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Het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht veranderde in januari 2021 
nauwelijks. In de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht telde UWV in januari 12.760 WW-uitkeringen. 
Dit is een zeer geringe daling van 0,2% ten opzichte van december. Landelijk steeg het aantal WW-
uitkeringen licht. Van alle mbo-gediplomeerden heeft in Midden-Utrecht bijna 40% een economi-
sche opleiding afgerond, terwijl mbo-gediplomeerden met een opleiding in de techniek en zorg juist 
de beste kans op werk hebben. 

 
Aantal WW-uitkeringen in de regio blijft vrijwel stabiel 
Eind januari 2021 telde de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht 12.760 WW-uitkeringen. Het aantal WW-uitkerin-
gen in Midden-Utrecht nam in januari met 26 (-0,2%) nauwelijks af ten opzichte van vorige maand. Ten opzichte 
van een jaar geleden ligt het aantal WW-uitkeringen in de regio Midden-Utrecht nu 1.839 uitkeringen hoger 
(+16,8%). Het WW-percentage komt ook deze maand op 2,7% van de regionale beroepsbevolking. In geheel 

Nederland kwam het aantal WW-uitkeringen eind januari uit op 288.523. In januari nam landelijk het aantal 
WW-uitkeringen licht toe met 2.864 (+1%). Ten opzichte van januari 2020 is het aantal WW-uitkeringen op lan-
delijk niveau met 19,5% gestegen. Het landelijk WW-percentage is in januari 2021 3,1% van de Nederlandse 

beroepsbevolking.  
 

De ontwikkeling naar sector was in januari divers. De grootste procentuele stijgingen deden zich voor in de land-
bouw (+14%) en de culturele sector (+9%). Het ging hier om een toename van respectievelijk 7 en 27 WW-
uitkeringen. De grootste procentuele dalingen waren in chemische industrie (-9%) en het bank- en verzekerings-
wezen (-5%). Het betreft hier een afname van 8 en 24 WW-uitkeringen. 
 
Beste startpositie voor mbo’ers met opleidingen in techniek en zorg 
Een mismatch tussen aangeboden en gevraagde kwaliteiten zorgt er niet alleen voor dat toetreders tot de arbeidsmarkt 

nadelen van hun studiekeuze ervaren. Ook de Nederlandse samenleving als geheel wordt geraakt.  Immers als er op de 

arbeidsmarkt ernstige tekorten zijn aan praktisch en specialistisch geschoolde vaklieden kan dat tot gevolg hebben dat 

de gewenste productie niet kan worden geleverd of dienstverlening niet goed meer kan worden verleend. UWV en SEO 

Economisch Onderzoek hebben daarom voor mbo-opleidingen vanaf niveau 2 onder meer de startpositie op de arbeids-

markt in beeld gebracht. Het onderzoek heeft betrekking op de periode voor de coronacrisis om vertekening te voorko-

men.  

 

Uit dit onderzoek blijkt dat in Midden-Utrecht vooral opleidingen op het gebied van economie en zorg & welzijn populair 

zijn. Zij hebben in de regio de grootste aandelen mbo-gediplomeerden. Van alle mbo-gediplomeerden heeft een kwart 

een technische opleiding gevolgd. Tegelijk ontstaan in de regio Midden-Utrecht de meeste vacatures in de techniek. Een 

groot deel van de technische studenten komt bovendien niet direct beschikbaar op de arbeidsmarkt omdat zij doorstro-

men naar een hoger mbo-niveau of naar een vervolgstudie aan het hbo. De afbeelding laat verder zien dat het beeld in 

Midden-Utrecht sterk overeenkomt met het landelijke beeld. 

 

Mbo-gediplomeerden naar opleidingssector en niveau, schooljaar 2018/2019 (Totaal mbo 2 t/m 4 = 100%) 

  

Bron: UWV (o.b.v. CBS)  
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Partners op de arbeidsmarkt werken samen om krapte in bepaalde sectoren en beroepen onder de aandacht te brengen 

van (werkzoekende) geïnteresseerden. Het Servicepunt Techniek is een voorbeeld van zo’n samenwerkingsverband 

voor de arbeidsmarktregio’s Utrecht, Amersfoort Gooi en Vechtstreek. Wie meer wil weten over werk in de techniek 

wordt met de mensen daar in contact gebracht, vertelt Niek ter Horst, manager Werkgeversdienstverlening bij UWV in 

Utrecht. ‘Belangstellenden krijgen informatie over onder meer scholingsmogelijkheden en er zijn loopbaancoaches en 

arbeidsmarktcoaches beschikbaar. Ook kunnen ze een beeld van de praktijk krijgen in de Beroepentuin in Utrecht. Daar 

komen enthousiaste reacties op.’ UWV is een van de partners in het Servicepunt Techniek. 

 

Rapport op werk.nl 

Het onderzoeksrapport De arbeidsmarktpositie van mbo’ers is te vinden op de arbeidsmarktpagina’s van werk.nl. Er is 

gekeken naar de duur tot een substantiële baan is verworven, of werkgevers een vast contract aanbieden en welk sala-

ris mensen verdienen. Eerdere rapporten brachten de positie van hbo’ers en academici op de arbeidsmarkt in beeld. 
 

