Infoflits
Corona crisis en de regionale arbeidsmarkt
Noordoost Brabant Werkt

Noordoost Brabant Werkt is het samenwerkingsverband van werkgevers, werkgevers- en
werknemersorganisaties, maatschappelijke instellingen, kennis- en onderwijsinstellingen, gemeenten
en UWV in de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant. We pakken arbeidsmarktvraagstukken op die
gemeentegrenzen overstijgen, waarvoor samenwerking écht nodig is of omdat de wet dat van ons
vraagt. Samen werken we aan een veerkrachtige arbeidsmarkt waar plaats is voor alle talenten en
werk voor iedereen die wil en kan werken.
Het nieuws van Noordoost Brabant Werkt wordt gedeeld via een digitale nieuwsbrief. U kunt zich
hiervoor aanmelden via www.noordoostbrabantwerkt.nl. Deze infoflits is voor de wethouders van het
regionaal portefeuillehoudersoverleg Arbeidsmarkt. In een infoflits wordt voortaan één thema belicht.
Deze keer de arbeidsmarktontwikkelingen als gevolg van corona en de aanpak van de
arbeidsmarktregio.

De zes belangrijkste arbeidsmarktontwikkelingen in Noordoost Brabant

1) Ruim de helft werknemers werkt in sectoren met (zeer) grote krimp
Er zijn in Noordoost Brabant 273.000 werknemers. Ongeveer de helft (47%) is werkzaam in sectoren
met beperkte krimp of groei, zoals in de detailhandel food. Er zijn in oktober 2020 volgens het UWV
circa 20.0000 vacatures. Een aantal sectoren heeft veel minder vacatures dan vorig jaar in dezelfde
periode. Zoals bijvoorbeeld horeca, cultuur, sport en recreatie en zakelijke dienstverlening. Daar is
sprake van zeer grote krimp.
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Figuur 1: Werknemers naar sector en impactcategorie

2) Flexwerkers en jongeren het hardst getroffen door de crisis
Er zijn iets meer dan 80.000 werknemers met een flexibel contract. Tot de flexwerkers behoren
uitzendkrachten, ingehuurde zzp’ers en personen met een tijdelijk contract. Relatief meer jonge
mensen hebben een flexibel contract. In de cijfers van het UWV is de stijging van de werkloosheid van
werkzoekenden tot 27 jaar het grootst. Flexwerkers werkten veel in sectoren met (zeer) grote krimp.
Figuur 2: Werknemers naar arbeidsrelatie en impactcategorie
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3) Aantal uitkeringen stijgt slechts licht
De landelijke steunmaatregelen zorgen ervoor dat de werkloosheid nog niet echt is gestegen. Veel
gemeenten melden geen of slechts een beperkte stijging van hun bijstandsbestand. Het aantal WWuitkeringen is in de eerste maanden van corona gestegen, maar in de maanden van augustus en
september weer gedaald. Ook is er nog geen sprake van explosieve groei van WW naar bijstand.
Figuur 3: Geregistreerde werkzoekenden (GWU) naar uitkeringsgroepen

4) Kansen op de arbeidsmarkt
Daar waar de spanningsindicator krap aangeeft, zijn er meer vacatures dan geregistreerde
werkzoekenden. In de regio Noordoost Brabant is deze indicator gemiddeld. Er zijn wel verschillen
tussen sectoren zoals de tabel aangeeft. De regio grenst aan twee arbeidsmarktregio’s waar nog
voldoende vacatures zijn zoals Zuidoost-Brabant.
Figuur 4: Spanningsindicator arbeidsmarkt
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5) Onzichtbare werkloosheid door steunmaatregelen en zzp’ers zonder werk
Het UWV signaleert in de rapportage Regio in Beeld (oktober 2020) dat lang niet alle werkzoekenden
in de statistieken zijn opgenomen. De landelijke steunmaatregelen zorgen voor een dempende
werking. Ook bedrijven en ondernemers in de regio Noordoost Brabant maken veel gebruik van de
maatregelen.
Tabel 1: Het aantal per steunmaatregel
Steunmaatregel

