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Samenvatting

Deze aflevering van de Notitie Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen heeft als speciaal thema de positie
van 50-plussers met een WW-uitkering. Daarnaast komen enkele vaste onderwerpen aan de orde
(vacatures, WW-uitkeringen, krapte op de arbeidsmarkt).
 De positie van 50-plussers met een WW-uitkering is in 2018 verbeterd ten opzichte van 50-minners.
Een groter deel verliet de WW vanwege werk. Er treedt nu een inhaaleffect op dat in 2017 nog niet
zichtbaar was. Dat wil niet zeggen dat 50-plussers er nu beter voorstaan dan 50-minners, maar dat
het verschil minder groot is geworden. Binnen de groep 50-plussers zijn er grote verschillen. 60plussers verlaten de WW minder vaak vanwege werk en vaker omdat ze aan het eind van hun
uitkering zijn gekomen. Het werkloosheidspercentage onder 60-plussers is hoger dan onder 50- tot
60-jarigen. Onder 60-plussers is het ook hoger dan bij het begin van de economische crisis.
 Het aantal openstaande vacatures is vooral voor technische beroepen in het derde kwartaal van 2018
verder gestegen. Omdat zowel de vacatures als de banen zijn toegenomen is de vacaturegraad gelijk
gebleven ten opzichte van het tweede kwartaal van 2018. De ICT-sector heeft al ruim vier jaar de
hoogste vacaturegraad.
 Het aantal WW-uitkeringen blijft dalen. Het aantal langdurige WW-uitkeringen (een jaar of langer)
daalt nu sneller dan het aantal kortdurende uitkeringen.
 De krapte aan personeel is nog steeds hoog en zal voorlopig aanhouden. De krapte heeft zich
bovendien over vrijwel het hele land uitgebreid. De krapte is het grootst bij ICT-beroepen, technische
beroepen en transportberoepen.
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1. Uitgelicht: meer 50-plussers aan
het werk
De positie van 50-plussers met een WW-uitkering is in 2018 verbeterd ten opzichte van 50-minners. Een
groter deel verliet de WW vanwege werk. Er treedt nu een inhaaleffect op dat in 2017 nog niet zichtbaar
was. Dat wil echter niet zeggen dat 50-plussers er nu beter voorstaan dan 50-minners, maar dat het
verschil minder groot is geworden. Binnen de groep 50-plussers zijn er grote verschillen. 60-plussers
verlaten de WW minder vaak vanwege werk en vaker omdat ze aan het eind van hun uitkering zijn
gekomen. Het werkloosheidspercentage onder 60-plussers is hoger dan onder 50- tot 60-jarigen. Onder
60-plussers is het ook hoger dan bij het begin van de economische crisis.

1.1.

Snellere daling WW-uitkeringen 50-plussers

Onder 50-plussers is het aantal WW-uitkeringen in 2018 iets sterker gedaald dan onder 50-minners. In
2016 en 2017 bleef de afname bij 50-plussers nog duidelijk achter. De relatieve positie van 50-plussers is
verbeterd doordat de afname in die leeftijdsgroep groter is geworden en bij 50-minners kleiner (Figuur
1.1).

Figuur 1.1

Procentuele ontwikkeling lopende WW-uitkeringen 2016-2018

Bron: UWV

Figuur 1.2 laat zien dat in beide leeftijdsgroepen de instroom in de WW de afgelopen twee jaar is gedaald.
Tegelijk is ook de uitstroom in beide jaren gedaald. Dat lijkt op het eerste gezicht een ongunstige
ontwikkeling. Maar zowel in 2017 als 2018 waren er aan het begin van het jaar minder lopende
uitkeringen dan het jaar daarvoor. Als we de uitstroom daarmee vergelijken, dan is de relatieve uitstroom
vooral in 2018 toegenomen. Dat geldt zowel voor 50-minners als 50-plussers.
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Figuur 1.2

Instroom en uitstroom WW, 2016-2018 (x 1.000)

Bron: UWV

1.2.

