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Aantal werkloosheidsuitkeringen daalt in Twente harder 
dan in Nederland 
In alle Twentse gemeenten neemt het aantal WW-uitkeringen in het tweede 
kwartaal sterk af 
 
Eind juni 2017 telt Twente 14.000 WW-uitkeringsgerechtigden. Vanaf eind maart 2017 tot eind 
juni is het aantal WW-uitkeringen met 14 procent gedaald. Landelijk is deze afname 10 procent.  
In de afgelopen twaalf maanden is het aantal WW-uitkeringen met 19,9 procent afgenomen 
(landelijk 15,2%). In alle Twentse gemeenten neemt het aantal WW-uitkeringen in het tweede 
kwartaal sterk af 
 
Patrick Welman, wethouder gemeente Enschede, voorzitter bestuurscommissie ‘Agenda van Twente’: 
“De toegenomen vacatures in Twente maken de markt krapper voor met name technische en 
logistieke functies. Tegelijkertijd ontstaan in diverse administratieve functies een overschot aan 
werkzoekenden. Om te voorkomen dat mensen langdurig werkloos worden of blijven, is het nodig om 
meer te bewegen richting beroepen waar werk is. Enthousiaste werkzoekenden vinden sneller werk. 
Het is bemoedigend om te zien dat het aantal werkenden steeds meer toeneemt.” 
 
Twentse werkloosheid daalt verder 
De Twentse werkloosheid is in het tweede kwartaal gedaald naar 5,9 procent. Twente telt daarmee 
zo’n 18.750 personen in de werkloze beroepsbevolking. Dit is een afname van 2.250 personen ten 
opzichte van eind vorig jaar. 
 
Openstaande vacatures onverminderd hoog 
Ten opzichte van eind 2016 is sprake van een 22 procent toename van het aantal openstaande 
vacatures. Het aantal bij UWV geregistreerde vacatures bedraagt 4.150 (juni 2017). Hierin is het 
aantal openstaande technische vacatures met 2.150 het hoogst. 
 
Tekort aan artsen en fysiotherapeuten groter dan gemiddeld in Nederland 
Over het algemeen is de arbeidsmarktspanning in Twente lager, of gelijk, in vergelijking met 
Nederland. Een uitzondering hierop vormen artsen en fysiotherapeuten. Voor beide groepen is de 
Twentse arbeidsmarkt krapper dan in Nederland als geheel.  
Daarnaast is de arbeidsmarkt voor onderstaande beroepsgroepen in Twente krap: 

 Accountants 

 Automonteurs 

 Databank- en netwerkspecialisten 

 Docenten hoger onderwijs en hoogleraren 

 Financieel specialisten en economen 

 Fysiotherapeuten 

 Gebruikersondersteuning ICT 

 Keukenhulpen 

 Verpleegkundigen (MBO) 

 Vuilnisophalers en dagbladenbezorgers 
 
 
Aantal werkloosheidsuitkeringen (WW) blijft dalen 
Eind juni waren er in Twente 14.000 WW-uitkeringen. Het aantal uitkeringen daalde in alle Twentse 
gemeenten. Van eind maart tot eind juni 2017 is het aantal WW-uitkeringen met 14 procent gedaald in 
Twente. Landelijk bedroeg de afname 10 procent.   
 
Aantal gemeentelijke bijstandsuitkeringen (WWB) licht gedaald 
Het aantal uitkeringen in de werkloosheidswet daalt sneller dan het aantal bijstandsuitkeringen die 
gemeenten verstrekken. Eind tweede kwartaal 2017 is in Twente het aantal lopende 
bijstandsuitkeringen t.o.v. eind eerste kwartaal met 0,3 procent afgenomen (- 40 uitkeringen). Deze 
ontwikkeling is ook landelijk zichtbaar.  
Het aantal bijstandsuitkeringen daalt veel minder snel dan het aantal werkloosheidsuitkeringen, omdat 
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de afstand tot de arbeidsmarkt is voor personen met een bijstandsuitkering gemiddeld hoger is dan 
voor personen met een werkloosheidsuitkering (WW). 
 
In Twente minder uitzendkrachten en meer eigen flexibele schil 
De Twentse arbeidsmarkt telt ongeveer een even groot percentage flexwerkers als landelijk, maar de 
aard van de flexibiliteit verschilt wezenlijk. In Twente wordt de flexibele schil veel meer door de 
werkgevers georganiseerd in de vorm van eigen flexibele arbeidscontracten. Er wordt minder gewerkt 
met uitzendkrachten; 21% minder dan in Nederland als geheel. Daarentegen ligt het aantal vaste nul-
urencontracten 27% hoger en het aantal tijdelijke nul-urencontracten 15% hoger dan landelijk. Ook het 
aantal oproep- of invalkrachten ligt 8% hoger.  
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WERKLOOSHEID IN TWENTE 
 
 
Twentse werkloosheid daalt verder 
In 2016 was het gemiddelde werkloosheids-
percentage in Twente 6,7 procent. De Twentse 
werkloosheid is in het tweede kwartaal 
gedaald naar 5,9 procent. Twente telt daarmee 
zo’n 18.750 personen in de werkloze 
beroepsbevolking. Een afname van 2.250 
personen ten opzichte van eind vorig jaar. 
 

 
 
 
 

 
 

 
Raming Twentse 
werkloosheidspercentage 
Het CBS berekent éénmaal per jaar het 
werkloosheidspercentage voor regio’s en 
gemeenten. Het gaat hierbij om een jaarlijks 
gemiddeld werkloosheidspercentage. Voor 
de regio en de Twentse gemeenten zijn 
deze CBS-cijfers voor de jaren 2003 tot en 
met 2015 weergegeven op de pagina 
‘Arbeidsaanbod en werkloosheid’ van de 
digitale versie van de Twentse 
Arbeidsmarktmonitor. 
 
Om in de behoefte van een Twents 
kwartaalwerkloosheidspercentage te 
voorzien maakt Kennispunt Twente in 
samenwerking met de Regio Twente een 
driemaandelijkse raming van de Twentse 
werkloosheid. Hiervoor maken wij gebruikt 
van de meest recente gegevens in de 
ontwikkeling van werkzoekenden, 
arbeidsplaatsen, aantal WW en WWB 
uitkeringen, beroepsbevolking en vacatures. 
Daarnaast wordt de berichtgeving over de 
ontwikkeling van de regionale economie 
gebruikt. 
 

 
 

 
Geen directe relatie tussen werkloosheid en uitkeringen 
Er is geen directe relatie tussen werkloosheid en uitkeringen. Een werkloze kan een uitkering 
ontvangen, maar dat hoeft niet. Omgekeerd kan een uitkeringsgerechtigde (in deeltijd) werkzaam 
zijn. 
 
Werkloos en (geregistreerd) werkzoekend zijn geen equivalenten. Veel deeltijdwerkers (niet 
werkloos!) zijn op zoek naar ander of aanvullend werk (dus werkzoekend). Omgekeerd is een deel 
van de personen zonder werk, die geregistreerd staan als werkzoekend, om allerlei redenen niet 
actief op zoek naar werk en daarmee niet werkloos conform de CBS definitie. 
 

 
  

Nederland1 Twente2 Nederland Twente

2015 6,9% 7,1%

2016 6,0% 6,7%

1ste kwartaal 6,5% 7,0%

2de kwartaal 6,3% 6,8%

3de kwartaal 5,8% 6,7%

4de kwartaal 5,5% 6,5%

2017

1ste kwartaal 5,2% 6,3%

2de kwartaal 5,0% 5,9%
1 driemaandelijks gemiddelde CBS, berekening Kennispunt Twente
2 berekening Kennispunt Twente en Regio Twente
3 CBS, 2017

Werkloosheidspercentage per kwartaal Nederland 

en Twente, 2015, 2016 - 2017

Kwartaal Jaargemiddelde3
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GEREGISTREEERDE NIET WERKENDE-WERKZOEKENDEN 
 

 
 

 
 
Opschoning NWW-bestand 
In april 2017 heeft het UWV een landelijke 
NWW-opschoonactie uitgevoerd. Dit heeft 
geleid tot een sterke daling (-15%) van het 
aantal Twentse NWW-ers. In juni is het aantal 
NWW-ers verder gedaald (-3,5%). Dit is 

enerzijds het gevolg van restverwerking van de 
opschoonactie en anderzijds het gevolg van 
een reële afname. Echter het aandeel hiervan 
is niet vast te stellen. Gezien dit 
administratieve opschooneffect wordt geen 
verdere duiding gegeven. 
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Vacatures 
 

 
 

 
 
 

UWV heeft methodiek vacaturecijfers veranderd 
 
UWV heeft recentelijk haar methodiek voor vacatureregistratie en –rapportage gewijzigd. 
Belangrijkste consequentie is dat het aantal vacatures hoger is dan voorheen. De methodiek is 
echter met terugwerkende kracht vanaf begin 2015 toegepast. Zodat de hier gepresenteerde cijfers 
geen trendbreuk laten zien. Vergelijking met eerdere versies van de Arbeidsmarkmonitor Twente is 
echter niet mogelijk. 
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Openstaande vacatures onverminderd 
hoog 
Het aantal bij UWV geregistreerde vacatures 
vertoond doorgaans een grillig karakter. Zo 
fluctueert dit aantal de laatste maanden tussen 
de 2.600 (maart 2017) en 4.150 (juni 2017). 
Ten opzichte van eind 2016 is sprak van een 
22 procent toename van het aantal 
openstaande vacatures. 
 
