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Wat zijn de gevolgen van de coronacrisis voor de Twentse economie? In eerdere 
coronaberichten hebben we onder meer geraamd wat de effecten op de korte termijn zijn 
voor ZZP-ers en hoeveel bedrijven wellicht in aanmerking kunnen komen voor de 
zogenoemde € 4.000,- regeling. 
 
In de doorrekening bij dit coronabericht kijken we naar de effecten op de middellange 
termijn. Hoe staat de Twentse economie er voor medio 2021? Op basis van de 
economische scenario’s van het CPB hebben wij de gevolgen voor de Twentse 
werkgelegenheid naar sector geraamd. Naar analogie van deze CPB-scenario’s hebben wij 
vier ramingen gemaakt. 
 
Het CPB heeft op basis van onderstaande aannames deze scenario’s uitgewerkt.  
 
Tabel 1: Uitgangspunten economische scenario’s corona CPB, 26 maart 2020 

Scenario  Uitgangspunten 
1 • Contactmaatregelen duren drie maanden 

• Eerste herstel al in 2020 

• Productiecapaciteit behouden mede door steunpakket overheid 

2 • Contactmaatregelen duren zes maanden 

• Industrie zwaarder getroffen 

• Wereldhandel zakt weg 

3 • Contactmaatregelen duren zes maanden 

• Problemen in de wereldeconomie en het financiële stelsel leiden tot 
langere en diepere recessie 

4 • Maatregelen duren twaalf maanden 

• Recessie houdt anderhalf jaar aan, mede door problemen in de 
financiële sector en in het buitenland 

Zie ook: CPB, 26 maart 2020, Scenario’s coronacrisis 

https://www.cpb.nl/scenarios-coronacrisis
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Doorrekening van deze scenario’s leidde tot een raming van de Twentse werkloosheid 
medio 2021. Hieronder zijn voor de vier scenario’s de geraamde percentages weergegeven.  
 

 
 
 
Op de volgende pagina staat een tabel met daarin de berekende effecten op de Twentse 
werkgelegenheid voor medio 2021. Voor de verschillende scenario’s zijn de effecten deels 
anders. Het eerste scenario – een lock down van maximaal drie maanden - gaat uit van een 
banenverlies van bijna vier duizend. De industrie, handel en horeca en de ict, zakelijke en 
financiële dienstverlening zijn het zwaarst getroffen. Deze sectoren verliezen elk tegen de 
1.000 banen. Omdat deze sectoren verschillen naar aantal werkzame personen is de 
percentuele teruggang voor elke sector verschillend. 
 
Er is een groot verschil tussen de effecten op de werkgelegenheid in het tweede en het 
derde scenario. Beide gaan uit van een lock down van zes maanden. De scenario’s 
verschillen echter in de mate waarin de economie getroffen wordt. In het tweede scenario 
is sprake van een wereldwijd conjunctureel dipje. De wereldhandel zakt weg, maar er is 
geen sprake van een stevige recessie zoals in het derde scenario. De gevolgen voor de 
werkgelegenheid in dit scenario zijn dan ook meer dan tweemaal zo groot. Laat het tweede 
scenario een daling van de Twentse werkgelegenheid met 7.000 personen zien, in het 
derde scenario is dit 17.700. De werkloosheidspercentages zullen respectievelijk 5,4% en 
8,6% bedragen. Ter vergelijking: in de hoogtijdagen van de afgelopen crisis bedroeg het 
Twentse werkloosheidspercentage 7,6%. 
 
Het vierde scenario geeft een diepe crisis weer. Het baanverlies in Twente bedraagt in dit 
scenario meer dan twintig duizend werkzame personen. Ook in dit scenario zijn de 
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industrie, handel en horeca en de ict, zakelijke en financiële dienstverlening de sectoren 
met het grootste banenverlies. In de transportsector, een relatief kleine sector, is het 
procentuele verlies het grootst. 
 
Bij het berekenen van het werkgelegenheidseffect hebben wij (nog) geen rekening 
gehouden met reeds voor de coronacrisis bekende investeringen in de publieke sector, met 
name in de zorg. Ook is geen rekening gehouden met een mogelijk ontmoedigingseffect 
waardoor werkloze personen de arbeidsmarkt verlaten. Beide hebben op het 
werkloosheidspercentage een positief effect. Het zal daardoor lager uitvallen. 
 

 
   

Sector

aantal % aantal %

industrie 46.980 800 1,7% 1.950 4,2%

bouw 22.700 100 0,4% 150 0,7%

handel en horeca 79.370 950 1,2% 1.450 1,8%

transport 10.660 250 2,3% 350 3,3%

ICT, finan. en zak. dienstv. 53.220 950 1,8% 1.800 3,4%

overheid, onderwijs, zorg 86.080 0 0,0% 0 0,0%

overig 22.490 900 4,0% 1.450 6,4%

Totaal 321.500 3.900 1,2% 7.000 2,2%

Raming aantal/percentage werklozen 11.000*) 3,3%*) 14.900 4,5% 18.000 5,4%

Sector

aantal % aantal %

industrie 46.980 4.050 8,6% 4.400 9,4%

bouw 22.700 400 1,8% 550 2,4%

handel en horeca 79.370 3.750 4,7% 5.300 6,7%

transport 10.660 1.200 11,3% 1.450 13,6%

ICT, finan. en zak. dienstv. 53.220 4.750 8,9% 4.950 9,3%

overheid, onderwijs, zorg 86.080 0 0,0% 0 0,0%

overig 22.490 3.500 15,6% 4.100 18,2%

Totaal 321.500 17.700 5,5% 20.700 6,4%

Raming aantal/percentage werklozen 11.000*) 3,3%*) 28.700 8,6% 31.700 9,5%

Tabel 2: Raming aantal werkzame personen dat betrekking verliest en werkloosheid april 2020 - 

medio 2021 naar sector in Twente

Bron: werkgelegenheid: Biro, 2020, scenario's: CPB, 2020, raming: Kennispunt Twente, 20 april 2020

WP = Werkzame personen *)   Werkloosheidscijfer/percentage 2019, CBS , 2020

CBS, 2019NB: door afronding kunnen verschillen met randtotalen bestaan

WP Totaal 

2019

scenario 3 scenario 4

scenario 1 scenario 2WP Totaal 

2019