Meer 50-plussers van WW naar werk

Het percentage van de WW-uitkeringen, beëindigd vanwege werk, is bij 50-plussers gestegen van 39
procent in 2016 tot 43 procent in 2018 (Figuur 1.3).1 Bij 50-minners nam dat percentage minder toe.
Beëindiging van WW-uitkeringen omdat de maximale duur bereikt is, komt in 2018 bij 50-plussers
evenveel voor als bij 50-minners. Overige redenen om de uitkering te beëindigen komen bij 50-plussers
vaker voor dan bij 50-minners. Hier vallen o.a. pensionering en ziekte onder.
Onder de beëindigingsreden ‘werk’ rekenen we zowel werkhervattingen als werkgerelateerde redenen.
Die laatste groep redenen hangt samen met de invoering van de inkomstenverrekening in de WW per 1
juni 2015. Het gaat om WW’ers die geen inkomstenopgave meer indienen na werkhervatting of afzien
van (het recht op) een uitkering, bijvoorbeeld omdat ze al werken en nog maar een kleine WW-uitkering
krijgen. In deze gevallen is vaak wel sprake van werk op moment van uitstroom.

Figuur 1.3

Reden uitstroom WW, 2016-2018

Bron: UWV

1

In de WW-administratie van UWV is voor elke beëindigde WW-uitkering de reden van beëinding vastgelegd. Die zijn hier in
drie groepen ingedeeld. Zie voor meer informatie over de ontwikkelingen hierin het UWV Kennisverslag 2018-11.
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Figuur 1.4 geeft voor 2018 een gedetailleerder beeld van de groep 50-plussers. De grafiek laat vanaf 65
jaar een veel hoger percentage overige redenen zien. Een andere scherpe overgang is te zien vanaf 60
jaar. Vanaf die leeftijd worden vooral veel uitkeringen beëindigd omdat de maximale duur is bereikt. Het
aandeel uitstroom vanwege werk ligt vanaf 60 jaar beduidend lager.

Figuur 1.4

Reden uitstroom WW 50-plussers naar leeftijdsgroep 2018

Bron: UWV

In Figuur 1.3 en 1.4 keken we naar groepen WW’ers die in hetzelfde jaar de WW verlieten
(uitstroomcohorten). UWV bekijkt ook regelmatig wat er gebeurt met personen die in hetzelfde kwartaal
zijn ingestroomd in de WW (instroomcohorten). Het werkhervattingspercentage zegt welk deel van de
instromers binnen een jaar weer aan het werk is gegaan.2 Uit de laatste analyse blijkt, dat de
werkhervattingspercentages in oudere leeftijdsgroepen sterker zijn toegenomen dan in jongere
leeftijdsgroepen. Beide analyses, vanuit de uitstroom en de instroom, laten dus recentelijk een
inhaaleffect van de oudere leeftijdsgroepen zien.

Figuur 1.5
leeftijd

2

Werkhervattingspercentage binnen een jaar na instroom in de WW, naar

UWV (december 2018). Toename werkhervattingen van 50-plussers.
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1.3.

Aandeel 50-plussers in WW-uitkeringen even hoog als
voor economische crisis

Voordat de economische crisis begon, waren de lopende WW-uitkeringen vrij gelijk verdeeld tussen 50plussers en 50-minners. Het aantal uitkeringen van 50-plussers steeg minder sterk dan dat van 50minners. Ook was de ontwikkeling bij 50-plussers gelijkmatiger. De daling van het aantal WW-uitkeringen
begon bij 50-plussers twee jaar later (2016) dan bij 50-minners (2014). Het aandeel 50-plus in de WWuitkeringen is nu 49 procent, net iets lager als bij het begin van de economische crisis, toen het 51
procent was. De situaties voor en na de crisis zijn echter niet helemaal vergelijkbaar, doordat er
belangrijke veranderingen zijn opgetreden. Denk hierbij aan vergrijzing, langer doorwerken en de
gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid (zie paragraaf 1.4 en 3.1).

Figuur 1.6

Aantal WW-uitkeringen 50-plussers en 50-minners, 2008-2018

Bron: UWV

1.4.

Werkloosheidspercentage 60-plussers nu hoger dan
voor economische crisis

Het werkloosheidspercentage3 is voor de totale groep 50-plussers (3,5%) hoger dan voor 25- tot 50jarigen4 (2,5%). Maar binnen de groep 50-plussers bestaat een groot verschil tussen de 60-plussers
(5,1%) en de 50- tot 60-jarigen (2,7%). Figuur 1.7 laat zien dat de 60-plussers vanaf 2013 af zijn gaan
wijken van de andere twee leeftijdsgroepen. Sindsdien is het werkloosheidspercentage bij 60-plussers
duidelijk hoger dan bij de andere twee leeftijdsgroepen. Het daalt wel sinds 2016, maar is nu hoger dan
tien jaar geleden.