Vacatures technische beroepen sterk 
toegenomen  
In absolute getallen bedraagt het aantal 
vacatures voor technische beroepen eind juni 

2017 2.150, Dit is twee derde meer dan drie 
maanden eerder. Vrijwel alle beroepsgroepen 
laten een flinke toename van het aantal 
openstaande vacatures zien in de laatste zes 
maanden. Zo laat dit aantal voor transport en 
logistiek beroepen een meer dan verdubbeling 
zien (van 180 naar 380). Enkel in het openbaar 
bestuur, veiligheid en juridische beroepen is 
sprake van een afname van het aantal 
vacatures. 
 
Bijlage 2 bevat een overzicht per beroep. 
 

 
 

 
 
Spanning op arbeidsmarkt blijft gelijk 
De arbeidsmarktsituatie eind vorig jaar (dit zijn 
de meest recente cijfers) is ten opzichte van 
een eerder kwartaal min of meer gelijk 
gebleven. 
 
Artsen en fysiotherapeuten 
In de bijlagen is voor veel beroepsgroepen de 
spanning op de Nederlandse en Twente 
arbeidsmarkt opgenomen. Hieruit blijkt dat in 
het algemeen de arbeidsmarktspanning in 
Twente lager of gelijk is in vergelijking met 
Nederland. Uitzondering hierop vormen artsen 
en fysiotherapeuten. Voor beide groepen is de 
Twentse arbeidsmarkt krapper dan in 
Nederland als geheel.  

Daarnaast is de arbeidsmarkt voor 
onderstaande beroepsgroepen in Twente krap: 

 

 Accountants 

 Automonteurs 

 Databank- en netwerkspecialisten 

 Docenten hoger onderwijs en 
hoogleraren 

 Financieel specialisten en economen 

 Fysiotherapeuten 

 Gebruikersondersteuning ict 

 Keukenhulpen 

 Verpleegkundigen (mbo) 

 Vuilnisophalers en 
dagbladenbezorgers 

 
  

Typering Arbeidsmarkt

Beroepsgroep 1e kwartaal  2016 2e kwartaal  2016 3e kwartaal  2016 4e kwartaal 2016

Agrarische beroepen zeer ruim ruim zeer ruim ruim

Bedrijfseconomische en administratieve beroepen ruim ruim ruim ruim

Commerciële beroepen gemiddeld gemiddeld gemiddeld gemiddeld

Creatieve en taalkundige beroepen ruim ruim ruim ruim

Dienstverlenende beroepen ruim gemiddeld gemiddeld gemiddeld

Ict beroepen krap krap krap krap

Managers ruim ruim gemiddeld gemiddeld

Openbaar bestuur, veiligheid en juridische beroepen gemiddeld ruim gemiddeld gemiddeld

Pedagogische beroepen ruim ruim ruim ruim

Technische beroepen ruim ruim ruim ruim

Transport en logistiek beroepen ruim gemiddeld gemiddeld ruim

Zorg en welzijn beroepen ruim gemiddeld gemiddeld gemiddeld
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Uitkeringen  
 

 
 
       

Aantal WW-uitkeringen blijft dalen 
Eind juni 2017 telt Twente 14.000 WW-
uitkeringsgerechtigden. Sinds maart 2017 is 
het aantal WW-uitkeringen met 14 procent 
gedaald. Landelijk is deze afname 10 procent. 
In de afgelopen twaalf maanden is het aantal 
WW-uitkeringen met 19,9 procent afgenomen. 
 
 
 
 

In alle gemeenten beduidend minder WW-
uitkeringen 
In alle Twentse gemeenten neemt het aantal 
WW-uitkeringen in het tweede kwartaal sterk 
af. In Oldenzaal daalt dit aantal met 9,2 
procent en in Twenterand zelfs met 26,5 
procent. Dit zijn respectievelijk de minste en de 
sterkste daler in de regio. 
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WW onder jongeren daalt zeer sterk 
In het tweede kwartaal van 2017 is het aantal 
WW-uitkeringen onder jongeren met 31,5 
procent gedaald. Landelijk is dit 21 procent. 
Daarmee daalt het aantal WW-uitkeringen 
onder deze groep in Twente bijna 1½ maal zo 
snel als landelijk. In totaal hebben eind juni 
2017 834 jongeren een WW-uitkering. Dit is 
bijna 400 minder dan eind maart 2017.  
 
 
 
 
 

Overal afname, maar grote verschillen 
tussen gemeenten 
In alle Twentse gemeenten daalt het aantal 
jongeren met een WW-uitkering sterk. Voor 
een aantal gemeenten zelfs spectaculair. In 
Dinkelland, Losser, Rijssen-Holten, Tubbergen 
en Twenterand daalt deze groep met minimaal 
40 procent. In de drie grote steden daalt het 
aantal tussen 22 en 30 procent. Jongeren met 
een WW-uitkering zijn een zeldzaamheid aan 
het worden. Alle Twentse gemeenten, behalve 
de drie grote steden, tellen elk minder dan 50 
jongeren met een WW-uitkering. 
 
 

 

Personen en uitkeringsrechten 
 
Het aantal personen en uitkeringsrechten is geen één op één relatie. Een persoon kan meerdere 
WW-uitkeringsrechten hebben. Deze persoon komt dan meerdere keren voor in de genoemde 
cijfers. Ook is het mogelijk dat een uitkering Euro 0,- bedraagt. Ook deze uitkeringen komen in de 
tellingen voor. 
 
Een WW-uitkering is persoonsgeboden, een bijstandsuitkering (WWB) is een huishoudensuitkering. 
Een bijstandsuitkering kan betrekking hebben op één of meerdere personen. Dit is afhankelijk van 
de huishoudingssamenstelling. 
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Aantal bijstandsuitkeringen (WWB) licht 
gedaald 
In het tweede kwartaal van 2017 is in Twente 
het aantal lopende bijstandsuitkeringen met 
0,3 procent afgenomen (- 40 uitkeringen).  
In het eerste kwartaal was nog een lichte 
stijging. Een combinatie van eerste en tweede 
kwartaal laat zien dat sinds eind 2016 het 
aantal bijstandsuitkeringen met 0,8 procent is 
gestegen. Deze halfjaarstijging stijging is in lijn 
met de landelijke ontwikkeling. 
De afstand tot de arbeidsmarkt is voor 
personen met een bijstandsuitkering 
gemiddeld hoger dan voor personen met een 
werkloosheidsuitkering (WW).  
Binnen de bijstandsuitkeringen zitten ook 
mensen niet kunnen werken. 
 

Ontwikkeling per gemeente verschillend. 
Niet in alle gemeenten vindt een afname van 
het aantal bijstandsuitkeringen plaats.  
Het aantal jongeren met een bijstands-
uitkering (WWB) neemt toe in het tweede 
kwartaal. (+3,7%). In totaal telt deze groep 
1.829 uitkeringsrechten. In de meeste 
gemeenten neemt het aantal uitkeringen voor 
jongeren toe. In Enschede, Rijssen-Holten en 
Twenterand neemt dit aantal echter licht af. 
 
 
 
 
 
 

 
  



Arbeidsmarktmonitor Regio Twente 2017- 2 12 

Special 1: Investeren in personeel en werkzoekers bij een krappere 
arbeidsmarkt 
 
Trendzetters bij economische ontwikkeling en de reagerende arbeidsmarkt zijn werkgevers in de 
bouwsector. Daar vragen werkgevers nadrukkelijk om meer mensen, terwijl ze de afgelopen jaren in 
Nederland 70.000 werknemers ontslagen hebben. Duizenden werkloze bouwvakkers zijn daarbij uit 
nood als zzp'er begonnen tegen minder goed arbeidsvoorwaarden en lage tarieven. Inkomen uit 
arbeid is voor hun op een aanvaardbaar peil gebleven door te bezuinigen op secundaire 
arbeidsvoorwaarden (geen verzekering  tegen arbeidsongeschiktheid, geen bijscholing of opleiding, 
geen pensioenopbouw vanwege de hoge premies). 
Ook de uitzendbureaus als werkgever in de sector zakelijke dienstverlening stellen nadrukkelijk 
vacatures voor bedrijven in allerlei sectoren. Naast de gebruikelijke vraag naar flexwerkers, ontstaat 
een extra vraag vanuit uitzendbureaus, omdat er meer dan voorheen flexwerkers gaan doorstromen 
naar een regulier dienstverband bij werkgevers. 
Er is al een succesvol appèl op werkgevers gedaan om gemotiveerde werkzoekenden met een 
arbeidshandicap in dienst te nemen. Nu is het de beurt aan de brede groep werkzoekenden om hun 
plaats als werknemer in te nemen.  
  
Meer vraag en minder aanbod  
Nu de krapte op de arbeidsmarkt toeneemt, komen werkenden en aanbieders van arbeid tegen loon 
of een vergoeding in de positie om betere arbeidsvoorwaarden te stellen. Naast de vraag naar loon 
ontstaan ook een toenemende vraag naar beter arbeidsvoorwaarden, waaronder opleiding en 
werkzekerheid.  
 
