditors en compliance officers) en overheid (beleidsadviseurs ruimtelijke ordening / 
planologie). 
 

 
 

(Bron: UWV) 

 

 

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. 
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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, district 
Utrecht & Flevoland, e-mail: iraida.groenewoud@uwv.nl, telefoon: 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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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

Jan 2023 Dec 2022 in % Jan 2022 in % Jan 2023 < 27 jr 27-50 jr ≥ 50 jr

Nederland 154.414 149.186 3,5% 192.951 -20,0% 1,6% 11.977 73.633 68.791

Provincie

Utrecht 10.877 10.591 2,7% 13.615 -20,1% 1,4% 711 5.554 4.612

Noord-Holland 26.228 25.276 3,8% 34.158 -23,2% 1,6% 1.750 13.764 10.714

Arbeidsmarktregio

    Gemeenten

Gooi en Vechtstreek 2.203 2.152 2,4% 2.905 -24,2% 1,7% 103 1.054 1.046

Blaricum 93 93 0,0% 115 -19,1% 1,5% * 54 34

Eemnes 80 77 3,9% 104 -23,1% 1,5% * 38 39

Gooise Meren 553 515 7,4% 684 -19,2% 1,8% 18 283 252

Hilversum 839 818 2,6% 1.091 -23,1% 1,7% 50 416 373

Huizen 346 357 -3,1% 525 -34,1% 1,6% 18 153 175

Laren 94 100 -6,0% 116 -19,0% 1,8% * 40 53

Wijdemeren 198 192 3,1% 270 -26,7% 1,5% * 70 120

Leeftijd

WW-Uitkeringen Stand       

huidige 

maand

Stand        

vorige 

maand

Maand 

mutatie

Stand          

vorig jaar

Jaar  

mutatie

Jan 2023 Dec 2022 in % Jan 2022 in % 0-6 mnd 6-12 mnd ≥ 1 jr

Nederland 154.414 149.186 3,5% 192.951 -20,0% 95.419 29.275 29.720

Provincie

Utrecht 10.877 10.591 2,7% 13.615 -20,1% 6.460 2.199 2.218

Noord-Holland 26.228 25.276 3,8% 34.158 -23,2% 15.910 5.298 5.020

Sector 

Gooi en Vechtstreek 2.203 2.152 2,4% 2.905 -24,2% 1.210 505 488

Landbouw, groenvoorziening, visserij 11 12 -8,3% 13 -15,4% * * *

Chemische industrie 41 43 -4,7% 79 -48,1% * 10 24

Metaalindustrie, installatie, voertuigen 79 80 -1,3% 128 -38,3% 46 17 16

Voeding- en genotmiddelenindustrie 41 43 -4,7% 39 5,1% 21 12 *

Overige industrie 17 14 21,4% 34 -50,0% 10 * *

Bouw 20 19 5,3% 21 -4,8% 14 * *

Vervoer en logistiek 80 79 1,3% 156 -48,7% 35 12 33

Detailhandel 193 185 4,3% 252 -23,4% 106 39 48

Groothandel 201 199 1,0% 269 -25,3% 110 43 48

Horeca en catering 87 82 6,1% 153 -43,1% 58 14 15

Bank- en verzekeringswezen 79 75 5,3% 91 -13,2% 36 21 22

Uitzendbedrijven 176 168 4,8% 225 -21,8% 116 43 17

Schoonmaak 28 34 -17,6% 40 -30,0% 14 * *

Overige commerciële dienstverlening 655 645 1,6% 810 -19,1% 369 159 127

Onderwijs 64 57 12,3% 77 -16,9% 39 15 10

Overheid 22 23 -4,3% 24 -8,3% 10 * *

Zorg en welzijn 294 289 1,7% 318 -7,5% 156 74 64

Cultuur 87 76 14,5% 127 -31,5% 47 16 24

Overig 26 27 -3,7% 45 -42,2% 11 * 10

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 2021. 

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 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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https://twitter.com/UWVnl
https://www.linkedin.com/company/uwv/
https://m.facebook.com/UWVnl/