Nederland
Aantal toekenningen

NOW 1
NOW 2
Tozo 1
Tozo 2
TOGS
TVL 1 (juni- okt)

139.399
63.088
374.000 (schatting)
103.000 (schatting)
215.679
28.571

Noordoost Brabant
Aantal toekenningen
(inclusief voorschot)
3.903
2.525
11.408
2.093
7.145
1.146

Bron: Noordoost Brabant Werkt

NOW:
Tozo:
TOGS:
TVL:

Tijdelijk noodmaatregel voor overbrugging werkbehoud
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19
Tegemoetkoming Vaste Lasten (vervangt TOGS)

Tabel 2: Overzicht landelijke steunmaatregelen, GWU en WW per gemeente

Bron: Noordoost Brabant Werkt

*GWU= Geregistreerde Werkzoekende UWV
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% NOB
t.o.v. NL
2,7%
4,0%
3,0%
2,0%
3,3%
4,0%

6) Gerealiseerde banenafspraken na daling, stabiel
In tijden van crisis dienen we ook oog te houden voor de kwetsbare werkzoekenden en werkenden.
Het aantal banenafspraken is het eerst kwartaal van 2020 gedaald met 210. In het tweede kwartaal is
een geringe stijging van +10. Het is nog altijd boven de doelstelling voor 2020.
Figuur 5: Aantal banen volgens banenafspraken

2. De aanpak van Noordoost Brabant Werkt
De partners van Noordoost Brabant Werkt werken samen aan een veerkrachtige arbeidsmarkt, ook in
tijden van crisis.
Wat doen we samen?
1) Actieve informatievoorziening aan ondernemers
2) Voorkomen van werkloosheid
3) ZZP NOB BOOST
4) Jeugdwerkloosheid

1) Actieve informatievoorziening aan ondernemers
Begin april is met financiële steun van de provincie Noord-Brabant direct actie ondernomen om te
zorgen dat ondernemers goed geïnformeerd worden over de verschillende steunmaatregelen. We
maakten slim gebruik van de bestaande (communicatie) structuren in de regio. Er kwam dus voor de
ondernemers geen aparte website. De bestaande websites van de gemeenten (met informatie over
rijksregelingen en lokale mogelijkheden) en van het Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant (voor
vragen van ondernemers over personeel) worden gebruikt. Deze websites bevatten de
telefoonnummers van en links naar organisaties/contactpersonen waar ondernemers met hun vragen
terecht kunnen.
Meer informatie: Inge Willems 06 51133795
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2) Voorkomen van werkloosheid
Meer dan in andere crises wordt het voorkomen van werkloosheid in onze regio door sociale partners,
de overheid en de onderwijsinstellingen gezamenlijk opgepakt.
Leven lang ontwikkelen
Sinds juli 2020 is een nieuw digitaal loket beschikbaar: www.wijzerinjewerk.nl voor alle werkenden met
vragen over loopbaan en mobiliteit. Een eerste hulp bij dreigend ontslag. Als de website onvoldoende
antwoorden biedt, zitten er drie loopbaanadviseurs klaar voor een gesprek.
Meer informatie: Nicole Moviat, 06 - 13 89 48 79
Scholing en ontwikkeling zijn belangrijker dan ooit. Werknemers moeten zichzelf continu blijven
ontwikkelen en ook werkgevers moeten ervoor zorgen dat hun personeel up-to-date blijft.
Samen met de provincie en de andere Brabantse arbeidsmarkregio’s is het digitaal (gratis)
scholingsaanbod zichtbaar via www.brabantleert.nl. Zowel voor mensen die tijdelijk tijdens een lock
down thuis zitten en tijd hebben om een opleiding te volgen als voor mensen die echt op zoeken
moeten naar een baan in een andere sector en waarvoor omscholing nodig is. Regionale scholing
voor werkzoekenden aan de onderkant van de arbeidsmarktregio blijft ook beschikbaar via het
Leerwerkpunt. Dit punt is onderdeel van het Werkgeversservicepunt Noordoost Brabant (WSP).
Meer informatie: Hans Richters, 06 33 33 34 32
Pilot contract catering/ regionaal mobiliteitsteam
Er loopt een pilot bij twee bedrijven in de contractcatering. Diverse grote cateraars hebben hun
hoofdkantoor in onze regio. 40 werkenden die met werkloosheid worden bedreigd, nemen deel aan de
pilot. Het doel is deze mensen van werk naar werk te begeleiden. Alle ervaringen worden gemonitord
door de Universiteit van Tilburg. De ervaringen komen goed van pas in de nog op te richten regionale
mobiliteitsteams. In alle arbeidsmarktregio’s in Nederland worden komende maanden dergelijke teams
opgezet met financiële steun vanuit de overheid. De inzet van de teams is erop gericht om zoveel
mogelijk mensen zo snel maar ook duurzaam mogelijk aan een nieuwe baan helpen.
Meer informatie: Véronique Scharenborg, 06 22 20 26 43