Arbeidscontract voor onbepaalde tijd aan revisie toe 
Vanuit werkzoekenden en werkenden neemt vanuit werkzekerheid de vraag naar een 
arbeidsovereenkomst conform cao toe. Hiermee wordt de ongebreidelde flexibilisering (uitzendwerk, 
tijdelijke banen) tegengegaan en teruggebracht tot waar het voor bedoeld was, namenlijke voor echt 
tijdelijke werkzaamheden mensen inhuren. Door de combinatie van een ruime arbeidsmarkt (veel 
werkzoekenden) en grote financiële risico’s voor werkgevers bij reguliere arbeidscontracten, is het 
flexwerken in Nederland de afgelopen jaren behoorlijk uit de hand gelopen. Er zijn nauwelijks landen 
waar zoveel mensen de kost moeten verdienen in eigenlijk ‘vaste banen’ via opeenvolgende korte 
tijdelijke contracten, flexwerk- uitzendwerk- en ZP constructies. Maar liefst één op de drie werkenden 
heeft een baan in een vorm van ‘flex-werk’. Een flexwerker verdient 30 tot 40 procent minder dan een 
werknemer in regulier arbeidscontract. Ook kan de flexwerker geen beroep doen of op een veel lager 
niveau aanspraak maken op secundaire arbeidsvoorwaarden die voor dat type werk gebruikelijk zijn. 
 
Werkgevers hebben nog veel voordelen bij het aanbieden van werk in flex-constructies ten opzichte 
van ‘normale’ arbeidsovereenkomsten zoals snellere schakeling op wisselende hoeveelheid 
bedrijfsopdrachten, vermindering van financiële risico’s in de binding van personeel, minder kosten bij 
afscheid nemen en langere ‘proeftijden’. De wet Werk en Zekerheid heeft gepoogd een betere positie 
te bieden aan flexwerkers en tevens het aantal ‘vaste’ contracten te laten toenemen. 
De verplaatsing van overheidskosten naar werkgeverslasten is ten eerste is niet gelukt en ten tweede 
heeft het omgekeerd effect gehad. De arbeidswetgeving zal ongetwijfeld in een volgende 
kabinetsperiode aangepast worden. 
Verwacht wordt dat onder invloed van de ontwikkeling op de arbeidsmarkt en door aanpassing van 
wetgeving werkgevers minder arbeidskosten gaan krijgen. Hierdoor ontstaan nieuwe mogelijkheden 
voor werknemers en werkzoekenden op werk.  
 
Loonsverhogingen komen eraan  
Het is nu tijd voor fatsoenlijke loonsverhogingen. Veel bedrijven maken weer grotere winsten. Mede 
dankzij hun werknemers, die de afgelopen jaren nauwelijks loonsverhogingen gekend hebben. Van 
elke euro die bedrijven verdienen gaat nog slechts 73 cent naar werknemers en flexwerkers. In 2013 
was dat nog 5 cent meer. 
De bedrijfswinsten worden groter en het loonaandeel lager. De Nederlandsche Bank en het Centraal 
Planbureau pleiten al langer voor loonsverhogingen als extra impuls voor de economie. Opvallend 
want doorgaans roepen deze instellingen op tot loonmatiging. Dat is dus steun voor weknemers uit 
een onverdachte hoek. 
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Het verhogen van (minimum)lonen bij gelijkblijvende hoogte van uitkeringen maakt het voor ook 
mensen met een inkomensvoorziening aantrekkelijker om de afstand naar werk te overbruggen. 
 
Investeer in werknemers  
Werkgevers hebben weinig geïnvesteerd in flexwerkers en in scholing of opleiding van het vaste 
personeel. De behoefte aan goed opgeleide mensen werd bij een ruime arbeidsmarkt voldoende 
afgedekt door aanwezige werkzoekenden met de gevraagde kwaliteiten.  
Met het krapper worden van de arbeidsmarkt treedt er echter een nieuwe situatie op. Zolang 
werkgevers alleen goudhaantjes zoeken, is er inderdaad een tekort. Maar één op de twintig mensen is 
nog steeds werkloos. De groep werkzoekenden bestaat uit relatief veel ouderen. Daarnaast zitten 
binnen de groep werkenden nog lang niet alle werknemers op de door hen gewenste functie. Veel 
werknemers zijn bij gebrek aan de gewenste baan (tijdelijk) uitgeweken naar een flexwerk baan, 
dikwijls ook nog onder hun kwalificatieniveau. Het is nu zaak deze brede groep werkzoekenden in 
dienst te nemen. Om ze te binden en te boeien voor het bedrijf zullen werkgevers vooral op fitheid en 
motivatie gaan werven. Daarnaast zullen bij voorkeur een niet-flexwerkcontracten aangeboden 
moeten worden. In deze mensen zal geïnvesteerd moeten worden in de vorm van kwalificatie en 
praktijkopleiding. De kosten gaan dan (deels) voor de baat. Ervaringen hebben geleerd dat 
werkgevers er loyale en gemotiveerde werknemers voor terugkrijgen. 
 
Van werkzoekenden (al dan niet werkend) zal gevraagd worden moed en enthousiasme te tonen om 
naar ander werk over te stappen. Meer dan voorheen zullen werkzoekenden zelf verantwoordelijkheid 
dragen voor hun werk, nu en in de toekomst. Het is zaak om voortdurend kennis en vaardigheden ‘up 
to date’ te houden in een omgeving van snel veranderende werkprocessen en werkomgeving. 
 
Van werkgevers wordt gevraagd om te stoppen met kortetermijndenken in de trant van 'met één knip 
van mijn vingers moet er meteen een up-to-date opgeleide werknemer bij mij op de stoep staan, die 
dan ook nog een keer maximaal flexibel is'. Werkgevers die niet bereid zijn tot investeren in nieuw en 
bestaand personeel zullen minder in staat zijn geschikt personeel te vinden en te houden. Ook zal het 
moeilijk worden om talenten aan hun organisatie te binden.  
 
Van de uitzendbureaus en van publieke bemiddelingsorganisaties (Werkplein, leerwerkloket, 
bemiddelingsprojecten) kan worden verwacht dat ze hun werkzoekenden informeren, faciliteren en 
helpen om zelf de regie te nemen in de stappen naar nieuw werk. Toezeggingen om 100% geschikte 
kandidaten te leveren op vacatures kunnen in een krappere arbeidsmarkt niet worden gedaan. Wel 
dienen de publieke bemiddelingsorganisaties via selecties op gevraagde skills en motivatie potentieel 
geschikt werkzoekenden te kunnen voordragen voor (project)vacatures. 
Van publieke bemiddelingsorganisaties mag bovendien verwacht worden, dat ze de groep werklozen 
(beschikbaar en actief zoekend) die het niet lukt om een baan te vinden, via scholing en andere 
maatregelen helpen om zich succesvol te presenteren op de arbeidsmarkt. Vanuit publieke 
bemiddelingsorganisaties zal een beroep moeten worden gedaan op ‘sociale ondernemingen’ in de 
arbeidsmarkt regio om deze groep werkzoekenden een opstap of overstap te bieden naar 
loonvormende arbeid. 
 
 

 

Paul Mollink    
Senior Beleidsadviseur 
Arbeidsmarkt  
p.mollink@regiotwente.nl  
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Special 2: Werkkring van de werkzame beroepsbevolking 
 
 
Recentelijk heeft het CBS een studie verricht naar de positie in de werkkring van werkzame personen. 
De studie geeft bijvoorbeeld inzicht in het aandeel werknemers met een vast contract en in de 
verdeling in flexibele arbeidsrelaties zoals tijdelijke dienstverbanden, nul-uren contracten en 
uitzendkrachten. Deze analyse is zowel voor Nederland als geheel als voor regio’s uitgevoerd. Dit 
maakt een vergelijking van de Nederlandse en Twentse arbeidsmarkt mogelijk. Hoe verschillen deze? 
En hoe is de Twentse arbeidsmarkt te typeren? 
 
 
Twente telt hoog percentage werknemers 
In vergelijking tot Nederland heeft Twente een hoger percentage werknemers dan gemiddeld (+2,4%). 
Slechts zes regio’s tellen een nog hoger percentage werknemers. Opvallend en wellicht onverwacht is 
dat de regio Groot-Amsterdam ook tot deze zes regio’s behoord. In de overige 33 onderscheiden 
regio’s ligt het percentage zelfstandigen en overige niet-werknemers hoger dan in Twente. 
 

 
 
 
 
Meer vaste aanstellingen in Twente 
In Twente heeft 73,9% van de werknemers een vaste aanstelling. In Nederland als geheel is dit 
73,7%. Er zijn dus relatief meer vaste banen in Twente. Of andersom geformuleerd: de Twentse 
arbeidsmarkt is – zei het licht - minder flexibel. 
 

 
 
 
 
Minder uitzendkrachten, meer eigen flexibele schil 
De Twentse arbeidsmarkt is beperkt minder flexibel dan de Nederlandse, maar de aard van de 
flexibiliteit verschilt wezenlijk. In Twente wordt de flexibele schil meer door de werkgevers 
georganiseerd en minder uitbesteed in de vorm van uitzendkrachten. Zo telt Twente relatief weinig 
uitzendkrachten, 21% minder dan in Nederland als geheel. Daarentegen ligt het aantal vaste nul-
urencontracten 27% hoger, het aantal tijdelijke nul-urencontracten 15% hoger dan landelijk en het 
aantal oproep- of invalkrachten 8% hoger.  
 
