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Deze aflevering van de Notitie Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen heeft als speciaal thema de 

seizoenspatronen in de WW-instroom. Daarnaast komen enkele vaste onderwerpen aan de orde 

(ontwikkeling WW-uitkeringen, vacatures en krapte op de arbeidsmarkt). 

 

 De instroom in de WW is het hoogst in de winter en het laagst in de lente. Agrarische, pedagogische 

en technische beroepen zijn het meest seizoensgevoelig. De seizoensvariatie is het sterkst in het 

noorden van het land. 

 Het aantal WW-uitkeringen daalt nog steeds, net als de werkloosheid. Het aantal langdurige WW-

uitkeringen (een jaar of langer) neemt nog steeds sneller af dan het aantal kortdurende uitkeringen. 

De instroom in de WW is de afgelopen winter veel minder gedaald ten opzichte van vorig jaar, dan de 

afgelopen twee jaar. 

 Vergeleken met een jaar geleden is het aantal vacatures het meest gestegen bij de technische en de 

transportberoepen. De ICT-sector heeft nog steeds de hoogste vacaturegraad. De vacaturegraad is 

het laagst in het onderwijs. 

 De arbeidsmarkt is nog steeds gespannen. Veel werkgevers ondervinden problemen bij het vinden 

van geschikt personeel. De krapte is het grootst bij ICT-beroepen, technische beroepen en 

transportberoepen.  

 
 

Samenvatting 
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De instroom in de WW fluctueert sterk in de loop van het jaar. Dit hoofdstuk beschrijft het algemene 

seizoenspatroon aan de hand van de weerkundige seizoenen (winter, lente, zomer, herfst). Eerst in het 

algemeen, daarna naar beroepsgroep, arbeidsmarktregio en gemeente. 

 

1.1. Hoogste WW-instroom in de winter 

De instroom in de WW is het hoogst in de winter (30% van de jaarlijkse instroom) en het laagst in de 

lente (23%). Dat komt deels doordat er in januari veel contracten aflopen, deels doordat bepaalde 

werkzaamheden niet of in mindere mate in de winter plaats kunnen vinden. Dat laatste geldt bijvoorbeeld 

voor de landbouw en de bouw. 

 

De uitstroom uit de WW is het hoogst in de lente (27% van de jaarlijkse instroom). Het seizoenspatroon 

in de WW-uitstroom wordt maar voor een deel bepaald door pieken en dalen in het weer aan het werk 

komen van WW’ers. Hoe lang iemand recht had op WW speelt hierbij ook een belangrijke rol. Daarom 

concentreren we ons in dit hoofdstuk verder op de WW-instroom. 

 

Doordat de instroom in de winter hoger is dan de uitstroom, is het aantal lopende WW-uitkeringen in de 

winter hoger dan in andere seizoenen. In de lente is dat juist omgekeerd. 

 

Figuur 1.1 Procentuele verdeling van instroom en uitstroom WW over de seizoenen 
 Gemiddeld 2012 t/m 2018

 

Bron: UWV 

 

 

1.2. Agrarische, pedagogische en technische beroepen het 
meest seizoensgevoelig 

De seizoensgevoeligheid van de WW-instroom verschilt sterk per beroep. Figuur 1.2 geeft de 

seizoensvariatie per beroepsklasse weer (zie voor uitleg Box 1.1). Het meest seizoensgevoelig zijn de 

agrarische, pedagogische en technische beroepen. Bij de agrarische en technische beroepen valt de 

seizoenspiek in de winter, bij de pedagogische beroepen juist in de zomer. Het minst seizoensgevoelig zijn 

ICT-beroepen en managers. 

 

Als we verder inzoomen, worden de verschillen scherper en de oorzaken duidelijker. Tabel 1.1 geeft de 

twintig BRC-groepen weer met de sterkste seizoensvariatie. In deze tabel vallen vooral beroepen in het 

onderwijs, de bouw en de landbouw op. Daarnaast speelt ook toerisme een belangrijke rol (onder de 

dienstverlenende beroepen vallen bijvoorbeeld reisbegeleiders en koks). 

1. Uitgelicht: seizoenspatronen WW-

instroom 



 

 

Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen april 2019  4 

Figuur 1.2 Seizoensvariatie WW-instroom per beroepsklasse 2012 t/m 2018 

 
Bron: UWV 

 

Zie Box 1.1 voor toelichting op het getoonde percentage. 

