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Dit is de eerste nieuwsbrief van de thematafel onderwijs en arbeidsmarkt. Voor nu beperken we ons tot
het delen van arbeidsmarktinformatie. In de toekomst worden ook andere nieuwsberichten opgenomen.

Arbeidsmarktinformatie
Aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek sterk gedaald
In april is het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek opnieuw gedaald. Eind april waren er minder
uitkeringen dan eind maart en ook minder dan een jaar geleden. In bijna alle sectoren is sprake van een
daling, vooral in de sectoren detailhandel, overige commerciële dienstverlening en bij uitzendbedrijven.
In een maand tijd is het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek met bijna 150 afgenomen tot 3.756 eind
april. Dat is een daling van 3,7%. Daarmee daalde het aantal WW-uitkeringen in deze regio in april
ongeveer even sterk als landelijk. Vergeleken met een jaar geleden zijn er nu ruim duizend WWuitkeringen minder in de Achterhoek. Dit betekent een daling van 22,2%. Dat is een van de sterkste
dalingen in de Gelderse arbeidsmarktregio’s en is ook sterker dan de landelijke daling van 18,1%.
Zie ook de Nieuwflits Arbeidsmarkt
Ruim 1 miljoen banen van werknemers in Gelderland
In 2019 en 2020 neemt het aantal banen van werknemers in Gelderland met 25 duizend toe. Daarmee
komt het totaal aantal banen in 2020 uit op ruim 1 miljoen. Het tempo van de banengroei ligt lager dan
eerdere jaren. Dit blijkt uit de arbeidsmarktprognose van UWV.
UWV publiceert elk jaar de arbeidsmarktprognose over de verwachte vraag naar personeel van
werkgevers en het aanbod van de beroepsbevolking. Dit jaar is er speciale aandacht voor het groeitempo
van de Nederlandse arbeidsmarkt en de ontwikkelingen per sector op de arbeidsmarkt tot en met 2020.
https://www.uwv.nl/overuwv/Images/uwv-arbeidsmarktprognose-2019-2020.pdf
Uitstroom uit de WW
Naast de arbeidsmarktprognose publiceert UWV twee rapporten over uitstroom uit de WW. De eerste
gaat over uitstroom naar werk vanuit een WW-uitkering.
https://www.uwv.nl/overuwv/Images/meer-uitstroom-naar-werk-vanuit-de-ww-2019.pdf
De andere over doorstroom naar de bijstand na beëindiging van een WW-uitkering.
https://www.uwv.nl/overuwv/Images/van-ww-naar-bijstand-2019.pdf
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