Naar aandeel vaste contracten wijkt de Twente arbeidsmarkt nauwelijks af van het landelijke beeld. 
Echter de wijze waarop in Twente de flexibele schil wordt ingevuld verschilt wezenlijk. Twentse 
werkgevers vullen hun flexibele schil veel meer zelf in en maken minder gebruikt van uitzendbureau’s 
e.d. De flexibiliteit op de Twentse arbeidsmarkt zit daarmee meer in het aantal uren dat gewerkt wordt 
dan in het aantal bedrijven waarvoor flexwerkers hun werkzaamheden verrichten. 
 
  

Werkzame beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar 

naar positie in de werkkring Nederland en Twente, 2015
Nederland Twente Nederland Twente

x 1 000 x 1 000 %punt %

Werknemers 7.000 257 83,3% 85,7% 2,4% 2,8%

Overig en onbekend 1.403 43 16,7% 14,3% -2,4% -14,2%

Totaal 8.403 300 100% 100%

Door afronding kunnen verschillen bestaan tussen totalen en de optelling van de afzonderlijke waarden.

Bron: CBS 2017, Enquête beroepsbevolking. Bewerking Kennispunt Twente

Verschil tov NL

Werknemers
Nederland Twente Nederland Twente

x 1 000 x 1 000 %punt %

Werknemers met vaste arbeidsrelatie 5.158 190 73,7% 73,9% 0,2% 0,3%

Werknemers met flexibele arbeidsrelatie 1.841 67 26,3% 26,1% -0,2% -0,9%

Werknemers 7.000 257 100% 100%

Door afronding kunnen verschillen bestaan tussen totalen en de optelling van de afzonderlijke waarden.

Bron: CBS 2017, Enquête beroepsbevolking. Bewerking Kennispunt Twente

Verschil tov NL
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Zelf vergelijken 
 
Op de CBS site is de data te vinden voor alle regio’s. Hierop is tevens een overzicht naar 
bedrijfstakken. Helaas is geen overzicht beschikbaar voor bedrijfstakken naar regio.  
 
 
 
Bron: Werkzame beroepsbevolking Corop 2015 en sbi 2008/Corop 2016. Klik hier voor deze tabellen. 

  

Werknemers met flexibele arbeidsrelatie
Nederland Twente Nederland Twente

x 1 000 x 1 000 %punt %

uitzicht op vast dienstverband, vaste uren 291 10 15,8% 14,9% -0,9% -5,6%

tijdelijk dienstverband, vaste uren (>= 1 jr) 179 6 9,7% 9,0% -0,8% -7,9%

overig tijdelijk dienstverband vaste uren 188 6 10,2% 9,0% -1,3% -12,3%

oproepkracht of invalkracht 535 21 29,1% 31,3% 2,3% 7,9%

uitzendkracht 279 8 15,2% 11,9% -3,2% -21,2%

vast dienstverband geen vaste uren 130 6 7,1% 9,0% 1,9% 26,8%

tijdelijk dienstverband geen vaste uren 239 10 13,0% 14,9% 1,9% 15,0%

Werknemers met flexibele arbeidsrelatie 1.841 67 100% 100%

Door afronding kunnen verschillen bestaan tussen totalen en de optelling van de afzonderlijke waarden.

Bron: CBS 2017, Enquête beroepsbevolking. Bewerking Kennispunt Twente

Verschil tov NL

https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2017/23/werkzame-beroepsbevolking-corop-2015-en-sbi-2008-corop-2016


Arbeidsmarktmonitor Regio Twente 2017- 2 16 

 

Twentse Arbeidsmarkt
Spanningsindicator 4de kwartaal 2016

Twente tov Nederland

BRC Groep Typering Typering

Accountants 3,60 krap 2,55 krap

Administratief medewerkers 0,87 gemiddeld 0,66 ruim ruimer

Adviseurs marketing, public relations en sales 1,68 krap 1,22 gemiddeld ruimer

Algemeen directeuren 1,63 krap 1,28 gemiddeld ruimer

Apothekersassistenten 1,06 gemiddeld

Architecten 0,86 gemiddeld

Artsen 2,72 krap 6,17 zeer krap krapper

Assemblagemedewerkers 1,00 gemiddeld 0,93 gemiddeld

Auteurs en taalkundigen 0,44 ruim

Automonteurs 1,68 krap 1,90 krap

Bakkers 0,55 ruim

Bedieners mobiele machines 0,25 zeer ruim 0,05 zeer ruim

Bedrijfskundigen en organisatieadviseurs 1,28 gemiddeld 0,65 ruim ruimer

Beeldend kunstenaars 0,08 zeer ruim

Beleidsadviseurs 1,03 gemiddeld 0,49 ruim ruimer

Beveiligingspersoneel 1,03 gemiddeld 0,61 ruim ruimer

Bibliothecarissen en conservatoren 0,29 ruim

Biologen en natuurwetenschappers 0,52 ruim 0,25 zeer ruim ruimer

Boekhouders 1,63 krap 0,61 ruim ruimer

Boekhoudkundig medewerkers 0,52 ruim 0,22 zeer ruim ruimer

Bouwarbeiders afbouw 0,67 ruim 0,13 zeer ruim ruimer

Bouwarbeiders ruwbouw 0,32 ruim 0,15 zeer ruim ruimer

Buschauffeurs en trambestuurders 0,33 ruim

Callcentermedewerkers outbound en overige verkopers 1,41 gemiddeld 0,90 gemiddeld

Chauffeurs auto's, taxi's en bestelwagens 0,36 ruim 0,40 ruim

Conciërges en teamleiders schoonmaak 1,04 gemiddeld 0,76 gemiddeld

Databank- en netwerkspecialisten 4,03 zeer krap 2,71 krap ruimer

Dekofficieren en piloten 0,60 ruim

Directiesecretaresses 0,60 ruim 0,46 ruim

Docenten algemene vakken secundair onderwijs 1,54 krap 1,19 gemiddeld ruimer

Docenten beroepsgerichte vakken secundair onderwijs 0,73 gemiddeld 0,72 gemiddeld

Docenten hoger onderwijs en hoogleraren 1,74 krap 3,24 krap

Elektriciens en elektronicamonteurs 1,25 gemiddeld 0,77 gemiddeld

Elektrotechnisch ingenieurs 1,89 krap 0,94 gemiddeld ruimer

Financieel specialisten en economen 3,28 krap 1,96 krap

Fotografen en interieurontwerpers 0,42 ruim

Fysiotherapeuten 1,49 gemiddeld 1,53 krap krapper

Gebruikersondersteuning ict 2,37 krap 2,51 krap

Gespecialiseerd verpleegkundigen 4,78 zeer krap 5,28 zeer krap

Grafisch vormgevers en productontwerpers 0,93 gemiddeld 0,69 gemiddeld

Hoveniers, tuinders en kwekers 0,32 ruim 0,14 zeer ruim ruimer

Hulpkrachten bouw en industrie 0,14 zeer ruim 0,15 zeer ruim

Hulpkrachten landbouw 0,11 zeer ruim

Ingenieurs (geen elektrotechniek) 2,11 krap 1,47 gemiddeld ruimer

Journalisten 0,49 ruim

Juristen 3,79 krap

Kappers en schoonheidsspecialisten 0,36 ruim 0,27 ruim

Kassamedewerkers 1,44 gemiddeld 1,09 gemiddeld

Kelners en barpersoneel 2,02 krap 0,97 gemiddeld ruimer

Keukenhulpen 3,89 krap 2,94 krap

Koks 1,05 gemiddeld 0,35 ruim ruimer

Laboranten 2,13 krap

Laders, lossers en vakkenvullers 0,83 gemiddeld 0,79 gemiddeld

Land- en bosbouwers 0,80 gemiddeld

Lassers en plaatwerkers 0,85 gemiddeld 1,12 gemiddeld

Leerkrachten basisonderwijs 0,62 ruim 0,16 zeer ruim ruimer

Leidsters kinderopvang en onderwijsassistenten 0,54 ruim 0,17 zeer ruim ruimer

Loodgieters en pijpfitters 0,47 ruim 0,45 ruim

Nederland Twente

SpanningSpanning
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Twentse Arbeidsmarkt
Spanningsindicator 4de kwartaal 2016

Twente tov Nederland

BRC Groep Typering Typering

Maatschappelijk werkers 0,28 ruim 0,28 ruim

Machinemonteurs 2,98 krap 1,33 gemiddeld ruimer

Managers commerciële en persoonlijke dienstverlening 0,34 ruim

Managers detail- en groothandel 0,91 gemiddeld 0,62 ruim ruimer

Managers gespecialiseerde dienstverlening 1,02 gemiddeld

Managers horeca 0,97 gemiddeld

Managers ict 1,34 gemiddeld 0,75 gemiddeld

Managers logistiek 0,79 gemiddeld 0,82 gemiddeld

Managers onderwijs 1,06 gemiddeld

Managers productie 0,79 gemiddeld 0,65 ruim ruimer

Managers verkoop en marketing 1,29 gemiddeld 0,94 gemiddeld

Managers zakelijke en administratieve dienstverlening 0,75 gemiddeld 0,41 ruim ruimer

