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83.770
banen

31%

71.790
banen

26%

117.630
banen

43%

1.
2.
3.
4.
5.

handel

zorg

industrie

bouw

agrarisch

1.
2.
3.
4.
5.

handel

overheid

zorg

agrarisch

industrie

1.
2.
3.
4.
5.

handel

zorg

onderzoek & advies

onderwijs

industrie

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
TOP 10 VAN DOOR WERKGEVERS GEVRAAGDE BEROEPEN IN NHN

1. 9. 10.
monteur 

elektrische 
installaties

onderhouds-
monteur 
machines

productie-
medewerker

vrachtwagen-
chauffeur 

binnenland

constructie-
bankwerker

installatie-
monteur 

sanitair, CV

bouwtimmer-
man

magazijn-
medewerker

postbezorgercommercieel 
medewerker 
binnendienst

werkgebied en 
uitgaande pendel

elders in 
NHN

in de eigen 
subregio

buiten 
NHN

10%

elders in 
NHN

in de eigen 
subregio

buiten 
NHN

18% 21%

elders in 
NHN

in de eigen 
subregio

buiten 
NHN

6%

7.209 online vacatures in september 2018

57% 33% 61% 56% 38%

werkende 
beroepsbevolking



GEREGISTREERDE WERKZOEKENDEN UWV (GWU)
STAND JUNI 2018

REGIO IN BEELD

GWU (Geregistreerde Werkzoekenden UWV) is het nieuwe, verbeterde 
aanbodcijfer van het UWV dat sinds januari 2018 rapporteert.  Er wordt 
onderscheid gemaakt tussen werkzoekenden met en zonder dienstverband. 
Gegevens worden maandelijks aangevuld met een vertraging van 3-4 
maanden.

werkzoekend zonder 
dienstverband

werkzoekend met 
dienstverband

50 plussers 30% van alle werkzoekenden

28% van hen heeft al een dienstverband, maar is op zoek 
naar meer of ander werk

eenderde ontvangt een WW-uitkering, waarvan ruim de 
helft langer dan 1 jaar

jongeren tot 
27 jaar

10% van alle werkzoekenden

ongeveer de helft is niet in het bezit van een startkwalificatie

56% van de werkloze jongeren zit in een Wajong traject

Achtergrond werkzoekenden 
zonder dienstverband

Achtergrond werkzoekenden 
met dienstverband

NUG Wajong Bijstand WIA WAO WW
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Noord-Holland Noord profiteert 
van de economische groei. Het 
aantal banen neemt in 2018 en 
2019 verder toe.

De werkgelgenheid groeit 
zo snel dat steeds meer 
bedrijven kampen met een 
gebrek aan geschikt personeel.

2017

6.900 Q2

2018

9.200 Q2

Vacatures Werkloze beroepsbevolking:  4,3%

Zorg

Techniek

ICT
In de persoon gelegen factoren

Verouderde kennis of ervaring

Onduidelijkheid over competenties

werkgever Het schaap met de 5 
poten bestaat niet. 
Openstaan voor andere 
kandidaten.

werkzoe-
kende Bereid zijn tot om- of 

bijscholing of tot werken 
onder opleidingsniveau.

4 op de 10 

vacatures zijn 
moeilijk vervulbaar

2017

2018 
prognose

2019 
prognose

254.600

banen254.600

banen
258.800

banen258.800

banen
260.900

banen260.900

banen

Sommige werkzoekenden 
blijven aan de kant staan, 
terwijl personeelskrapte aan- 
houdt.

De kloof tussen uitkering en werk 
overbruggen. Wat vraagt het?

UWV - OKTOBER 2018



DE PLAATJESMAKER
datavisualisatie & infographics
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REGIONALE ARBEIDSMARKTPROGNOSE 2018-2019

WW  - UITKERINGEN

UWV - JUNI 2018

De banengroei zet zich in 2018 en 2019 voort in 
alle arbeidsmarktregio’s.

De mate van groei is afhankelijk van de aanwezigheid van 
groeisectoren, bevolkingsontwikkeling en ligging. De 
verwachte banengroei in Noord-Holland Noord in 2019 is 
relatief laag ten opzichte van andere regio’s nabij grote 
steden. In Noord-Holland Noord zijn weinig sterk groeien-
de sectoren sterk vertegenwoordigd, zoals de informatie en 
communicatie en uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling. 

De bovengemiddelde daling van het aantal WW uitkerin-
gen in Noord-Holland Noord hangt niet samen met de 
relatief geringe banengroei in de arbeidsmarktregio in 
2019. Dat komt door de uitgaande pendel: relatief veel 
inwoners zijn in een andere regio werkzaam (met name in  
Groot Amsterdam, waar verreweg de grootste banengroei 
verwacht wordt: 2,5%).

+ 1,4%
in 2019

+ 0,9%
in 2019

De dalende lijn van de WW-uitkeringen wordt in 
2019 verder doorgezet. In alle arbeidsmarktregio’s 
blijft het aantal WW-uitkeringen afnemen.

-12%
in 2019

-13%
in 2019

1.975

3.002

3.952

-23%
ten opzichte van 
september 2017

-21%
ten opzichte van 
september 2017

-21%
ten opzichte van 
september 2017

-22%

-22%

Het aantal WW uitkeringen in Noord-Holland Noord is het afgelopen 
jaar met bijna een kwart gedaald: van 11.382 uitkeringen in september 
2017 naar 8.929 in september 2018.

UWV verwacht dat het aantal WW uitkeringen eind 2019 uitkomt 
op 8.500.

WW’ers zijn een groep een met grote diversiteit: sommigen 
werken niet, sommigen zijn slechts deels werkloos en anderen 
houden een aavulling WW omdat een nieuwe baan minder 
inkomsten oplevert dan de vorige.

De dynamiek in de WW is hoog.  In het eerste half jaar van 2018 
verlieten gemiddeld 1.140 mensen per maand de WW en kregen er 
per maand gemiddeld 910 nieuwe personen een WW toegekend. 
Driekwart van de langdurig ingeschreven WW’ers is ouder dan 50 
jaar.

WERKLOOSHEIDSCIJFERS VERSUS WW-CIJFERS
Het CBS bericht dat het werkloosheidspercentage (na een correctie voor seizoenseffecten) al een 
aantal maanden vrijwel constant is, rond de 3,9% landelijk.  Anderzijds meldt het UWV dat het 
aantal WW-uitkeringen nog steeds verder daalt. Hoe is deze schijnbare tegenstelling te verklaren?

UWV

De enquêtecijfers van het CBS zijn meer 
globaal dan de tellingen van UWV, waardoor 
regioniveaus beperkt getoond worden.

Landelijke of grootstedelijke 
ontwikkelingen lopen niet per 
definitie parallel met regionale.

CBS

Meet-
methode

Niveau

NH &
A’dam

# WW

NHN &
gemeente

Het WW-percentage is altijd 
lager dan het werkloosheid-
percentage

Werkloosheid (CBS) omvat 
meer dan alleen WW (UWV).

CBS UWV

Wie meet wat?

Resultaat
4,2% 2,5%

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/38/werkloosheidspercentage-al-zes-maanden-vrijwel-gelijk