 
 

Box 1.1. Methode voor berekening seizoensgevoeligheid WW-instroom 

Om de algemene seizoenspatronen in beeld te brengen zijn gegevens gebruikt over de maandelijkse WW-instroom over 
2012 tot en met 2018. Maandcijfers zijn nogal gedetailleerd en soms vrij grillig. Kwartaalcijfers geven de seizoenen niet 
goed weer. De zomer is bijvoorbeeld over het tweede en derde kwartaal verdeeld. Daarom gebruiken we de seizoenen 
zoals die in de meteorologie gebruikelijk zijn: 
 
 Winter: december, januari, februari 
 Lente: maart, april, mei 
 Zomer: juni, juli, augustus 
 Herfst: september, oktober, november 
 
Per seizoen is de gemiddelde WW-instroom berekend. Daarbij is gecorrigeerd voor het aantal weken per seizoen. Als er 
geen enkel seizoenseffect zou bestaan, zouden de vier seizoenen allemaal 25 procent van de WW-instroom hebben. Om 
beroepsgroepen en regio’s te kunnen rangschikken op hun seizoensgevoeligheid, hebben we een getal berekend dat 
aangeeft hoe sterk de verdeling van de WW-instroom over de seizoen afwijkt van een vlakke verdeling. Hiervoor is 
gemiddelde absolute afwijking berekend. Die is 0 procent als alle seizoenen een aandeel van 25 procent hebben. Het 
theoretische maximum is 37,5 procent, als alle instroom in één seizoen zou zijn geconcentreerd. Dat is erg 
onwaarschijnlijk. De hoogste waarde in onze analyse is 16,5 procent voor leerkrachten basisonderwijs:  
 
 Feitelijk aandeel Gelijk aandeel Afwijking 
Winter 14%  25%  11% 
Lente 12%  25%  13% 
Zomer 58%  25%  33% 
Herfst 16%  25%  9% 
   
Gemiddelde    16,5% 
 
De analyses in dit hoofdstuk gaan over het gemiddelde seizoenspatroon, niet over de verdeling over de seizoenen van 
afzonderlijke jaren. Per beroepsgroep kunnen er verschillende redenen zijn voor een ongelijke verdeling van de WW-
instroom over het jaar. Zo zijn beroepen in de landbouw en de bouw afhankelijkheid van het weer, horecaberoepen van 
het vakantieseizoen en onderwijsberoepen van schooljaren. 

 

 De leerkracht basisonderwijs heeft het sterkste seizoenspatroon, met een sterke piek in de zomer. Ook 

de andere pedagogische beroepen in de tabel hebben de hoogste WW-instroom in de zomer 

(docenten algemene vakken secundair onderwijs, docenten beroepsgerichte vakken secundair 

onderwijs, onderwijskundigen en overige docenten). Dat komt doordat arbeidscontracten in het 

onderwijs vooral aflopen aan het eind van het schooljaar.1 

                                                 
1 Volgens de Factsheet Onderwijs van UWV (februari 2019) is er een minder sterke zomerpiek in regio’s waar het tekort aan 

leerkrachten basisonderwijs het grootst is. 
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 Verder staan in de top-20 verscheidene bouwgerelateerde beroepsgroepen (schilders en 

metaalspuiters, bouwarbeiders ruwbouw, bouwarbeiders afbouw, timmerlieden). Die hebben een 

sterke piek in de winter. Het gaat hier om beroepen die voor een groot deel buiten worden 

uitgeoefend. 

 Van de agrarische beroepen zijn de hulpkrachten landbouw, hoveniers, tuinders & kwekers, land- & 

bosbouwers het meest seizoensgevoelig. 

 Enkele beroepsgroepen met een piek in de herfst houden (waarschijnlijk) verband met toerisme: 

reisbegeleiders, buschauffeurs & trambestuurders, koks, dekofficieren en piloten. 

 Dat ook bedieners mobiele machines en vrachtwagenchauffeurs seizoensgevoelig zijn, kan komen 

doordat ze worden ingezet in bijv. de bouw, de landbouw, of het vervoer voor deze sectoren. 