3

De werkloze beroepsbevolking gedeeld door de totale beroepsbevolking, volgens de internationale definities.
We laten de 15- tot 25-jarigen hier buiten beschouwing, omdat een groot deel nog onderwijs volgt, met daarnaast vaak
wisselende bijbanen. Daardoor hebben ze een grote invloed op cijfers over arbeidsdeelname en werkloosheid van de groep 50minners.
4
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Figuur 1.7

Ontwikkeling werkloosheidspercentage 2008-2018 (t/m 3e kwartaal)

Bron: CBS, bewerking UWV

Oudere leeftijdsgroepen profiteren in het algemeen later van economisch herstel dan jongere
leeftijdsgroepen. Maar de ontwikkeling van de werkloosheid per leeftijdsgroep wordt niet alleen beïnvloed
door fluctuaties in de economische groei. Door vergrijzing is het aandeel van 50-plussers in de potentiële
beroepsbevolking5 de afgelopen tien jaar toegenomen van 37 naar 42 procent. Daarnaast zijn regelingen
voor vervroegde pensionering afgeschaft en wordt de pensioenleeftijd geleidelijk verhoogd. Daardoor is
het aandeel van 50-plussers in zowel de werkzame als werkloze beroepsbevolking gestegen (Figuur 1.8).
De opties die 60-plussers hebben zijn nu anders dan enkele jaren geleden. Als ze toen werkloos dreigden
te worden, konden ze kiezen voor vervroegd pensioen. Die mogelijkheid is er nu niet meer.
Dat oudere leeftijdsgroepen actiever zijn geworden op de arbeidsmarkt, blijkt ook uit de ontwikkeling van
de bruto arbeidsparticipatie6. Die nam tussen de 3e kwartalen van 2008 en 2018 in verhouding het
sterkste toe voor 60-plussers, van 20 naar 31 procent. Voor 50- tot 60-jarigen was er een toename van
76 naar 82 procent. Voor 25- tot 50-jarigen trad er een kleine afname op, van 89 naar 88 procent (Figuur
1.9).

5
6

De potentiële beroepsbevolking bestaat uit de bevolking van 15 tot 75 jaar.
De bruto arbeidsparticipatie is het deel van de potentiële beroepsbevolking dat tot de beroepsbevolking wordt gerekend.
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Figuur 1.8

Aandeel 50-plus in potentiële, werkzame en werkloze beroepsbevolking
(3e kwartaal 2008 en 2018)

Bron: CBS, bewerking UWV

Figuur 1.9 Bruto arbeidsparticipatie 2008-2018 (t/m 3e kwartaal)

Bron: CBS, bewerking UWV

Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen januari 2019

8

2. Vacatureontwikkelingen

UWV heeft op basis van gegevens van CBS en Jobfeed een schatting maakt van de totale vacaturemarkt.
Dankzij het koppelen van deze twee bronnen kunnen we uitspraken doen over de ontwikkeling van het
aantal vacatures per beroepsgroep. Vooral voor technische beroepen is het aantal openstaande vacatures
in het derde kwartaal van 2018 verder gestegen.

2.1.

Vacatures naar beroepsniveau en beroepsklasse

Tabel 2.1

Openstaande vacatures naar beroepsniveau7
Aantal 3e
kwartaal
2018

Aantal 2e
kwartaal
2018

Aantal 3e
kwartaal
2017

Mutatie
t.o.v. vorig
kwartaal

Mutatie
t.o.v. jaar
geleden

Elementaire beroepen

29.100

31.000

24.400

-6%

19%

Lagere beroepen

77.800

77.800

62.100

0%

25%

Middelbare beroepen

92.100

92.800

75.500

-1%

22%

Hogere beroepen

41.100

41.000

33.500

0%

23%

Wetenschappelijke beroepen
Totaal

18.200

18.100

14.300

1%

28%

258.300

260.600

209.900

-1%

23%

Bron: UWV o.b.v. CBS en Jobfeed

Ten opzichte van een jaar geleden stijgt het aantal vacatures op alle beroepsniveaus. De sterkste
procentuele stijging is bij de wetenschappelijke beroepen. Het gaat dan onder meer om specialisten ICT,
specialisten bedrijfsbeheer en administratie, ingenieurs, managers op administratief en commercieel
gebied en docenten.

