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1. Arbeidsmarkt niet langer krap 

Door de coronacrisis nam het aantal WW-gerechtigden in Noord-Brabant het afgelopen half 

jaar toe. In augustus 2020 werden in Noord-Brabant 20% meer WW-uitkeringen verstrekt 

dan eind januari 2020. Tegelijkertijd daalde door alle maatregelen die werden afgekondigd 

het aantal vacatures.  

In het tweede kwartaal van 2020 stonden er in Noord-Brabant 23% minder vacatures open 

dan in het tweede kwartaal van vorig jaar. Hierdoor nam de spanning op de arbeidsmarkt af. 

In het geheel 2019 was er zowel op landelijk niveau als in Noord-Brabant sprake van een 

krappe arbeidsmarkt. In het tweede kwartaal van 2020 kon de spanning op de arbeidsmarkt 

in Noord-Brabant, net als op de landelijk niveau, getypeerd worden als “gemiddeld”. 

Zuidoost-Brabant was de enige Brabantse arbeidsmarktregio waar de arbeidsmarkt in het 

tweede kwartaal van 2020 nog krap was.  

 

 

 

 

 

 



 

2. Ontwikkeling WW-uitkeringen 

Het aantal WW-uitkeringen nam in augustus in Noord-Brabant af in vergelijking met juli. Ten opzichte 

van augustus vorig jaar was er een stijging van het aantal WW-uitkeringen. Door de coronacrisis nam 

het aantal WW-uitkeringen de afgelopen maanden toe en daalde het aantal vacatures. Hierdoor nam 

de spanning op de arbeidsmarkt af en is er niet  langer sprake van algehele krapte. Het aantal 

vacatures nam op alle beroepsniveaus af, maar deze daling was sterker voor de lagere niveaus. 

UWV verstrekte in juli in Zuidoost-Brabant 8.712 WW-uitkeringen, een daling van -2,3% ten opzichte 

van juli. De Kempen telde eind mei 1.208 WW uitkeringen, oftewel een stijging van 23 

(1,9%)vergeleken met juni. 

Ontwikkeling WW-uitkeringen in Zuidoost-Brabant 

(bron: UWV)  

 

 Aug-20 Juli-20 mutatie mutatie 

Zuidoost-Brabant  8.712 8.919 -207 -2,3% 

Bergeijk  247 242   5  2,1 % 

Best  512 520  -8 -1,5 % 

Bladel  255 261   -6 -2,3 % 

Eersel  257 274 -17 -6,2 % 

Eindhoven  4.596 4708 -112 -2,4 % 

Heeze-Leende  241 241 0  0,0 % 

Nuenen Ca  359 358 1  0,3 % 

Oirschot  254 264 -10 -3,8 % 

Reusel-De Mierden  158 167 -9 -5,4 % 

Son en Breugel  269 278 -9 -3,2 % 

Valkenswaard  511 538 -27 -5,0 % 

Veldhoven  788 799 -11  1,4 % 

Waalre  265 269 -4 -1,5 % 

 

WW-uitkeringen Aug-20 Juli-20 mutatie mutatie 

Zuidoost-Brabant  8.712 8.919 -207  2,1% 

De Kempen 1.171 1.208  -37 -3,1% 

 

3. Ontwikkeling WW-uitkeringen naar leeftijdscategorie 

Aantal WW-uitkeringen onder jongeren neemt af 

Naar leeftijd zijn er enkele verschillen zichtbaar in de ontwikkeling van het aantal WW-uitkeringen in 

de afgelopen maand. Zo nam in juli 2020 in aantal WW-uitkeringen in de Kempen onder jongeren tot 

27 jaar af met 3,3% tot 119. 

De daling van WW-uitkeringen onder jongeren wordt vooral veroorzaakt door een toename van de 

uitstroom uit de WW, oftewel een groei van het aantal beëindigde uitkeringen. Jongeren tot 27 jaar 

ontvangen veelal vanwege hun nog relatief korte arbeidsverleden maximaal drie maanden een WW-

uitkering.  

 

 

 

 



 

Ontwikkeling WW-uitkeringen aug - juli 2020 

 De Kempen (Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-de Mierden) 

 (bron: UWV) 
Leeftijdscategorie 

Aug-20 Juli-20 verschil verschil % 

< 27 jaar 107 119        -12 -10,1% 

27 - 50 jaar 448 452  -4  - 0,9% 

=50 jaar 616 637 -21  -3,3% 

Totaal 1.171 1.208 -37   -3,1% 

 

4. Toe- en afname WW per sector 

 

uitaskfsd      =  afname aantal uitkeringen aug t.o.v. juli 

                      =  toename aantal uitkeringen aug  t.o.v. juli 

 

 

 

 



 

5. Aantal TOZO-uitkeringen week 39 

(bron: KempenPlus)  

 
De Kempen Aantal Verdeling 

Bergeijk  262 21,74% 

Bladel 262 21,74% 

Eersel  227 18,84% 

Oirschot  257 21,33% 

Reusel-De Mierden  197 16,35% 

Totaal TOZO toekenningen 1.205 100% 

 

6. Ondersteuning voor werkgevers bij het invullen van openstaande vacatures in de 

Kempen 

Vanuit het werkgeversservicepunt de Kempen helpen wij werkgevers uit de Kempen graag om de 

openstaande vacatures in te vullen met een van de werkzoekenden. 

Als u uw vacature aan ons doorgeeft gaan we kosteloos voor u aan de slag om een goede match te 

maken.  

Interesse? 

Neem contact op met de adviseurs van het Werkgeversservicepunt De Kempen 

Team Werkgeversservicepunt De Kempen  

Naam Sector  Contactgegevens 

Frank Brackel Logistiek &  Zakelijke Dienstverlening  06-11349439 
frank.brackel@uwv.nl 

Suzanne van Gompel Productie & Techniek  06 -15592635 
suzanne.vangompel@uwv.nl 

Maud de Gouw Zorg & Schoonmaak 06-53895789 
m.degouw@kempenplus.com 

Sanne van Hintum Detailhandel & Horeca 
 

06-10341556 
s.vanhintum@kempenplus.com 

 

Voor vragen over de NOW en TOZO regeling kunt u ons natuurlijk ook contacten.  

Wij helpen u graag! 