Managers zorginstellingen 1,77 krap 1,26 gemiddeld ruimer

Medewerkers drukkerij en kunstnijverheid 0,64 ruim 0,41 ruim

Medisch praktijkassistenten 1,78 krap 1,00 gemiddeld ruimer

Medisch vakspecialisten 1,23 gemiddeld

Metaalbewerkers en constructiewerkers 0,81 gemiddeld 0,66 ruim ruimer

Meubelmakers, kleermakers en stoffeerders 0,79 gemiddeld 0,14 zeer ruim ruimer

Militaire beroepen 2,06 krap

Onbekend 0,00 zeer ruim 0,00 zeer ruim

Onderwijskundigen en overige docenten 0,54 ruim 0,33 ruim

Overheidsambtenaren 0,82 gemiddeld 0,28 ruim ruimer

Overheidsbestuurders 5,08 zeer krap

Politie en brandweer 0,91 gemiddeld

Politie-inspecteurs

Procesoperators 0,33 ruim

Productcontroleurs 2,02 krap 1,12 gemiddeld ruimer

Productieleiders industrie en bouw 1,31 gemiddeld 0,93 gemiddeld

Productiemachinebedieners 1,00 gemiddeld 0,44 ruim ruimer

Psychologen en sociologen 0,97 gemiddeld 1,21 gemiddeld

Radio- en televisietechnici 0,47 ruim

Receptionisten en telefonisten 1,01 gemiddeld 0,66 ruim ruimer

Reisbegeleiders 0,37 ruim

Schilders en metaalspuiters 0,31 ruim 0,21 zeer ruim ruimer

Schoonmakers 1,23 gemiddeld 0,94 gemiddeld

Secretaresses 0,51 ruim 0,17 zeer ruim ruimer

Slagers 0,50 ruim

Sociaal werkers, groeps- en woonbegeleiders 0,95 gemiddeld 0,93 gemiddeld

Software- en applicatieontwikkelaars 5,42 zeer krap 4,91 zeer krap

Specialisten personeels- en loopbaanontwikkeling 0,86 gemiddeld 0,43 ruim ruimer

Sportinstructeurs 0,60 ruim 0,26 ruim

Technici bouwkunde en natuur 1,60 krap 1,36 gemiddeld ruimer

Timmerlieden 0,42 ruim 0,33 ruim

Transportplanners en logistiek medewerkers 1,81 krap 0,99 gemiddeld ruimer

Uitvoerend kunstenaars 0,41 ruim 0,38 ruim

Veetelers 0,67 gemiddeld

Verkoopmedewerkers detailhandel 1,28 gemiddeld 0,57 ruim ruimer

Verleners van overige persoonlijke diensten 0,29 ruim 0,46 ruim

Verpleegkundigen (mbo) 5,30 zeer krap 3,16 krap ruimer

Vertegenwoordigers en inkopers 1,80 krap 1,36 gemiddeld ruimer

Verzorgenden 1,14 gemiddeld 1,13 gemiddeld

Vrachtwagenchauffeurs 1,68 krap 0,96 gemiddeld ruimer

Vuilnisophalers en dagbladenbezorgers 2,23 krap 2,59 krap

Winkeliers en teamleiders detailhandel 0,61 ruim 0,41 ruim

Zakelijke dienstverleners 0,51 ruim 0,17 zeer ruim ruimer

Totaal 1,03 gemiddeld 0,70 gemiddeld

Bron: UWV, juni 2017. Bewerking Kennispunt Twente

Nederland Twente

Spanning Spanning
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Index bijlage: 
 

 Informatieve Links 

 Ontwikkeling geregistreerde Werkloosheid (NWW) per gemeente, gedifferentieerd naar jongeren en ouderen 

 Ontwikkeling lopende uitkeringen WW, WWB per gemeente met een verbijzondering naar jongeren en ouderen 

 Definities 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Informatieve links 
 
Sites met actuele regionale en landelijke arbeidsmarktontwikkelingen en arbeidsmarktinformatie: 
Twente Index    zie: http://www.twenteindex.nl/  
UWV (o.a. sectorpublicaties)  zie: https://www.werk.nl/werk_nl/arbeidsmarktinformatie/home  
Kansrijke beroepen   zie: https://www.werk.nl/werk_nl/arbeidsmarktinformatie/sector-beroep/beroep/kansrijk  
UWV Regio in beeld 2016  zie: https://www.werk.nl/xpsitem/wdo_013019  
ING      zie: https://www.ing.nl/zakelijk/kennis-over-de-economie/uw-regio/index.html  
Provincie Overijssel    zie: http://www.overijssel.nl/thema's/economie/feiten-cijfers/ (klik door op arbeidsmarkt-delen) 
SBB     zie: https://www.s-bb.nl/feiten-en-cijfers/basiscijfers-jeugd 
 
Sites met Informatie over arbeidsmarktregelgeving: 
Stichting v.d. arbeid (o.a. Sectorplannen) zie: http://www.stvda.nl/nl/thema/arbeidsmarkt.aspx   

ARBEIDSMARKTMONITOR Twente 
Bijlage cijfers op gemeentelijk niveau en definities 
 

http://www.twenteindex.nl/
https://www.werk.nl/werk_nl/arbeidsmarktinformatie/home
https://www.werk.nl/werk_nl/arbeidsmarktinformatie/sector-beroep/beroep/kansrijk
https://www.werk.nl/xpsitem/wdo_013019
https://www.ing.nl/zakelijk/kennis-over-de-economie/uw-regio/index.html
http://www.overijssel.nl/thema's/economie/feiten-cijfers/
https://www.s-bb.nl/feiten-en-cijfers/basiscijfers-jeugd
http://www.stvda.nl/nl/thema/arbeidsmarkt.aspx
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Beroepsbevolking en Werkloosheid in Nederland, Twente en Twentse gemeenten  
         
 

 
 
Bron: CBS, bewerking Kennispunt Twente  

Beroepsbevolking Werkloosheidspercentage

(x 1000) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (in procenten) 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nederland 8714 8846 8913 8874 8907 8942 Nederland 5,0 5,8 7,3 7,4 6,9 6,0

Twente 321 321 327 322 325 323 Twente 5,2 5,9 7,6 7,6 7,1 6,7

Almelo 36 36 36 35 36 35 Almelo 6,1 7,1 9,1 9,9 9,8 8,4

Borne 11 11 12 11 12 12 Borne 4,1 4,8 5,8 6,3 6,1 5,3

Dinkelland 13 14 14 14 14 14 Dinkelland 3,7 4,0 5,2 5,3 5,0 4,5

Enschede 81 81 83 82 82 81 Enschede 7,2 7,7 10,0 9,4 8,5 8,6

Haaksbergen 12 13 13 13 13 13 Haaksbergen 4,3 4,9 6,2 6,2 5,3 5,7

Hellendoorn 19 19 19 19 19 19 Hellendoorn 4,0 4,7 6,0 6,5 5,9 5,5

Hengelo 42 42 43 42 42 42 Hengelo 5,0 6,3 7,6 7,8 8,1 7,1

Hof van Twente 18 18 18 18 18 18 Hof van Twente 3,8 4,7 6,0 6,1 5,4 4,6

Losser 11 11 12 11 11 11 Losser 4,6 5,1 6,6 7,0 6,8 6,1

Oldenzaal 17 17 17 17 17 17 Oldenzaal 4,9 5,1 6,6 6,7 6,1 5,8

Rijssen-Holten 19 19 19 19 19 19 Rijssen-Holten 3,8 4,8 6,2 6,1 5,5 5,0

Tubbergen 11 11 11 11 12 12 Tubbergen 3,6 4,3 5,9 6,1 5,0 4,6

Twenterand 17 17 18 17 18 17 Twenterand 3,9 4,7 6,7 6,5 5,5 5,3

Wierden 13 13 13 13 13 13 Wierden 4,0 4,5 5,9 5,8 5,5 4,9

Bijlage: cijfers op gemeentelijk niveau  
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Geregistreerde Niet-Werkende-Werkzoekende (NWW) – UWV registraties 
 

 
NB: in april 2017 heeft het UWV het NWW-bestand opgeschoond. Hierdoor is het aantal NWW-ers sterk afgenomen. 

 
Bron: UWV, bewerking Kennispunt Twente   

TOTAAL NWW (UWV, aantal personen) ontwikkeling Ontwikkeling Ontwikkeling

mei'17-jun'17 dec'16-jun'17 jun'16-jun'17

 jun'16 jul'16 aug'16 sep'16 okt'16 nov'16 dec'16 jan'17 feb'17 mrt'17 apr'17 mei'17 jun'17 Abs. perc. Abs. perc. Abs. perc. Abs. perc.

