
1 Personeelstekorten in de zorg 2

3 15% minder faillissementen

Zorg en Welzijn is een belangrijke sector voor de
werkgelegenheid in Friesland. Al voor corona waren er grote
personeelstekorten in met name diverse zorgberoepen. Voor veel
andere sectoren is de spanning op de arbeidsmarkt afgenomen
tijdens de coronacrisis: werkgevers kunnen makkelijker personeel
vinden en werkzoekenden ervaren meer concurrentie bij
openstaande vacatures. De arbeidsmarkt voor verschillende
zorgberoepen is nog steeds krap, wat betekent dat er
personeelstekorten zijn. Zo is er in Friesland veel vraag naar
bijvoorbeeld (gespecialiseerde) verpleegkundigen, medisch
specialisten en verzorgenden IG. Dit blijkt uit de Barometer Zorg
van UWV.
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Economische groei dit jaar 2,2%, met
regionale verschillen

5 Heroriëntatie voor de zelfstandig
ondernemer in Friesland

In de ontwikkeling van het aantal faillissementen van bedrijven en
instellingen is nog geen effect van de coronacrisis waarneembaar. In de
periode maart 2020 tot en met februari 2021 zijn er in Fryslân 80
gerechtelijke faillissementen uitgesproken, 15% minder dan in de
periode maart 2019 tot en met februari 2020. Landelijk ligt het aantal
faillissementen zelfs een kwart lager dan in dezelfde periode voor de
coronacrisis.

Het effect van de crisis op zelfstandig ondernemers wordt, in ieder
geval tijdelijk, gedempt door de steunmaatregelen. Als na afloop van de
steunpakketten blijkt dat veel ondernemers toch het hoofd niet boven
water kunnen houden, zal het beroep op de bijstand onder deze groep
alsnog fors kunnen toenemen. Omdat zij geen werknemer zijn, hebben
zzp’ers geen recht op een WW-uitkering. Mogelijk komen zij ook niet in
aanmerking voor de bijstand, omdat er bijvoorbeeld sprake is van eigen
vermogen en/of een partner is met inkomen.
Het Bureau Zelfstandigen Fryslân is in januari gestart met het
Heroriëntatietraject zelfstandigen. Samen met het Leerwerkloket
Friesland zullen zij er alles aan doen om de Friese ondernemers zo snel
mogelijk hulp te bieden.

andre.vanderwerf@sdfryslan.nl

Vragen over dit overzicht?

4 Lok op 1: No en Moarn

De Provincie Fryslân stelt een tweede herstelpakket Lok op 1: No
en Moarn op. Het pakket wordt op 21 april 2021 door de Provinciale
Staten besproken. Daarna wordt de definitieve versie van het
herstelpakket openbaar gemaakt

Aan het eind van dit jaar is de economie terug op het niveau van
voor de coronacrisis, denkt het CPB. De landelijke economische
groei voor dit jaar wordt geraamd op 2,2 procent Het CPB baseert
de groei op een geleidelijk oplopende vaccinatiegraad en het
afschalen van de beperkingen. De regio Zuidwest-Fryslân behoort
tot de regio’s met de hoogste verwachte economische groei tot
3%. In Noord-Fryslân zal volgens de prognose de groei kleiner zijn
dan een procent
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Belangrijkste ontwikkelingen

Toelichting Dashboards

WW in februari licht gedaald

Eind februari telde Friesland 11.192 WW-uitkeringen. Dat is 3,3% van de Friese
beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Friesland nam in februari af met 131
uitkeringen (-1,2%) ten opzichte van vorige maand. Een (lichte) afname van de WW in
februari is gebruikelijk. In de maand februari gaat de stijging van de WW in de
wintermaanden over het algemeen over op een daling van de WW in het voorjaar. 

Dit komt doordat er richting de zomer meer werkgelegenheid ontstaat in bouw, horeca
en uitzendsector. Dit jaar heeft de coronacrisis een dempende werking op de
werkgelegenheidsgroei. De banengroei is lager. Het aantal WW-uitkeringen ligt hoger
(+8,0%) dan een jaar geleden. Landelijk is sprake van 19 procent meer WW-uitkeringen.
Bijna overal in Nederland nam het aantal WW-uitkeringen in februari licht af.
Uitzondering hierop zijn Overijssel (+0,7%) en Drenthe (+0,2%).



Meer informatie?
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Bijstand: dalende trend

In de regio Noordoost is de bijstand het afgelopen jaar gedaald met 25 (1%);
Ook in de regio Midden is de bijstand gedaald en wel met 145 (2%);
In de regio West is de bijstand daarentegen met 46 (1%) toegenomen;
In de regio Zuidoost is de bijstand ook met 89 (2%) toegenomen;
Voor heel Friesland is er sprake van een toename van minder dan 1% van de
bijstandspopulatie. Het algemene beeld is dat de cijfers behoorlijk stabiel zijn.

Ondanks de stijging van het aantal aanvragen in de periode vanaf maart 2020, zien we
diezelfde stijging niet terug in de instroom in de bijstand. Er worden meer aanvragen
afgewezen, omdat er geen recht is op een uitkering.

In de cijfers van Zuidoost zien we een hoge piek in de instroom in maart 2020 en
vervolgens een hoge piek in de uitstroom van mei 2020. Dit wordt veroorzaakt door de
toekenningen van TOZO-1, omdat de gemeente Ooststellingwerf deze aanvragen zelf
verwerkt. Vanaf TOZO-2 zijn deze cijfers geëlimineerd uit de cijfers van de
Participatiewet.

Aanvragen noodmaatregelen

De vierde aanvraagperiode NOW is een tegemoetkoming voor de periode: januari, februari
en maart 2021. De aanvragen konden gedaan worden van 15 februari tot en met 14 maart
2021. In totaal zijn er voor deze periode 1043 aanvragen toegekend (Stand 25 februari 2021).

NOW 4.0

TOZO-3

Vanaf 1 oktober 2020 is TOZO-3 van start gegaan. De ‘vermogenstoets’ is uitgesteld tot 1 april 2021
en wordt opgenomen in TOZO-4. Met ingang van 2 april 2021 is het mogelijk om TOZO-4 aan te
vragen.
Het aantal aanvragen TOZO-3 laat een zelfde beeld zien als TOZO-2. Totaal zijn er tot en met januari
4.263 aanvragen ontvangen. Dat zijn er ruim 500 meer dan de vorige maand.
In Friesland is aan alle circa 3000 ondernemers die gebruik maken van de Tozo 3 een uitnodiging
verstuurd voor de Heroriëntatietrajecten zelfstandigen. De aanmeldingen lopen nog niet storm.

Onderwijs 

Het totaal aantal uitschrijvingen ligt nog steeds onder het niveau van vorig schooljaar (346 t.o.v. 388).
Het tekort aan stageplaatsen is toegenomen in vergelijking met de maand januari. De top 3 tekorten
is nog wel steeds onveranderd: 1. Zorg, Welzijn, Sport; 2. Voedsel, Groen en Gastvrijheid; 3. Mobiliteit

https://www.s-bb.nl/samenwerking/sbb-helpt-u-verder/actuele-cijfers
https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/images/regionale_maandcijfers_arbeidsmarktinformatie_Friesland.pdf
https://www.fryslanwerkt.nl/
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