Tabel 2.2

Openstaande vacatures naar beroepsklasse (BRC)
Aantal 3e
kwartaal
2018

Aantal 2e
kwartaal
2018

Aantal 3e
kwartaal
2017

Mutatie
t.o.v. vorig
kwartaal

Mutatie
t.o.v. jaar
geleden

4.800

4.800

3.600

0%

33%

45.500

45.800

37.500

0%

21%

28.100

27.700

24.200

1%

16%

1.800

1.700

1.600

8%

15%

Dienstverlenende beroepen

21.500

22.800

17.800

-5%

21%

Ict beroepen

14.900

14.200

12.600

5%

18%

Managers
Openbaar bestuur, veiligheid en
juridische beroepen
Pedagogische beroepen

10.900

10.800

8.700

0%

25%

5.300

5.100

4.100

3%

28%

6.000

6.100

3.400

-1%

75%

Technische beroepen

73.700

74.800

58.900

-1%

25%

Transport en logistiek beroepen

28.700

28.900

21.700

-1%

32%

Zorg en welzijn beroepen

17.000

17.900

15.700

-5%

8%

258.300

260.600

209.900

-1%

23%

Agrarische beroepen
Bedrijfseconomische en
administratieve beroepen
Commerciële beroepen
Creatieve en taalkundige beroepen

Totaal
Bron: UWV o.b.v. CBS en Jobfeed

De grootste procentuele stijging is te zien bij de pedagogische beroepen. De grootste stijging in absolute
aantallen is bij de technische beroepen: het aantal openstaande vacatures is in een jaar tijd met 150
duizend gestegen. Het aantal ontstane vacatures is het minst gestegen bij de zorg en welzijn beroepen.

7

Deze indeling is gebaseerd op de voorheen gehanteerde SBC-indeling. Beroepen met basisvakmanschap (mbo-niveau 2), zoals
timmerman en verspaner worden in deze indeling gerekend tot de lagere beroepen. Beroepen met gespecialiseerd vakmanschap
worden in deze indeling gerekend tot de middelbare beroepen.
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2.2.

Vacaturegraad per sector

De vacaturegraad is tussen de derde kwartalen van 2017 en 2018 toegenomen van 26 naar 31.8 Dit
verhoudingsgetal geeft aan hoeveel openstaande vacatures er zijn per duizend banen van werknemers.
De vacaturegraad is in bijna alle sectoren toegenomen (Figuur 2.1). De enige uitzondering is de overige
dienstverlening. Al ruim vier jaar is de vacaturegraad elk kwartaal het hoogst in de bedrijfstak informatie
en communicatie. Eind september waren er in deze bedrijfstak 62 vacatures op duizend banen. Hierna
volgt de bouw met 51 vacatures per duizend banen en de horeca met 49 vacatures per duizend banen.
De vacaturegraad is het laagst in het onderwijs, met 12 vacatures per duizend banen.

Figuur 2.1

Vacaturegraad per sector
3e kwartaal van 2017 en 2018

Bron: CBS

2.3.

Totale vacaturemarkt

Het aantal openstaande vacatures was eind september met 262 duizend groter dan ooit. In het derde
kwartaal van 2018 ontstonden er 306 duizend nieuwe vacatures en werden er 295 duizend vacatures
vervuld, 13 duizend meer dan in het tweede kwartaal. Niet eerder ontstonden er zoveel vacatures in een
kwartaal en zijn er in een kwartaal zoveel vacatures vervuld.9

8

Tussen het tweede en derde kwartaal van 2018 is de vacaturegraad niet veranderd.
CBS, Kwartaalbericht Arbeidsmarkt, 14 november 2018:
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/46/werkgelegenheid-groeit-ook-in-derde-kwartaal
9
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Figuur 2.2

Aantal openstaande, ontstane en vervulde vacatures (na correctie voor
seizoenseffecten) per kwartaal (x1.000)