TWENTE 37.698 37.166 36.757 36.443 36.248 35.948 35.799 35.822 35.823 35.828 35.870 30.615 29.544 -1.071 -3,5% -6.284 -17,5% -6.255 -17,5% -8.154 -21,6%

ALMELO 6.439 6.376 6.348 6.347 6.349 6.255 6.243 6.242 6.244 6.221 6.275 5.423 5.281 -142 -2,6% -940 -15,1% -962 -15,4% -1.158 -18,0%

BORNE 940 921 908 900 891 890 879 890 893 890 890 738 704 -34 -4,6% -186 -20,9% -175 -19,9% -236 -25,1%

DINKELLAND 824 792 779 767 759 743 740 741 749 748 762 618 583 -35 -5,7% -165 -22,1% -157 -21,2% -241 -29,2%

ENSCHEDE 13.308 13.193 13.004 12.856 12.818 12.708 12.617 12.602 12.585 12.562 12.320 11.118 10.879 -239 -2,1% -1.683 -13,4% -1.738 -13,8% -2.429 -18,3%

HAAKSBERGEN 1.087 1058 1020 1000 985 979 970 966 974 976 965 762 729 -33 -4,3% -247 -25,3% -241 -24,8% -358 -32,9%

HELLENDOORN 1.523 1501 1514 1514 1524 1.514 1.512 1.517 1.519 1.563 1.634 1.267 1.177 -90 -7,1% -386 -24,7% -335 -22,2% -346 -22,7%

HENGELO 4.993 4.868 4.777 4.718 4.672 4.639 4.616 4.615 4.592 4.533 4.578 3.929 3.760 -169 -4,3% -773 -17,1% -856 -18,5% -1.233 -24,7%

HOF VAN TWENTE 1.366 1347 1324 1320 1304 1.299 1.301 1.308 1.308 1.337 1.361 1.122 1.114 -8 -0,7% -223 -16,7% -187 -14,4% -252 -18,4%

LOSSER 1.207 1190 1172 1135 1084 1.076 1.068 1059 1058 1049 1051 882 846 -36 -4,1% -203 -19,4% -222 -20,8% -361 -29,9%

OLDENZAAL 1.545 1.515 1.506 1.468 1.444 1.439 1.452 1.458 1.463 1.452 1.444 1.241 1.191 -50 -4,0% -261 -18,0% -261 -18,0% -354 -22,9%

RIJSSEN-HOLTEN 1.285 1263 1256 1261 1257 1.253 1.248 1.255 1.266 1.277 1.308 986 924 -62 -6,3% -353 -27,6% -324 -26,0% -361 -28,1%

TUBBERGEN 761 743 737 739 737 735 734 746 748 742 737 550 509 -41 -7,5% -233 -31,4% -225 -30,7% -252 -33,1%

TWENTERAND 1.560 1545 1558 1560 1563 1.569 1.569 1.579 1.576 1.617 1.663 1.290 1.202 -88 -6,8% -415 -25,7% -367 -23,4% -358 -22,9%

WIERDEN 860 854 854 858 861 849 850 844 848 861 882 689 645 -44 -6,4% -216 -25,1% -205 -24,1% -215 -25,0%

ontwikkeling

mrt'17-jun'17
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NB: in april 2017 heeft het UWV het NWW-bestand opgeschoond. Hierdoor is het aantal in mei 2017 NWW-ers sterk afgenomen. 

Bron: UWV, bewerking Kennispunt Twente 
 
 

 
NB: in april 2017 heeft het UWV het NWW-bestand opgeschoond. Hierdoor is het aantal in mei 2017 NWW-ers sterk afgenomen. 
Bron: UWV, bewerking Kennispunt Twente 
 
 
 
  

NWW 50-75 jaar (UWV, aantal personen) ontwikkeling Ontwikkeling Ontwikkeling

mei'17-jun'17 dec'16-jun'17 jun'16-jun'17

 jun'16 jul'16 aug'16 sep'16 okt'16 nov'16 dec'16 jan'17 feb'17 mrt'17 apr'17 mei'17 jun'17 Abs. perc. Abs. perc. Abs. perc. Abs. perc.

TWENTE 15.669 15.604 15.587 15.569 15.573 15.560 15.598 15.714 15.799 15.971 16.207 14.586 14.181 -405 -2,8% -1.790 -11,2% -1.417 -9,1% -1.488 -9,5%

ALMELO 2.587 2.601 2.597 2.618 2.637 2.621 2.625 2.639 2.651 2.656 2.709 2.508 2.438 -70 -2,8% -218 -8,2% -187 -7,1% -149 -5,8%

BORNE 456 450 450 452 455 459 456 459 459 460 465 406 395 -11 -2,7% -65 -14,1% -61 -13,4% -61 -13,4%

DINKELLAND 438 432 434 426 420 419 417 423 430 434 447 374 359 -15 -4,0% -75 -17,3% -58 -13,9% -79 -18,0%

ENSCHEDE 4.803 4.796 4.808 4.799 4.821 4.823 4.834 4.876 4.909 4.981 4.979 4.701 4.652 -49 -1,0% -329 -6,6% -182 -3,8% -151 -3,1%

HAAKSBERGEN 545 541 519 514 509 510 501 504 511 519 514 434 426 -8 -1,8% -93 -17,9% -75 -15,0% -119 -21,8%

HELLENDOORN 784 780 785 783 787 784 789 795 798 815 849 720 684 -36 -5,0% -131 -16,1% -105 -13,3% -100 -12,8%

HENGELO 2.036 2.008 1.994 1.993 1.988 1.987 1.994 2.002 2.003 2.001 2.055 1.849 1.765 -84 -4,5% -236 -11,8% -229 -11,5% -271 -13,3%

HOF VAN TWENTE 658 646 645 642 636 639 645 654 656 676 696 590 586 -4 -0,7% -90 -13,3% -59 -9,1% -72 -10,9%

LOSSER 555 558 554 542 526 525 524 526 524 529 531 468 456 -12 -2,6% -73 -13,8% -68 -13,0% -99 -17,8%

OLDENZAAL 756 753 753 749 743 740 756 762 768 769 765 698 676 -22 -3,2% -93 -12,1% -80 -10,6% -80 -10,6%

RIJSSEN-HOLTEN 555 548 552 553 547 549 548 557 559 573 599 506 480 -26 -5,1% -93 -16,2% -68 -12,4% -75 -13,5%

TUBBERGEN 378 378 375 377 378 380 378 381 380 377 380 318 301 -17 -5,3% -76 -20,2% -77 -20,4% -77 -20,4%

TWENTERAND 644 641 649 651 656 658 659 665 677 699 726 603 568 -35 -5,8% -131 -18,7% -91 -13,8% -76 -11,8%

WIERDEN 474 472 472 470 470 466 472 471 474 482 492 411 395 -16 -3,9% -87 -18,0% -77 -16,3% -79 -16,7%

ontwikkeling

mrt'17-jun'17

NWW < 27 jaar (UWV, aantal personen) ontwikkeling Ontwikkeling Ontwikkeling

mei'17-jun'17 dec'16-jun'17 jun'16-jun'17

 jun'16 jul'16 aug'16 sep'16 okt'16 nov'16 dec'16 jan'17 feb'17 mrt'17 apr'17 mei'17 jun'17 Abs. perc. Abs. perc. Abs. perc. Abs. perc.

TWENTE 3.393 3.223 3.098 2.992 2.901 2.822 2.773 2.741 2.738 2.697 2.630 1.899 1.753 -146 -7,7% -944 -35,0% -1.020 -36,8% -1.640 -48,3%

ALMELO 565 543 513 494 489 465 459 458 459 445 436 294 271 -23 -7,8% -174 -39,1% -188 -41,0% -294 -52,0%

BORNE 58 57 54 54 50 45 39 45 44 47 52 37 34 -3 -8,1% -13 -27,7% -5 -12,8% -24 -41,4%

DINKELLAND 59 54 51 53 51 48 49 45 45 46 46 30 23 -7 -23,3% -23 -50,0% -26 -53,1% -36 -61,0%

ENSCHEDE 1.397 1.335 1.275 1.221 1.190 1.157 1.133 1.110 1.108 1.088 1.043 855 812 -43 -5,0% -276 -25,4% -321 -28,3% -585 -41,9%

HAAKSBERGEN 85 76 76 69 64 63 63 61 60 58 50 27 21 -6 -22,2% -37 -63,8% -42 -66,7% -64 -75,3%

HELLENDOORN 143 134 134 134 135 134 132 130 132 129 131 72 59 -13 -18,1% -70 -54,3% -73 -55,3% -84 -58,7%

HENGELO 401 373 353 342 325 313 306 297 294 292 281 219 210 -9 -4,1% -82 -28,1% -96 -31,4% -191 -47,6%

HOF VAN TWENTE 89 88 83 86 81 82 81 77 77 82 81 61 60 -1 -1,6% -22 -26,8% -21 -25,9% -29 -32,6%

LOSSER 98 91 88 78 65 64 65 66 65 62 61 42 40 -2 -4,8% -22 -35,5% -25 -38,5% -58 -59,2%

OLDENZAAL 94 88 84 77 71 78 83 83 86 85 87 54 57 3 5,6% -28 -32,9% -26 -31,3% -37 -39,4%

RIJSSEN-HOLTEN 124 122 118 121 120 112 110 109 111 111 111 58 45 -13 -22,4% -66 -59,5% -65 -59,1% -79 -63,7%

TUBBERGEN 60 56 56 54 54 53 50 53 54 54 51 26 22 -4 -15,4% -32 -59,3% -28 -56,0% -38 -63,3%

TWENTERAND 168 160 164 161 158 161 158 163 158 154 152 98 83 -15 -15,3% -71 -46,1% -75 -47,5% -85 -50,6%

WIERDEN 52 46 49 48 48 47 45 44 45 44 48 26 16 -10 -38,5% -28 -63,6% -29 -64,4% -36 -69,2%

ontwikkeling

mrt'17-jun'17
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Uitkeringen WW 
 
 

 
Bron: UWV, bewerking Kennispunt Twente 
 

 
Bron: UWV, bewerking Kennispunt Twente   

WW (WerkloosheidsWet, UWV, aantal rechten) ontwikkeling Ontwikkeling Ontwikkeling

mei'17-jun'17 dec'16-jun'17 jun'16-jun'17

 jun'16 jul'16 aug'16 sep'16 okt'16 nov'16 dec'16 jan'17 feb'17 mrt'17 apr'17 mei'17 jun'17 Abs. perc. Abs. perc. Abs. perc. Abs. perc.