 

Tabel 1.1 Beroepsgroepen met de sterkste seizoensvariatie in de WW-instroom 
 Procentuele verdeling over de seizoenen; seizoen met hoogste aandeel 

Rang BRC-groep Winter Lente Zomer Herfst 
Hoogste 
aandeel 

1 Leerkrachten basisonderwijs 14% 12% 58% 16% zomer 

2 Schilders en metaalspuiters 56% 9% 13% 22% winter 

3 
Docenten algemene vakken secundair 
onderwijs 

18% 16% 47% 19% zomer 

4 Bouwarbeiders ruwbouw 47% 15% 23% 15% winter 

5 Hulpkrachten landbouw 37% 13% 15% 34% winter 

6 Hoveniers, tuinders en kwekers 39% 14% 16% 31% winter 

7 Reisbegeleiders 26% 19% 14% 41% herfst 

8 Land- en bosbouwers 40% 17% 18% 25% winter 

9 Bouwarbeiders afbouw 40% 19% 24% 17% winter 

10 Buschauffeurs en trambestuurders 37% 19% 17% 27% winter 

11 Timmerlieden 38% 19% 26% 18% winter 

12 Bedieners mobiele machines 38% 20% 19% 24% winter 

13 Vrachtwagenchauffeurs 37% 21% 17% 24% winter 

14 
Docenten beroepsgerichte vakken 
secundair onderwijs 

24% 19% 35% 22% zomer 

15 Koks 29% 21% 19% 31% herfst 

16 Dekofficieren en piloten 29% 21% 19% 30% herfst 

17 Onderwijskundigen en overige docenten 26% 20% 33% 21% zomer 

18 
Managers commerciële en persoonlijke 
dienstverlening 

26% 21% 20% 33% herfst 

19 Veetelers 34% 25% 18% 23% winter 

20 Productieleiders industrie en bouw 30% 23% 24% 24% winter 

 Alle BRC-groepen 30% 23% 24% 24% winter 

Bron: UWV 

 

De rangorde is gebaseerd op de gemiddelde absolute afwijking van een gelijke verdeling (zie Box 1.1). 

 

 

1.3. Sterkste seizoenspatroon in het noorden van het land 

Verschillen tussen arbeidsmarktregio’s 

De WW-instroom is het meest seizoensgevoelig in het noorden van het land (Drenthe, Friesland, 
Groningen, Regio Zwolle). Figuur 1.3 geeft voor deze regio’s de verdeling over de seizoenen weer. Ook 
andere perifeer gelegen regio’s zijn bovengemiddeld seizoensgevoelig (Twente, Achterhoek, Midden-
Limburg, Zuid-Limburg, Zeeland). Tenslotte geldt dat ook voor Rivierenland. Dat is te zien in Figuur 1.4a. 
De seizoensvariatie is het laagst in Groot Amsterdam, Gooi en Vechtstreek, Zuid-Holland Centraal en 
Zuidoost-Brabant. 
 
De regionale verschillen in seizoensgevoeligheid komen deels doordat in bepaalde regio’s relatief veel 
seizoensgevoelige beroepen voorkomen. Maar ook is dezelfde beroepsgroep niet in alle regio’s even 
seizoensgevoelig. Dat kan met de aard van de activiteiten te maken hebben. Het maakt nogal uit of een 
regio op veeteelt en akkerbouw is gericht, of op glastuinbouw. Het ene soort toerisme is weergevoeliger 

dan het andere. Bij verblijf op campings is dat anders dan bij verblijf in hotels (stadstoerisme). Binnen de 
technische beroepen is het aandeel van de bouw van invloed. Tabel 1.2 geeft voor vier beroepsgroepen 
de meest seizoensgevoelige regio’s weer. De regio’s die in het algemeen het meest seizoensgevoelig zijn, 
staan ook binnen de getoonde beroepsgroepen vaak bovenaan. 
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Figuur 1.3 Seizoensvariatie WW-instroom in de vier meest seizoensgevoelige 
arbeidsmarktregio’s 

 
Bron: UWV 

 
 

Figuur 1.4 Regionale verschillen in seizoensgevoeligheid WW-instroom 
 

a Per arbeidsmarktregio 

 

b Per gemeente 

  
Bron: UWV 

 

Omdat de gegevens tot en met 2018 lopen, zijn de regio- en gemeente-indelingen van dat jaar gebruikt. 