 

 

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 Gea Hagen, communicatieadviseur UWV, district Utrecht & 
Flevoland, e-mail gea.hagen@uwv.nl, telefoon 06-21 93 75 48. 
 

 

https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/arbeidsmarkt/specifieke-groepen/arbeidsmarktpositie-mbo/
https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/arbeidsmarkt/specifieke-groepen/arbeidsmarktpositie-hbo/
https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/arbeidsmarkt/specifieke-groepen/arbeidsmarktpositie-academici/
https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/voor-de-pers/nieuwsflitsen/
https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/
mailto:gea.hagen@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

Jan 2021 Dec 2020 in % Jan 2020 in % Jan 2021 < 27 jr 27-50 jr ≥ 50 jr

Nederland 288.523 285.659 1,0% 241.456 19,5% 3,1% 30.714 141.713 116.069

Provincie

Utrecht 19.941 19.902 0,2% 17.028 17,1% 2,7% 1.880 10.230 7.831

Arbeidsmarktregio

    Gemeenten

Midden-Utrecht 12.760 12.786 -0,2% 10.921 16,8% 2,7% 1.236 6.818 4.706

Bunnik 176 179 -1,7% 156 12,8% 2,2% 12 81 83

De Bilt 576 577 -0,2% 510 12,9% 2,7% 29 298 249

Houten 701 699 0,3% 677 3,5% 2,4% 55 301 345

Ijsselstein 535 541 -1,1% 422 26,8% 2,8% 49 240 246

Lopik 149 150 -0,7% 135 10,4% 1,8% 15 67 67

Montfoort 168 163 3,1% 145 15,9% 2,1% 13 68 87

Nieuwegein 1.031 1.028 0,3% 835 23,5% 3,0% 84 535 412

Oudewater 105 105 0,0% 88 19,3% 1,9% 10 45 50

Stichtse Vecht 1.025 1.047 -2,1% 856 19,7% 2,9% 80 475 470

Utrecht 5.752 5.745 0,1% 4.886 17,7% 2,7% 712 3.491 1.549

Utrechtse Heuvelrug 644 631 2,1% 549 17,3% 2,6% 34 304 306

Wijk bij Duurstede 330 341 -3,2% 267 23,6% 2,5% 20 141 169

Woerden 672 683 -1,6% 614 9,4% 2,4% 49 325 298

Zeist 896 897 -0,1% 781 14,7% 2,8% 74 447 375

* waarde is kleiner dan 10

Leeftijd

WW-Uitkeringen Stand       

huidige 

maand

Stand        

vorige 

maand

Maand 

mutatie

Stand          

vorig jaar

Jaar  

mutatie

Jan 2021 Dec 2020 in % Jan 2020 in % 0-6 mnd 6-12 mnd ≥ 1 jr

Nederland 288.523 285.659 1,0% 241.456 19,5% 177.110 64.756 46.657

Provincie

Utrecht 19.941 19.902 0,2% 17.028 17,1% 11.782 4.683 3.476

Sector (zie toelichting onder tabel)

Midden-Utrecht 12.760 12.786 -0,2% 10.921 16,8% 7.600 2.985 2.175

Landbouw, groenvoorziening, visserij 56 49 14,3% 40 - 35 12 *

Chemische industrie 78 86 -9,3% 76 - 39 21 18

Metaalindustrie, installatie, voertuigen 530 536 -1,1% 443 - 309 118 103

Voeding- en genotmiddelenindustrie 172 176 -2,3% 193 - 84 38 50

Overige industrie 136 134 1,5% 170 - 67 37 32

Bouw 149 154 -3,2% 132 - 74 43 32

Vervoer en logistiek 546 559 -2,3% 536 - 294 172 80

Detailhandel 1.023 1.007 1,6% 795 - 642 235 146

Groothandel 930 954 -2,5% 796 - 488 258 184

Horeca en catering 1.302 1.263 3,1% 380 - 1.017 225 60

Bank- en verzekeringswezen 433 457 -5,3% 658 - 125 121 187

Uitzendbedrijven 1.209 1.196 1,1% 537 - 818 322 69

Schoonmaak 234 225 4,0% 175 - 143 57 34

Overige commerciële dienstverlening 3.209 3.291 -2,5% 3.318 - 1.825 736 648

Onderwijs 554 549 0,9% 602 - 356 74 124

Overheid 140 141 -0,7% 141 - 75 35 30

Zorg en welzijn 1.568 1.546 1,4% 1.582 - 906 374 288

Cultuur 325 298 9,1% 207 - 208 66 51

Overig 151 146 3,4% 130 - 87 34 30

Onbekend 15 19 -21,1% 10 - * * *

* waarde is kleiner dan 10

Duur uitkering

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.

Bijlage I Tabellen 



 

Regionale Nieuwsflits Arbeidsmarkt  4 

 

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