TWENTE 17.507 17.129 17.058 16.850 16.502 15.838 15.921 16.571 16.444 16.264 15.546 14.824 14.021 -803 -5,4% -2.243 -13,8% -1.900 -11,9% -3.486 -19,9%

ALMELO 2.298 2.237 2.230 2.202 2.159 2.047 2.081 2.165 2.134 2.096 2.004 1.922 1.802 -120 -6,2% -294 -14,0% -279 -13,4% -496 -21,6%

BORNE 602 589 593 599 583 557 583 598 603 597 563 544 516 -28 -5,1% -81 -13,6% -67 -11,5% -86 -14,3%

DINKELLAND 593 566 575 569 563 552 535 575 572 568 536 507 475 -32 -6,3% -93 -16,4% -60 -11,2% -118 -19,9%

ENSCHEDE 4.384 4.331 4.274 4.233 4.152 3.970 3.976 4.132 4.133 4.096 3.948 3.814 3.632 -182 -4,8% -464 -11,3% -344 -8,7% -752 -17,2%

HAAKSBERGEN 697 651 646 622 619 577 566 602 586 586 557 542 513 -29 -5,4% -73 -12,5% -53 -9,4% -184 -26,4%

HELLENDOORN 997 978 985 974 938 896 891 893 887 862 825 773 727 -46 -6,0% -135 -15,7% -164 -18,4% -270 -27,1%

HENGELO 2.600 2.544 2.532 2.508 2.432 2.362 2.370 2.441 2.415 2.405 2.343 2.243 2.158 -85 -3,8% -247 -10,3% -212 -8,9% -442 -17,0%

HOF VAN TWENTE 936 897 893 904 906 879 871 907 883 863 813 799 771 -28 -3,5% -92 -10,7% -100 -11,5% -165 -17,6%

LOSSER 629 605 593 589 573 557 565 588 592 584 567 531 510 -21 -4,0% -74 -12,7% -55 -9,7% -119 -18,9%

OLDENZAAL 861 856 862 843 822 798 791 802 803 806 770 763 732 -31 -4,1% -74 -9,2% -59 -7,5% -129 -15,0%

RIJSSEN-HOLTEN 819 809 793 767 767 748 737 800 789 772 717 640 599 -41 -6,4% -173 -22,4% -138 -18,7% -220 -26,9%

TUBBERGEN 507 485 477 466 447 441 449 490 496 484 465 427 372 -55 -12,9% -112 -23,1% -77 -17,1% -135 -26,6%

TWENTERAND 990 987 1.003 974 938 885 925 984 958 960 875 784 706 -78 -9,9% -254 -26,5% -219 -23,7% -284 -28,7%

WIERDEN 594 594 602 600 603 569 581 594 593 585 563 535 508 -27 -5,0% -77 -13,0% -73 -12,6% -86 -14,5%

ontwikkeling

mrt'17-jun'17

WW (WerkloosheidsWet < 27 jaar, UWV, aantal rechten) ontwikkeling Ontwikkeling Ontwikkeling

mei'17-jun'17 dec'16-jun'17 jun'16-jun'17

 jun'16 jul'16 aug'16 sep'16 okt'16 nov'16 dec'16 jan'17 feb'17 mrt'17 apr'17 mei'17 jun'17 Abs. perc. Abs. perc. Abs. perc. Abs. perc.

TWENTE 1.215 1.142 1.163 1.116 1.070 1.008 1.069 1.207 1.243 1.218 1.084 932 834 -98 -10,5% -384 -31,5% -235 -22,0% -381 -31,4%

ALMELO 173 171 183 176 156 130 149 182 189 181 173 154 127 -27 -17,5% -54 -29,8% -22 -14,8% -46 -26,6%

BORNE 27 25 33 35 34 39 44 45 47 49 43 39 33 -6 -15,4% -16 -32,7% -11 -25,0% 6 22,2%

DINKELLAND 33 27 29 29 24 28 27 39 35 32 23 15 19 4 26,7% -13 -40,6% -8 -29,6% -14 -42,4%

ENSCHEDE 383 368 354 331 337 318 324 354 359 346 310 281 268 -13 -4,6% -78 -22,5% -56 -17,3% -115 -30,0%

HAAKSBERGEN 45 39 37 28 26 18 19 27 30 28 25 26 22 -4 -15,4% -6 -21,4% 3 15,8% -23 -51,1%

HELLENDOORN 76 66 67 61 64 58 55 58 63 54 45 42 44 2 4,8% -10 -18,5% -11 -20,0% -32 -42,1%

HENGELO 166 161 168 166 153 141 143 158 156 164 160 130 128 -2 -1,5% -36 -22,0% -15 -10,5% -38 -22,9%

HOF VAN TWENTE 54 47 39 40 34 33 38 38 37 40 41 35 32 -3 -8,6% -8 -20,0% -6 -15,8% -22 -40,7%

LOSSER 40 39 34 32 33 29 30 37 47 51 42 36 27 -9 -25,0% -24 -47,1% -3 -10,0% -13 -32,5%

OLDENZAAL 44 47 48 43 36 43 43 38 47 49 39 33 28 -5 -15,2% -21 -42,9% -15 -34,9% -16 -36,4%

RIJSSEN-HOLTEN 61 52 52 48 48 52 57 70 71 69 61 48 35 -13 -27,1% -34 -49,3% -22 -38,6% -26 -42,6%

TUBBERGEN 18 15 20 25 26 24 28 40 40 36 27 23 13 -10 -43,5% -23 -63,9% -15 -53,6% -5 -27,8%

TWENTERAND 70 59 64 65 64 65 83 90 92 87 67 47 37 -10 -21,3% -50 -57,5% -46 -55,4% -33 -47,1%

WIERDEN 25 26 35 37 35 30 29 31 30 32 28 23 21 -2 -8,7% -11 -34,4% -8 -27,6% -4 -16,0%

ontwikkeling

mrt'17-jun'17
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Uitkeringen WWB 
 

 
Bron: Twentse gemeenten, bewerking Kennispunt Twente 

 
 

 
Bron: Twentse gemeenten, bewerking Kennispunt Twente 

WWB, (Wet Werk en Bijstand t/m 65 jaar, Gemeenten, aantal huishoudens) ontwikkeling Ontwikkeling Ontwikkeling

mei'17-jun'17 dec'16-jun'17 jun'16-jun'17

 jun'16 jul'16 aug'16 sep'16 okt'16 nov'16 dec'16 jan'17 feb'17 mrt'17 apr'17 mei'17 jun'17 Abs. perc. Abs. perc. Abs. perc. Abs. perc.

TWENTE 14.918 14.895 14.824 14.787 14.782 14.797 14.888 14.934 14.967 15.043 15.050 15.045 15.003 -42 -0,3% -40 -0,3% 115 0,8% 85 0,6%

ALMELO 2.634 2.626 2.629 2.627 2.628 2.629 2.651 2.663 2.654 2.676 2.678 2.705 2.712 7 0,3% 36 1,3% 61 2,3% 78 3,0%

BORNE 279 282 284 286 286 284 294 291 298 302 311 314 313 -1 -0,3% 11 3,6% 19 6,5% 34 12,2%

DINKELLAND 168 171 174 175 175 172 171 179 180 186 187 189 186 -3 -1,6% 0 0,0% 15 8,8% 18 10,7%

ENSCHEDE 6.484 6.463 6.386 6.362 6.371 6.392 6.407 6.402 6.419 6.424 6.401 6.379 6.338 -41 -0,6% -86 -1,3% -69 -1,1% -146 -2,3%

HAAKSBERGEN 353 353 354 347 344 347 346 348 348 345 342 343 342 -1 -0,3% -3 -0,9% -4 -1,2% -11 -3,1%

HELLENDOORN 414 415 415 421 410 409 405 405 405 407 400 403 403 0 0,0% -4 -1,0% -2 -0,5% -11 -2,7%

HENGELO 2.241 2.224 2.226 2.232 2.241 2.244 2.264 2.261 2.265 2.281 2.283 2.274 2.285 11 0,5% 4 0,2% 21 0,9% 44 2,0%

HOF VAN TWENTE 365 375 377 382 384 379 375 372 379 385 387 388 381 -7 -1,8% -4 -1,0% 6 1,6% 16 4,4%

LOSSER 357 352 347 346 348 337 341 338 338 336 343 342 339 -3 -0,9% 3 0,9% -2 -0,6% -18 -5,0%

OLDENZAAL 519 522 518 503 492 488 504 511 512 521 527 530 526 -4 -0,8% 5 1,0% 22 4,4% 7 1,3%

RIJSSEN-HOLTEN 323 324 320 320 312 322 328 347 350 360 360 352 350 -2 -0,6% -10 -2,8% 22 6,7% 27 8,4%

TUBBERGEN 114 116 117 118 121 122 126 131 127 129 131 132 128 -4 -3,0% -1 -0,8% 2 1,6% 14 12,3%

TWENTERAND 482 490 493 482 487 489 491 500 503 500 501 499 500 1 0,2% 0 0,0% 9 1,8% 18 3,7%

WIERDEN 185 182 184 186 183 183 185 186 189 191 199 195 200 5 2,6% 9 4,7% 15 8,1% 15 8,1%

ontwikkeling

mrt'17-jun'17

WWB (Wet Werk en Bijstand < 27 jaar, Gemeenten, aantal huishoudens)

 jun'16 jul'16 aug'16 sep'16 okt'16 nov'16 dec'16 jan'17 feb'17 mrt'17 apr'17 mei'17 jun'17 Abs. perc. Abs. perc. Abs. perc. Abs. perc.