 

Tabel 1.2 Meest seizoensgevoelige arbeidsmarktregio’s binnen vier 
beroepsgroepen  

 
Agrarische 
beroepen 

Dienstverlenende 
beroepen 

Technische 
beroepen 

Transport en logistiek- 
beroepen 

Twente Zeeland Drenthe Drenthe 

Friesland Friesland Groningen Friesland 

Drenthe Noord-Holland Noord Friesland Groningen 

Groningen Drenthe Regio Zwolle Regio Zwolle 

Helmond-De Peel Regio Zwolle Twente Twente 

Bron: UWV 
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Verschillen tussen gemeenten 

Binnen de meeste arbeidsmarktregio’s verschilt de seizoensgevoeligheid van de WW-instroom per 
gemeente. In het noordoosten valt op dat sterk verstedelijkte gemeenten minder seizoensgevoelig zijn 
dan de andere gemeenten. In het westen van het land onderscheiden Texel, Volendam-Edam en Katwijk 
zich juist van hun omgeving door een sterkere seizoensgevoeligheid. Dat geldt in mindere mate ook voor 

de kuststrook en het Groene Hart. Binnen Zeeland zijn Veere en Schouwen-Duiveland de meest 
seizoensgevoelige gemeenten. 
 
De meest seizoensgevoelige gemeenten bestaan uit twee groepen. Ten eerste de vijf Waddeneilanden 
(Ameland, Texel, Terschelling, Schiermonnikoog en Vlieland). Ten tweede vier gemeenten in Noordoost-
Friesland (Dantumadeel, Kollumerland en Nieuwkruisland, Achtkarspelen en Dongeradeel).2 

 

 

                                                 
2 Twee van de genoemde gemeenten, Kollumerland en Nieuw Kruisland en Dongeradeel, behoren sinds 1 januari 2019 tot de 

gemeente Noardeast-Fryslân. 
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Het aantal WW-uitkeringen daalt nog steeds, net als de werkloosheid. Het aantal langdurige WW-

uitkeringen (een jaar of langer) neemt nog steeds sneller af dan het aantal kortdurende uitkeringen. 

 

2.1. WW-uitkeringen en werkloosheid nemen nog af 

UWV verstrekte eind februari 2019 274 duizend lopende WW-uitkeringen. Vergeleken met een jaar eerder 

is het aantal uitkeringen met 56 duizend gedaald (-17%). UWV verwacht in 2019 een verdere daling van 

het aantal WW-uitkeringen (tot circa 230 duizend), maar wel minder sterk dan in 2018.3 

 

In februari 2019 waren er volgens het CBS 312 duizend werklozen. Dat is 15 procent minder dan in 

februari 2018. De werkloosheid lag eind februari op 3,4 procent van de beroepsbevolking, een jaar eerder 

nog 4,1 procent. Het werkloosheidspercentage ligt nu iets lager als bij het begin van de economische 

crisis, inmiddels tien jaar geleden. Het Centraal Planbureau verwacht voor 2019 geen verdere daling.4  

 

De ontwikkeling van het aantal WW-uitkeringen volgt niet precies de ontwikkeling van de werkloze 

beroepsbevolking (Figuur 2.1). Niet iedereen met een WW-uitkering wordt tot de werkloze 

beroepsbevolking gerekend.5 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 omdat de WW-uitkering is afgelopen 

zonder dat iemand nieuw werk heeft gevonden. Er kan wel sprake zijn van een andere uitkering, zoals 

een bijstandsuitkering of arbeidsongeschiktheidsuitkering. 

 

Figuur 2.1 Lopende WW-uitkeringen en werkloze beroepsbevolking 
 Aantal per maand, in duizendtallen 

 
De werkloze beroepsbevolking is door het CBS gecorrigeerd voor seizoensinvloeden. Het  aantal WW-uitkeringen wordt niet 

gecorrigeerd. 

 

Bron: UWV en CBS 

  

                                                 
3 UWV (november 2018), UWV Kennisverslag 2018-11. 
4 Centraal Planbureau (maart 2019), Centraal Economisch Plan 2019. 
5 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. 

2. Ontwikkeling WW-uitkeringen 
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2.2. Snellere daling langdurige WW 

Het aantal personen dat al een jaar of langer een WW-uitkering heeft, daalt sneller dan het aantal 

personen met een WW-duur korter dan een jaar. Tussen februari 2018 en februari 2019 was de afname 

respectievelijk 27 en 10 procent. Daardoor daalde het aandeel van de WW’ers met een uitkering van een 

jaar of langer van 32 naar 28 procent. Tot halverwege 2018 waren het juist de kortere uitkeringen die het 

snelst daalden. 