Bron: CBS

Ook de werkgelegenheid is in het derde kwartaal van 2018 verder gegroeid. In dat kwartaal is het aantal
banen met 60 duizend toegenomen tot 10,5 miljoen banen. In een jaar tijd zijn er 271 duizend banen
bijgekomen. Vooral het aantal banen van werknemers is sterk toegenomen, maar ook het aantal banen
van zelfstandigen nam iets toe. De grootste groei zit bij de uitzendbureaus en de bedrijfstak handel,
vervoer en horeca.
Het aantal werknemers met een vaste arbeidsrelatie groeide tussen de derde kwartalen van 2017 en
2018 sneller dan het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie. Daarbij ging het vooral om
werkenden met een grote deeltijdbaan of een voltijdbaan.10
Het aantal uitzenduren is in het grootste deel van het jaar verder gestegen, maar in de laatste maanden
van 2018 zwakt de groei van het aantal uitzenduren wat af.11

10
11

Zie voetnoot 9.
https://www.abu.nl/over-de-branche/marktontwikkelingen
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3. Ontwikkeling WW-uitkeringen

Het aantal WW-uitkeringen blijft dalen. Het aantal langdurige WW-uitkeringen (een jaar of langer) daalt
nu sneller dan het aantal kortdurende uitkeringen.

3.1.

Voortgaande daling WW-uitkeringen en werkloosheid

UWV verstrekte eind december 2018 263 duizend lopende WW-uitkeringen. Vergeleken met een jaar
eerder is het aantal uitkeringen met 67 duizend gedaald (-20%). UWV verwacht in 2019 een verdere
daling van het aantal WW-uitkeringen, maar wel minder sterk dan in 2018.12
In december 2018 waren er volgens het CBS 329 duizend werklozen. Dat is 17 procent minder dan in
december 2017. De werkloosheid is nu 3,6 procent van de beroepsbevolking, een jaar eerder nog 4,4
procent. Het Centraal Planbureau verwacht nog een verdere daling in 2019.13 Het werkloosheidspercentage ligt nu op hetzelfde niveau als bij het begin van de economische crisis, inmiddels tien jaar
geleden.
De ontwikkeling van het aantal WW-uitkeringen volgt niet precies de ontwikkeling van de werkloze
beroepsbevolking (Figuur 3.1). Niet iedereen met een WW-uitkering wordt tot de werkloze
beroepsbevolking gerekend.14 Wie naast een baan een gedeeltelijke WW-uitkering heeft valt daar
bijvoorbeeld niet onder. Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in 2015 komt dat meer
voor dan voorheen. Ook wordt onder die wet de uitkering pas beëindigd nadat is vastgesteld dat er
voldoende inkomsten zijn. Daardoor daalt het aantal WW-uitkeringen pas vanaf 2016, terwijl de
werkloosheid al vanaf 2014 daalt. Niet elke werkloze heeft een WW-uitkering. Dat kan zijn omdat er nog
onvoldoende gewerkt is om recht op een WW-uitkering te hebben, of dat de WW-uitkering is afgelopen,
zonder dat iemand nieuw werk heeft gevonden. Daarna kan wel sprake zijn van een andere uitkering,
zoals een bijstandsuitkering.

Figuur 3.1

Lopende WW-uitkeringen en werkloze beroepsbevolking
Aantal per maand, in duizendtallen

De werkloze beroepsbevolking is gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, het aantal WW-uitkeringen niet.
Bron: UWV en CBS

12

UWV (november 2018), UWV Kennisverslag 2018-11.
CPB (december 2018), Decemberraming: Economisch vooruitzicht 2019.
14
Volgens de internationale definitie vallen daar alleen mensen zonder werk (van minimaal een uur per week) onder die willen
werken en recent actief hebben gezocht naar werk.
13
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3.2.

Snellere daling langdurige WW

Het aantal personen dat al een jaar of langer een WW-uitkering heeft, daalde het afgelopen jaar sneller
dan het aantal personen met een WW-duur korter dan een jaar.15 Tussen december 2017 en december
2018 was de afname respectievelijk 23 en 17 procent. Daardoor daalde het aandeel van de WW’ers met
een uitkering van een jaar of langer licht van 33 naar 31 procent.
79 procent van de langdurige WW’ers is 50 jaar of ouder. 50-plussers worden niet vaker werkloos dan
jongere leeftijdsgroepen, maar komen wel moeilijker weer aan het werk (zie hoofdstuk 1). Daar komt bij
dat ze vanwege hun arbeidsverleden vaker recht hebben op een WW-uitkering, die ook vaak langer is dan
voor jongere werklozen.