TWENTE 1.693 1.680 1.631 1.635 1.662 1.680 1.714 1.687 1.721 1.764 1.779 1.814 1.829 15 0,8% 65 3,7% 115 6,7% 136 8,0%

ALMELO 318 317 310 314 321 326 337 299 301 313 313 319 335 16 5,0% 22 7,0% -2 -0,6% 17 5,3%

BORNE 22 21 21 25 26 26 30 32 34 34 42 46 46 0 0,0% 12 35,3% 16 53,3% 24 109,1%

DINKELLAND 28 29 28 28 28 25 26 20 21 25 25 27 28 1 3,7% 3 12,0% 2 7,7% 0 0,0%

ENSCHEDE 755 751 714 713 722 723 734 754 765 768 767 776 765 -11 -1,4% -3 -0,4% 31 4,2% 10 1,3%

HAAKSBERGEN 34 34 35 32 31 34 32 31 35 36 34 35 38 3 8,6% 2 5,6% 6 18,8% 4 11,8%

HELLENDOORN 51 54 50 52 47 48 47 46 43 47 47 52 52 0 0,0% 5 10,6% 5 10,6% 1 2,0%

HENGELO 252 237 240 247 251 257 261 255 260 281 281 285 299 14 4,9% 18 6,4% 38 14,6% 47 18,7%

HOF VAN TWENTE 27 28 29 32 36 35 34 33 38 40 43 43 41 -2 -4,7% 1 2,5% 7 20,6% 14 51,9%

LOSSER 31 29 28 28 31 30 32 27 27 25 25 27 26 -1 -3,7% 1 4,0% -6 -18,8% -5 -16,1%

OLDENZAAL 45 48 44 41 38 38 42 46 49 49 56 61 59 -2 -3,3% 10 20,4% 17 40,5% 14 31,1%

RIJSSEN-HOLTEN 38 38 37 32 35 39 41 43 49 52 53 51 48 -3 -5,9% -4 -7,7% 7 17,1% 10 26,3%

TUBBERGEN 17 19 19 18 18 20 22 20 17 17 17 18 17 -1 -5,6% 0 0,0% -5 -22,7% 0 0,0%

TWENTERAND 48 49 49 46 49 53 53 59 59 57 54 55 55 0 0,0% -2 -3,5% 2 3,8% 7 14,6%

WIERDEN 27 26 27 27 29 26 23 22 23 20 22 19 20 1 5,3% 0 0,0% -3 -13,0% -7 -25,9%

ontwikkeling Ontwikkeling Ontwikkeling

mei'17-jun'17 dec'16-jun'17 jun'16-jun'17

ontwikkeling

mrt'17-jun'17
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Definities en toelichting op cijfers en begrippen 
 

Niet Werkende Werkzoekenden (NWW) en Werkloze beroepsbevolking (WBB): 

UWV Werkbedrijf publiceert cijfers over niet-werkende werkzoekenden (NWW) op de website www.werk.nl. De cijfers 
over de NWW verschillen van samenstelling met de werkloze beroepsbevolking (WBB) die het CBS publiceert. 
Enerzijds staan niet alle werklozen ingeschreven bij UWV Werkbedrijf (vooral personen zonder recht op een uitkering 
zoals jongeren en herintreders). Anderzijds staan er personen bij UWV ingeschreven die niet tot de werkloze 
beroepsbevolking horen (personen die bijvoorbeeld een opleiding volgen of die niet actief naar werk zoeken). Een 
ander verschil is de wijze waarop beide cijfers tot stand komen: het NWW-cijfer komt voort uit registratie van 
werkzoekenden door UWV-Werkbedrijf, het WBB-cijfer van het CBS komt tot stand door een enquête onder de 
beroepsbevolking. 
Definitie NWW NIEUW!: bij UWV ingeschreven werkzoekenden van 15- 74 (was 65) jaar als werkzoekende staat 
ingeschreven (was eerder: ..of minder dan 12 uur per week werkzaam, die werk zoeken voor minimaal 12 uur per 
week.) 
Definitie WBB (CBS) NIEUW!: personen van 15-74 (was 65) jaar zonder werk (was eerder: ..of minder dan 12 uur per 
week werkzaam )die direct beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en actief naar werk zoeken (was eerder: …voor 
meer dan 12 uur per week) 
 
Gemeentelijke bijstandsuitkeringen (WWB): 

Als arbeidsmarktindicatoren zijn twee tabellen met aantallen WWB (bijstand) per einde maand opgenomen. De 
leeftijdsbegrenzingen zijn aangepast aan de leeftijdsbegrenzingen in de geregistreerde werkloosheid: een tabel met 
het totaal van 15 tot 65 jaar en een tabel met het subtotaal van jongeren tot 27 jaar. Op grond van bij gemeenten 
beschikbare gegevens kan telling niet plaats vinden op aantal personen, maar op het aantal door gemeenten 
opgegeven "bijstandseenheden" (= aantal huishoudens en niet het aantal personen in de bijstand). In uitgaven van 
arbeidsmarktmonitor voor september 2012 werden WWB bijstandscijfers van jongeren apart van niet-jongeren 
weergeven.  
De cijfers verstrekt door gemeenten worden geactualiseerd op door CBS gepubliceerde cijfers afgerond op tientallen, 
zodra deze vanuit CBS bekend worden. Dit betekent dat in de praktijk dat cijfers van vorige maanden aangepast 
kunnen worden! Voor de twee laatste maanden die nog niet door CBS worden gedekt worden ‘voorlopige cijfers 
gebruikt gebaseerd op opgaven door gemeenten in de regio. Bij bekend worden van CBS cijfers worden ze door 
CBS cijfers vervangen.  
De weergeven WWB cijfers betreffen binnen de aangegeven leeftijdsgroepen conform de CBS telling het totaal 
aantal uitkeringen op grond van de Wet werk en bijstand (WWB). Indien in een huishouden met twee partners één 
partner een WWB-uitkering ontvangt en de andere partner een WWB/ WIJ-uitkering, worden beide uitkeringen 
meegeteld. Geteld zijn uitkeringen die aan het eind van de verslagperiode niet waren beëindigd, de zogeheten 
lopende uitkeringen. Bij het totaal zijn ook meegeteld de uitkeringen aan bijstandsontvangers van wie de leefvorm 
onbekend is en uitkeringen met onbekende uitkeringsduur. 
 
 
Relatie werkloosheid en uitkeringen: 

Kenmerk voor werkloosheid is de afwezigheid van werk en tegelijkertijd het zoeken naar en kunnen aanvaarden van 
werk. Daarbij blijkt dat mensen werkloos kunnen zijn zonder dat ze een werkloosheidsuitkering WW of WBB 
(bijstandsuitkering) hebben. Ook zijn er mensen die een werkloosheidsuitkering hebben, maar die niet of niet direct 
op zoek (kunnen) zijn naar werk. Daarmee zijn werkloosheid en het hebben van een werkloosheidsuitkering twee 
verschillende zaken, die vaak wel met elkaar samenhangen.  
Werkloosheid wordt altijd opgegeven in aantallen personen of in een percentage van de beroepsbevolking. 
Uitkeringen worden soms geteld in aantal mensen die een uitkering hebben, maar heel vaak ook in aantallen van 
verstrekte uitkeringen per huishouding. Een verstrekte uitkering kan daarmee meerder personen omvatten. Sommige 
personen ontvangen daarnaast twee soorten uitkering. Het is zaak om werkloosheid en uitkering te scheiden en ook 
om cijfers over verstrekte uitkeringen en cijfers over aantallen werklozen niet door elkaar te halen.  
Hetzelfde als hierboven geldt ook voor werkloze jongeren tot 27 jaar en voor jongeren die WWB uitkering hebben. Op 
landelijk niveau gelden CBS cijfers op basis van een steekproef enquête onder jongeren tot 27 jaar voor weergave 
van jeugdwerkloosheid. Veel werkloze jongeren registreren zich echter niet als zodanig, zodat zij niet in de NWW 
tellingen van UWV zitten. Nog minder werkloze jongeren melden zich aan bij de werkpleinen voor hulp van 
gemeenten op basis van de WWB en er zijn nog minder jongeren die daarbij ook een beroep kunnen doen op de 
inkomensvoorziening uit WWB. In een aantal andere gevallen krijgen jongeren een inkomensvoorziening uit de 
WWB, terwijl ze niet meer werkloos zijn. Tot slot verschillen opgaven in aantallen verstrekte inkomensvoorzieningen 
van aantallen personen.  
De conclusie is ook hier dat de cijfers van werkloosheid, geregistreerde jeugdwerkloosheid en jongeren met een 
uitkering (WW of WWB) sterk van elkaar kunnen verschillen. 
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Vacatures: 

In de regionale arbeidsmarktmonitor is gebruik gemaakt van vacaturegegevens van UWV WERKbedrijf (d.w.z. 
geregistreerde vacatures welke door UWV WERKbedrijf in behandeling zijn genomen/ WBS systeem). Het UWV 
heeft dit aantal vacatures aangevuld met een waarneming van geregistreerde vacatures in andere systemen. 
Daarmee kan een indicatie van de markt gegeven worden. 
Nadrukkelijk moet worden opgemerkt dat uit meldingen van personen die nieuw of ander werk hebben gevonden, 
moet worden opgemaakt dat veel ingevulde arbeidsplaatsen niet in deze vacaturemeting zitten. Veel te vervullen 
arbeidsplaatsen worden door werkgevers niet openbaar gemeld of op een andere wijze als vacature geregistreerd.  