 

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. Daar komt bij dat ze vanwege 

hun arbeidsverleden vaker recht hebben op een WW-uitkering, die ook vaak langer is dan voor jongere 

werklozen. Uit een analyse van werkhervattingspercentages blijkt wel dat die in oudere leeftijdsgroepen 

sterker zijn toegenomen dan in jongere leeftijdsgroepen.6 

 
Figuur 2.2 Personen met een WW-uitkering naar duur WW (linkeras) en aandeel
 jaar of langer (rechteras) 

 
Bron: UWV 

 
 

2.3. Tijdreeksen WW-instroom en aantal verslagweken 

UWV publiceert de WW-cijfers per maand, maar een verslagmaand kan bestaan uit vier of vijf weken.7 
Dat maakt het lastig om maanden of groepen maanden met elkaar te vergelijken. Vooral bij instroom- en 
uitstroomcijfers het daarom lastig om (groepen) maanden met elkaar te vergelijken, want ze zijn niet 
altijd even lang.8 Bij cijfers over het aantal lopende WW-uitkeringen is het minder problematisch. De 

afwisseling van vier- en vijfweekse verslagperioden maakt tijdreeksen grilliger. Seizoenspatronen zijn 
daardoor minder goed te zien. Door het aantal nieuwe WW-uitkeringen per maand te delen door het 
aantal weken, ontstaat een duidelijker beeld. Figuur 2.3 vergelijkt het resultaat met de oorspronkelijke 
maandcijfers. Nu is elk jaar een piek in de WW-instroom te zien in januari. De maandcijfers laten in 
januari 2019 door het lengteverschil een veel scherpere piek zien dan de gemiddelde instroom per week. 
 

  

                                                 
6 UWV (december 2018). Toename werkhervattingen van 50-plussers. 
7 Het aantal weken per maand hangt af van het aantal donderdagen per maand. 
8 In de maandelijkse Nieuwsflits Arbeidsmarkt kunnen daarom niet elke maand conclusies worden getrokken over de 

ontwikkeling van de WW-instroom en –uitstroom ten opzichte van de vorige maand of dezelfde maand een jaar eerder. 
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Figuur 2.3 Instroom in WW-uitkeringen, gemiddeld per week (linkeras) 
en maandcijfers (rechteras) 

 In duizendtallen 

 
Bron: UWV 

 
Door de cijfers van december, januari en februari te combineren kunnen we een beeld geven van de 
ontwikkeling van de gemiddelde WW-instroom per week in het winterseizoen (Figuur 2.4). De afgelopen 
winter is het aantal nieuwe WW-uitkeringen veel minder gedaald (-5%) ten opzichte van de vorige winter, 
dan de afgelopen twee jaar het geval was (-21%, -22%). Maar toen kwam de WW-instroom nog vanaf 

het hoge niveau van de economische crisis. 

 

Figuur 2.4 Gemiddelde WW-instroom per week in het winterseizoen 
 In duizendtallen

 

Bron: UWV 
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UWV heeft op basis van gegevens van CBS en Jobfeed een schatting gemaakt van de totale 

vacaturemarkt. Dankzij het koppelen van deze twee bronnen kunnen we uitspraken doen over de 

ontwikkeling van het aantal vacatures per beroepsgroep.9  
 

3.1. Vacatures naar beroepsniveau en beroepsklasse  

Tabel 3.1 Openstaande vacatures naar beroepsniveau10 
  Aantal 4e 

kwartaal 
2018 

Aantal 3e 
kwartaal 

2018 

Aantal 4e 
kwartaal 

2017 

Mutatie 
t.o.v. vorig 

kwartaal 

Mutatie 
t.o.v. jaar 

geleden 

Elementaire beroepen 27.800 29.100 23.300 -4% 20% 

Lagere beroepen 75.500 77.800 61.500 -3% 23% 

Middelbare beroepen 92.100 92.100 80.300 0% 15% 

Hogere beroepen 41.100 41.100 37.200 0% 10% 

Wetenschappelijke beroepen 18.400 18.200 16.100 1% 14% 

Totaal 254.900 258.300 218.400 -1% 17% 

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

 
Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal vacatures voor lagere en elementaire beroepen het meest 

gestegen. Het gaat vooral om schoonmakers, productiemedewerkers, procesoperators, chauffeurs, 

laders, lossers en vakkenvullers. 