Figuur 3.2

Personen met een WW-uitkering naar duur WW (linkeras) en aandeel
jaar of langer (rechteras)

Bron: UWV

15

In de vorige aflevering van deze publicatie was dat nog andersom. Toen ging het over de ontwikkeling tussen augustus
2017 en augustus 2018.
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4. Krapte op de arbeidsmarkt

4.1.

Krapte aan personeel niet snel voorbij

De krapte aan personeel is sinds het derde kwartaal van 2008 niet meer zo hoog geweest als nu. Dat
blijkt uit de spanningsindicator van UWV (de groene lijn in Figuur 4.1). Dat is een objectieve maatstaf
voor de verhouding tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt (zie voor uitleg Box 3.1). De
spanningsindicator is tussen het tweede en derde kwartaal van 2018 toegenomen, al is dat heel licht.
Toch is dat bijzonder. Door het seizoenseffect treedt er normaal gesproken een daling op tussen het
tweede en derde kwartaal.
De krapte blijkt ook uit de belemmeringen die steeds meer ondernemers in de bedrijfsuitvoering ervaren,
omdat het moeilijk is om geschikt personeel te vinden (de rode lijn in Figuur 4.1). Ondanks de
toegenomen krapte op de arbeidsmarkt verwacht een meerderheid van de werkgevers het
personeelsbestand in het vierde kwartaal van 2018 te kunnen uitbreiden.16 Ook de verwachtingen over de
personeelsomvang voor 2019 zijn positief.17 Dat wijst erop dat de krapte in 2019 niet zal verdwijnen.

Figuur 4.1

De ontwikkeling van de spanning op de arbeidsmarkt (linkeras) en
belemmeringen door het tekort aan arbeidskrachten (rechteras)

Bron: UWV en COEN-enquête

16
17

https://ondernemersplein.kvk.nl/coen/
https://manpowergroup.nl/kennis-centrum/arbeidsmarkt-barometer-meos/
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Box 4.1.

UWV Spanningsindicator Arbeidsmarkt

De UWV Spanningsindicator Arbeidsmarkt wordt berekend door het aantal openstaande vacatures te delen door het
aantal personen met een WW-uitkering met een verstreken WW-duur van minder dan een half jaar. Deze grootheden
worden gebruikt als benadering van de openstaande vraag en direct beschikbaar aanbod. De Spanningsindicator
Arbeidsmarkt kan een getal opleveren tussen 0 en oneindig. Hoe hoger het getal, hoe hoger de spanning op de
arbeidsmarkt voor werkgevers. Bij een indicator van 0 is de arbeidsmarkt zeer ruim, want er zijn geen openstaande
vacatures en wel kortdurend werklozen. Bij veel openstaande vacatures ten opzichte van het aantal kortdurend
werklozen is de arbeidsmarkt zeer krap. Door een tijdreeksanalyse uit te voeren zijn de grenzen bepaald. Er wordt
uitgegaan van een indeling in vijf categorieën: zeer ruim, ruim, gemiddeld, krap en zeer krap. De indeling en typeringen
zijn als volgt: 0 tot 0,25: zeer ruim; 0,25 tot 0,67: ruim; 0,67 tot 1,5: gemiddeld; 1,5 tot 4,0: krap; 4,0 of meer: zeer
krap.

4.2.

Krapte naar beroepsgroep

Tabel 4.1 toont de 15 beroepen waar de arbeidsmarkt in het 3e kwartaal van 2018 volgens de
spanningsindicator van UWV het meest krap is.18 De top-15 bevat vooral beroepen in de techniek,
vervoer en logistiek, ICT en zorg. UWV heeft in juni 2018 een gedetailleerd overzicht uitgebracht van
beroepen met moeilijk vervulbare vacatures als ook van oplossingen waar werkgevers in de praktijk voor
kunnen kiezen.19

