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Effecten coronacrisis op Twentse werkgelegenheid naar sector
Doorrekening en verbijzondering CPB-basisraming eind maart 2021 voor
Twente 2021
Coronabericht 9
6 april 2021
Het einde van de coronacrisis lijkt steeds meer in zicht te komen. Steeds meer wordt
zichtbaar dat de economische gevolgen voor bedrijven – mede door de grootschalige
steunpakketten van de overheid – beperkt zullen zijn. Dat neemt niet weg dat voor
sommige bedrijfstakken en individuele ondernemers de gevolgen groot kunnen zijn. De
verwachting is dat na het beëindigen van de steunmaatregelen een aantal bedrijven alsnog
zal omvallen.
De consumentenbestedingen lagen begin dit jaar zo’n tien procent lager dan eind 2019. De
uitgaven aan duurzame goederen daalden met bijna 30 procent, de afname van diensten
(met name horeca) bedroeg een kleine tien procent. Dit is het directe gevolg van de
lockdown maatregelen. Omdat het gemiddeld inkomen nauwelijks is gewijzigd, is het
vermogen van Nederlandse huishoudens toegenomen.
Eerdere ramingen van het Centraal Plan Bureau (CPB) en doorvertalingen voor onze regio
door Kennispunt Twente lieten een beeld zien van een sterk stijgende werkloosheid. Zo
werd in november 2020 de gemiddelde werkloosheid in Nederland nog op zes procent
geraamd. Op basis van de huidige kennis over de ontwikkeling van de crisis is deze raming
een stuk lager. Eind dit jaar ligt volgens de laatste CPB raming de werkloosheid in
Nederland op vijf procent. Het jaargemiddelde voor 2021 komt daarmee op 4,4 procent.
Dat is 0,6 procentpunten hoger dan in 2020. Voor Twente heeft Kennispunt Twente het
werkloosheidspercentage voor 2021 geraamd tussen de 4,1 en 4,5 procent. De Twentse
werkloosheid blijft daarmee waarschijnlijk voor het derde jaar onder het Nederlandse
gemiddelde. Kennispunt Twente raamt dat eind dit jaar de werkloosheid 4,6 tot 5,0 procent
zal bedragen. Vergelijkbare werkloosheidspercentages werden voor het laatst in 2017
geregistreerd.
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Tabel 1 Werkloosheidspercentages Twente en Nederland,
2019, 2020 en 2021 (raming)
Gebied
Jaar
Werkloosheidspercentage
Gemiddeld Laag Hoog
Nederland
2019
3,4

Twente

2020

3,8

2021 (raming)

4,4

2019

3,3

2020

3,7

2021 (raming)

4,1

4,5

Bron: CBS, 2021 , CPB, maart 2021
Berekening door Kennispunt Twente op basis van het basisraming van het CPB, maart 2021.

Op basis van de eind maart gepubliceerde ramingen van het CPB is het Twentse
banenverlies in 2021 geraamd op 2.600 tot 4.000 werkzame personen, wat neerkomt op
ongeveer één procent van de Twentse werkgelegenheid. Ten opzichte van de vorige raming
van november 2020 is dit is meer dan een halvering van het aantal.
Tabel 2 Werkzame personen dat betrekking verliest naar sector in Twente,
gemiddeld 2021, op basis van CPB, basisraming eind maart 2021
Sector

WP Totaal

Bouw
Handel en Horeca
Transport
ICT, Finan. en Zak. dienstv.
Overheid, Onderwijs, Zorg
Overig
Totaal

Percentage

47.000

Laag
100

Hoog
-100

22.700
79.350
10.650
53.200
86.100
22.500
321.500

0
-3.900
100
-1.600
3.200
-400
-2.600

0
-4.300
0
-1.900
2.900
-600
-4.000

2019

Industrie

Aantal

Laag Hoog
0%
0%
0%
-5%
1%
-3%
4%
-2%
-0,8%

0%
-5%
0%
-4%
3%
-2%
-1,2%

Bron: werkgelegenheid: BIRO, 2020, scenario: CPB, maart 2021
Berekening door Kennispunt Twente op basis van het basisraming van het CPB, eind maart 2021.
WP: werkzame personen.
NB: door afronding kunnen verschillen met randtotalen bestaan.

De negatieve effecten van de crisis zijn niet gelijkmatig over de sectoren verdeeld. De
Handel en Horeca en Ict, Financiële en Zakelijke dienstverlening worden procentueel het
zwaarst getroffen. In absolute aantallen werkzame personen gemeten zijn dit
respectievelijk de nummers twee en drie van de Twentse economie. In de Handel en
Horeca is een daling geraamd van 3.900 tot 4.300 werkzame personen. Dit is een afname
van 5 vijf procent in deze sector. In de Ict, Financiële en Zakelijke dienstverlening is een
werkgelegenheidsdaling van 1.600 tot 1.900 werkzame personen geraamd. Dit is circa drie
procent van het totale aantal werkzame personen in deze sector. De categorie Overig bevat
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onder meer de agrarische en culturele sector en laat ook een banenverlies zien. Dit is
echter een kleinere sector (-400, -600 werkzame personen).
De Overheid, Onderwijs en Zorgsector laat een groei zien. Dit is deels een autonome groei
als gevolg van extra investering in de zorg van voor de coronacrisis en deels een extra
personeelsbehoefte als gevolg van de crisis. De werkgelegenheid zal volgens de raming ten
opzichte van 2019 met 2.900 tot 3.200 werkzame personen toenemen. Voor de Industrie,
Bouw en Transport laten elk geen of een kleine toename van de werkgelegenheid zien.
Na de financiële crisis van 2008 bleek onze regio ‘schokbestendig’, we kenden een lagere
gevoeligheid voor de toenmalige conjuncturele dip. Daarnaast blijkt uit studies dat regio’s,
met een sterk ecosysteem en innovatief vermogen, zoals Twente, van nature beter
presteren in perioden van economisch herstel. Twente lijkt daardoor ook nu haar
economische motor weer sneller op te kunnen starten dan in Nederland als geheel.
Meer lezen over de economische veerkracht van Twente tijdens de vorige kredietcrisis en
de huidige coronacrisis en van regio’s in het algemeen? Ga dan naar Twentse Observatie –
03 ‘Veerkracht en wendbaarheid ook voor Twente; Twente door de crisis heen’.