Het totale aantal vacatures is wel iets lager dan in het vorige kwartaal. Dat is een normaal 

seizoenspatroon. Omdat de daling minder sterk is dan gebruikelijk, komt het CBS na seizoenscorrectie tot 

een hoger aantal (zie paragraaf 3.3). 

 
Tabel 3.2 Openstaande vacatures naar beroepsklasse (BRC) 

  Aantal 4e 
kwartaal 

2018 

Aantal 3e 
kwartaal 

2018 

Aantal 4e 
kwartaal 

2017 

Mutatie 
t.o.v. vorig 

kwartaal 

Mutatie 
t.o.v. jaar 

geleden 

Agrarische beroepen 4.900 4.800 3.500 2% 40% 

Bedrijfseconomische en 
administratieve beroepen 

44.500 45.500 40.100 -2% 11% 

Commerciële beroepen 28.000 28.100 25.300 0% 11% 

Creatieve en taalkundige beroepen 1.700 1.800 1.600 -7% 3% 

Dienstverlenende beroepen 20.600 21.500 17.200 -4% 20% 

Ict beroepen 15.100 14.900 13.300 2% 14% 

Managers 11.500 10.900 10.100 6% 14% 

Openbaar bestuur, veiligheid en 
juridische beroepen 

5.100 5.300 4.500 -4% 13% 

Pedagogische beroepen 5.900 6.000 4.600 -2% 30% 

Technische beroepen 71.300 73.700 60.800 -3% 17% 

Transport en logistiek beroepen 28.400 28.700 21.500 -1% 33% 

Zorg en welzijn beroepen 17.800 17.000 16.000 4% 11% 

Totaal 254.900 258.300 218.400 -1% 17% 

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

 

De grootste procentuele stijging op jaarbasis is te zien bij de agrarische beroepen, de transport en 

logistiek beroepen en de pedagogische beroepen. Het aantal openstaande vacatures is het minst 

gestegen bij de creatieve en taalkundige beroepen. In absolute aantallen is de stijging het grootst bij de 

technische beroepen en de transport en logistiek beroepen. 

  

                                                 
9 Deze aantallen zijn niet gecorrigeerd voor seizoeneffecten. Voor het CBS geeft seizoenscorrectie een zuiverder beeld van de 
arbeidsmarktontwikkeling. Voor een uitvoeringsorganisatie als UWV is het belangrijker om te weten hoeveel vacatures er 

feitelijk zijn. Bovendien worden deze vacaturecijfers als input gebruikt voor de spanningsindicator (zie Box 4.1). 
10 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. 

3. Vacatureontwikkelingen 
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3.2. Vacaturegraad per sector  

De vacaturegraad meet het aantal openstaande vacatures per 1000 banen van werknemers. Dat is een 

goede maatstaf om de vacatureontwikkeling per sector te vergelijken, ongeacht de grootte van die sector. 

In het vierde kwartaal van 2018 is de vacaturegraad 30 over alle sectoren. Vergeleken met een jaar 

geleden is de vacaturegraad in bijna alle sectoren toegenomen (Figuur 3.1). De ICT-sector heeft nog 

steeds de hoogste vacaturegraad. De vacaturegraad is het laagst in het onderwijs. 

 

   

Figuur 3.1 Vacaturegraad per sector 

 

Bron: CBS 

 

 

3.3. Totale vacaturemarkt 

Het aantal openstaande vacatures was volgens CBS eind december 2018 met 264 duizend groter dan 

ooit. In het vierde kwartaal van 2018 ontstonden er 300 duizend nieuwe vacatures en werden er 298 

duizend vacatures vervuld.11  

 
 

  

                                                 
11  Bovenstaande aantallen zijn na correctie voor seizoeneffecten. Bron: CBS, Kwartaalbericht Arbeidsmarkt, 14 februari 2019:  

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/07/spanning-arbeidsmarkt-naar-nieuw-hoogtepunt 
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https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/07/spanning-arbeidsmarkt-naar-nieuw-hoogtepunt
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Figuur 3.2 Aantal openstaande, ontstane en vervulde vacatures (na correctie voor  
 seizoenseffecten) per kwartaal (x1.000) 