3) ZZP NOB BOOST
Een grote groep zzp’ers is hard getroffen door corona. Ruim 11.000 zelfstandig ondernemers hebben
in onze regio voor Tozo 1 een aanvraag gedaan (zie tabel 1). Voor Tozo 2 was het aantal aanvragen
fors minder (zie tabel 2). Dit is in lijn met de landelijke trend. De gewijzigde voorwaarden, o.a. het
invoeren van de partnerinkomenstoets, zijn medeoorzaak van de daling. De aanvragen voor Tozo 2
golden vanaf 1 juni 2020, waarbij de RIVM richtlijnen al waren versoepeld op weg naar het nieuwe
normaal.
Voor zzp’ers is er een regionaal platform: www.zzpnobboost.nl, een app en diverse social media. Dat
was er al voor de crisis, maar alles is aangepast met gewijzigde content vanwege de crisis. Dit is
mede mogelijk gemaakt door financiële steun van de provincie Noord-Brabant. Deze dienstverlening is
uniek in Nederland. De projectleider heeft meerdere malen de landelijke pers te woord gestaan. Veel
zzp’ers hebben de dienstverlening gevonden. Enkele cijfers:
- 60.000 bezoekers website
- 9.200 toehoorders Boost Talks
- 1.950 leden app/ facebook
- 1.300 ontvangers nieuwsbrief
Meer informatie: Inge Willems, 06 51 13 37 95
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4) Jeugdwerkloosheid
Corona lijdt tot een economische crisis en dus stijging van de werkloosheid. Het aantal
jeugdwerklozen neemt bij crises in verhouding altijd harder toe dan werkloosheid onder andere
leeftijden. Jeugdwerkloosheid is geen nieuw thema. In de regio wordt in de programmalijn
Jongerenaanpak toegewerkt naar één aanpak voor jongeren tussen 16-27 jaar die een steuntje in de
rug nodig hebben. De al lopende projecten en aanpakken gaan door en worden indien nodig
aangepast op de ontstane situatie. Zo zal de uitstroom van jongeren uit het voortgezet Speciaal
onderwijs (VSO) en Praktijkonderwijs naar de arbeidsmarkt lastiger zijn. Voor hen worden afspraken
gemaakt met het Leerwerkpunt om via een Kweekvijver of Praktijkleren meer kansen te maken op een
baan.
Een groep van bestuurders, arbeidsmarktonderzoekers (UWV en SBB) en programmamanagers
monitoren de ontwikkelingen. Een eerste update Jeugdwerkloosheid is in september uitbracht. Een
eerste concrete actie is het versturen van een brief aan alle ondernemersverenigingen. De brief spoort
het bedrijfsleven aan om te zorgen voor voldoende stages en leerbanen.
Meer informatie: Liesbeth Endendijk, 06 52 54 76 24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

Vragen naar aanleiding van deze infoflits?
Stel ze direct aan Huib van Olden (voorzitter arbeidsmarktregio) h.vanolden@s-hertogenbosch.nl,
Kees van Geffen (voorzitter regionaal wethoudersoverleg Arbeidsmarkt) k.van.geffen@oss.nl.
of aan Karin van Meer (programmamanager Arbeidsmarkt) k.vanmeer@noordoostbrabantwerkt.nl of
06 15 67 94 46.
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