Tabel 4.1

Top 15 beroepen met de meest krappe arbeidsmarkt

Machinemonteurs
Vrachtwagenchauffeurs
Bouwarbeiders afbouw
Elektriciens en elektronicamonteurs
Elektrotechnisch ingenieurs
Software- en applicatieontwikkelaars
Ingenieurs (geen elektrotechniek)
Timmerlieden
Lassers en plaatwerkers
Gespecialiseerd verpleegkundigen
Keukenhulpen
Databank- en netwerkspecialisten
Verpleegkundigen (mbo)
Productieleiders industrie en bouw
Transportplanners en logistiek medewerkers
Bron: UWV

18
19

Deze tabel geeft de beroepen weer op basis van een indeling in 112 beroepen (de BRC-indeling).
https://www.werk.nl/werk_nl/arbeidsmarktinformatie/sector-beroep/kansrijke-beroepen/krapteberoepen
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4.3.

Krapte naar arbeidsmarktregio

Figuur 4.2 laat zien dat de krapte op de arbeidsmarkt zich over vrijwel het hele land heeft verspreid.

Figuur 4.2

Spanningsindicator per arbeidsmarktregio

Totaal alle beroepen,
3e kwartaal 2016

Totaal alle beroepen,
3e kwartaal 2017

Totaal alle beroepen,
3e kwartaal 2018

Bron: UWV

Figuur 4.2 geeft slechts een globaal beeld van de krapte per arbeidsmarktregio. In de publicatie Regio in
Beeld 2018 wordt per arbeidsmarktregio een nadere analyse gemaakt van waar de krapte in die regio zit:
in welke sectoren en welke beroepsgroepen. Ook wordt ingegaan op mogelijke oplossingsrichtingen.20

20

https://www.werk.nl/werk_nl/arbeidsmarktinformatie/publicaties/publicaties-over-regios/regio-in-beeld
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Bijlage I Ontslagvergunningen

In 2018 dienden werkgevers 13 procent minder ontslagaanvragen in dan in 2017. UWV verleende in 2018
30 procent minder ontslagvergunningen dan in 2017. Terwijl in 2017 63 procent van ontslagvergunningen
wordt verleend vanwege bedrijfseconomische redenen, is dat in 2018 gedaald tot 51 procent. Het aantal
ontslagvergunningen dat verleend is vanwege bedrijfseconomische redenen is vanwege het aantrekken
van de arbeidsmarkt fors gedaald (-43%), terwijl het aantal ontslagvergunningen vanwege
arbeidsongeschiktheid minder sterk gedaald is (-8%).

Figuur I.1

Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen per maand

Bron: UWV

Figuur I.1 laat de ontwikkeling van het aantal ingediende ontslagaanvragen en verleende
ontslagvergunningen vanaf 2015 zien. In juni 2015 is er een piek in het aantal ontslagaanvragen, omdat
werkgevers vrezen dat de invoering van de Wet werk en zekerheid het moeilijker zal maken om personeel
te ontslaan. Daarna daalt het aantal ontslagaanvragen en ontslagvergunningen weer verder, omdat de
arbeidsmarkt aantrekt.
Door de toegenomen vraag naar arbeid vinden werknemers sneller ander werk. Dit leidt tot minder
ontslag om bedrijfseconomische redenen, maar ook tot minder instroom in de WW: de instroom in de
WW is in 2018 14% lager dan in 2017. Zie figuur I.2.
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Figuur I.2

Verleende ontslagvergunningen om bedrijfseconomische redenen (linkeras)
en instroom in de WW (rechteras)

Bron: UWV

Figuur I.3 laat zien dat in de afgelopen maanden veel ontslagaanvragen die zijn ingediend om
bedrijfseconomische redenen niet hebben geleid tot verleende ontslagvergunningen. Veel
ontslagaanvragen worden ingetrokken, omdat andere mogelijkheden zoals van werk naar werk mobiliteit
een betere oplossing bieden.

Figuur I.3

Ingediende ontslagaanvragen (links) en verleende ontslagvergunningen
(rechts) in de afgelopen maanden

1800

450

1600

400
218

1400

236

350

247

1200

300

1000

250
224

194

800

1.311

600
400

1.377

1.248

177
151

148
139

200
150

784

727

196

200

100

163

50

0

223

219

okt-18

nov-18

196

135

0
aug-18

sep-18

Bedrijfseconomisch

okt-18

nov-18

dec-18

Arbeidsongeschikt

aug-18

sep-18

Bedrijfseconomisch

dec-18

Arbeidsongeschikt

Bron: UWV
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