 
Bron: CBS 

  
Ook het aantal banen groeit verder 

Ongeveer 45 dagen na afloop van een kwartaal maakt het CBS een eerste berekening van de 
economische groei en het aantal banen. Omdat er na die eerste berekening meer gegevens beschikbaar 
komen, maakt het CBS 90 dagen na afloop van een kwartaal een tweede berekening. Volgens die 
berekening is de werkgelegenheid in het vierde kwartaal van 2018 verder gegroeid. Het aantal banen van 
werknemers en zelfstandigen is ten opzichte van een kwartaal eerder met 62 duizend gestegen. 
In vergelijking met het vierde kwartaal van 2017 is het totaal aantal banen met 239 duizend 
toegenomen. Over heel 2018 is de werkgelegenheid met 260 duizend banen gegroeid, waarvan 235 
duizend banen van werknemers.12  
 
 

 
 

                                                 
12 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/13/bbp-groeit-met-0-5-procent-in-vierde-kwartaal-2018 
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4.1. Krapte aan personeel nog steeds hoog  

De krapte aan personeel is in het vierde kwartaal van 2018 nog steeds hoog, al is de spanning ten 
opzichte van het vorige kwartaal iets afgenomen. 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 4.1).  
 
De krapte blijkt ook uit de belemmeringen die ondernemers in de bedrijfsuitvoering ervaren, omdat het 
moeilijk is om geschikt personeel te vinden (de rode lijn in Figuur 4.1). Bijna een kwart van de 
ondernemers ervaart een tekort aan arbeidskrachten.13  
 
Het personeelstekort heeft ook zijn weerslag op de uitzendbranche. Ook uitzendbureaus hebben niet altijd 
geschikt personeel dat aan de wensen van de opdrachtgevers voldoet.14 In het vierde kwartaal van 2018 
zette de daling van het aantal uitzenduren in. In de eerste acht weken van 2019 is het aantal uitzenduren 
verder gedaald.15  
 

 

Figuur 4.1 De ontwikkeling van de spanning op de arbeidsmarkt (linkeras) en 
 belemmeringen door het tekort aan arbeidskrachten (rechteras) 

 
Bron: UWV (Spanningsindicator) en COEN-enquête (Tekort aan arbeidskrachten) 

  

                                                 
13 https://ondernemersplein.kvk.nl/coen/ 
14 https://www.flexmarkt.nl/arbeidsmarkt/abn-uitzendbranche-groeit-maar-loopt-tegen-grenzen-aan/ 
15 https://www.abu.nl/kennisbank/marktcijfers/ 
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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 4e kwartaal van 2018 volgens de 

spanningsindicator van UWV het meest krap is.16 De top-15 bevat vooral beroepen in de techniek, 

vervoer en logistiek en de ICT. UWV heeft een gedetailleerd overzicht uitgebracht van beroepen met 

moeilijk vervulbare vacatures als ook van oplossingen waar werkgevers in de praktijk voor kunnen 

kiezen.17  

 
Tabel 4.1 Top 15 beroepen met de meest krappe arbeidsmarkt 
Machinemonteurs 

Bouwarbeiders afbouw 

Elektriciens en elektronicamonteurs 

Software- en applicatieontwikkelaars 

Elektrotechnisch ingenieurs 

Ingenieurs (geen elektrotechniek) 

Timmerlieden 

Vrachtwagenchauffeurs 

Databank- en netwerkspecialisten 

Assemblagemedewerkers 

Automonteurs 

Productiemachinebedieners 

Loodgieters en pijpfitters 

Productieleiders industrie en bouw 

Transportplanners en logistiek medewerkers 

Bron: UWV 

 
  

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

 

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  

 

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 in Regio in Beeld ingegaan op mogelijke 
oplossingsrichtingen voor de krapte.18 

 
 
 

                                                 
18 https://www.werk.nl/werk_nl/arbeidsmarktinformatie/publicaties/publicaties-over-regios/regio-in-beeld 
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https://www.werk.nl/werk_nl/arbeidsmarktinformatie/publicaties/publicaties-over-regios/regio-in-beeld
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Figuur I.1 laat zien dat in de afgelopen maanden veel ontslagaanvragen die in de afgelopen maanden zijn 

ingediend om bedrijfseconomische redenen niet hebben geleid tot verleende ontslagvergunningen.19  

 

Figuur I.1 Ingediende ontslagaanvragen (links) en verleende ontslagvergunningen 
(rechts) in de afgelopen maanden 

 

  
 

            

 

  
 

            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

Bron: UWV 

 

 
  

                                                 
19 Meer informatie over de ontslagprocedure is hier te vinden:  

https://www.uwv.nl/werkgevers/werkgever-en-ontslag/index.aspx 
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