
 
 

 

Analyse dashboard april/mei 2021  
 

Belangrijkste ontwikkelingen  
 

Dit jaar nog kleine banenkrimp in Friesland  

In Friesland is er in 2021 nog sprake van een krimp van ruim 400 banen (-0,2%). Wel 

zijn er ook in 2021 al sectoren waarin de werkgelegenheid toeneemt. Zoals gebruikelijk 

reageert de uitzendbranche als eerste op de aantrekkende economie met een groeiend 

aantal uitzendbanen. Ook in sectoren als zorg & welzijn, openbaar bestuur en industrie 

groeit het aantal banen naar verwachting in 2021.  

 

Daar staan dit jaar echter ook nog sectoren tegenover met een krimpende 

werkgelegenheid. Hoewel de horeca inmiddels weer open is en volop vacatures heeft, 

komt de werkgelegenheid gemiddeld over het hele jaar nog niet terug op het oude 

niveau. Ook sectoren als vervoer & opslag, groothandel, detailhandel, overige diensten 

(waaronder kappers en nagelstudio’s) overige zakelijke diensten (waaronder 

schoonmaakbedrijven) laten in 2021 nog een krimpende werkgelegenheid zien.  

 

In 2022 is er in Friesland voor het eerst weer sprake van banengroei. Naast de 

uitzendbranche en de zorgsector, zijn dan ook de horeca en detailhandel aanjagers 

van een groeiende werkgelegenheid. Uiteraard zijn ook deze regionale prognoses 

omgeven met grote onzekerheid en gebaseerd op de huidige ontwikkelingen in het 

bestrijden van de coronapandemie.  

 

Ook in mei minder faillissementen 

Net als in voorgaande maanden telde Friesland ook in mei minder faillissementen en 

bedrijfsbeëindigingen dan in 2020 en het pré-coronajaar 2019. 

 

Lok op 1: No en Moarn 

Provincie Fryslân stelt met het tweede Herstelpakket ‘Lok op 1: No en Moarn’ €10 

miljoen extra beschikbaar om bedrijven en organisaties te ondersteunen. Het extra 

geld is bedoeld als aanvullende noodhulp op de maatregelen van het Rijk en de al 

aangepaste provinciale regelingen. De regelingen worden op dit moment uitgewerkt. 

De eerste regeling is op dit moment opgesteld.  

 

• Corona-actieplan gastvrijheidseconomie (Anderhalvemeter-regeling) 

Met ingang van 5 juli 2021 zijn er elf nieuwe groepen ondernemers in de 

gastvrijheidseconomie toegelaten tot deze regeling. De regeling loopt nog tot en 

met 1 oktober 2021. Aanvragen van de regeling kan via SNN.  

• Meer stagemogelijkheden voor MBO-studenten tijdens de Corona-pandemie 

Leerbedrijven die stageplekken aanbieden aan MBO-studenten in een Beroeps 

Opleidende Leerweg-traject (BOL) kunnen subsidie aanvragen. Per stageplek is 

1.250 euro beschikbaar. De subsidie is vanaf 1 juli aan te vragen via SNN. 

https://www.snn.nl/ondernemers/subsidieregeling-covid-19-maatregelen-vte-sector-fryslan
https://www.snn.nl/ondernemers/subsidie-bol-stages-fryslan-2021


 
 

 

• Subsidieregeling verblijf en groepsexcursie 2021 

Scholen die hun werkweek boeken bij een Friese groepsaccommodatie of een 

dagexcursie laten organiseren, kunnen hiervoor subsidie aanvragen via de 

subsidieregeling ‘Subsidieregeling verblijf en groepsexcursie 2021’. Meer informatie 

lees je op deze pagina. 

• Nieuwe subsidies voor innovatieve ondernemers 

Vanaf 28 juni 2021 kunnen ondernemers opnieuw subsidie aanvragen voor het 

door ontwikkelen van innovaties. De subsidieregeling nieuwe economie challenge 

kan ingezet worden om loonkosten, advieskosten en materiaalkosten gedeeltelijk 

te vergoeden bij innovatieve projecten. Je kan hier subsidie aanvragen. 
(bron: Provinsje Fryslân: Nieuwsbrief Economie Provincie Fryslân | Friese coronamonitor ) 

 

Toelichting dashboards 
 

WW in mei verder gedaald 

Eind mei telde Friesland 9.200 WW-uitkeringen. Dat is 2,7% van de Friese 

beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Friesland nam in mei af met 973 

uitkeringen (-9,6%) ten opzichte van vorige maand. De WW daalde in mei in vrijwel 

alle sectoren. Vooral in de uitzendsector nam het aantal WW-uitkeringen af. Ook in 

alle leeftijdscategorieën was er sprake van een daling van de WW, maar het sterkst 

onder jongeren tot 27 jaar. Sinds vorige maand ligt het aantal WW-uitkeringen ook 

weer lager dan een jaar eerder. In mei 2020 waren er nog 11.761 uitkeringen. Dat 

aantal is 21,8 procent lager in mei 2021 (-2.561 uitkeringen). 

 

Bijstand: daling op provinciaal niveau  

 

• In regio Noordoost is de bijstand de afgelopen maanden licht gestegen, in mei 

zien we echter een kleine daling. 

• In regio Midden zagen we in maart een kleine stijging, echter in de maanden 

april en mei zien we toch een daling van het bestand ontstaan. 

• In regio West blijft de bijstand toenemen, ondanks de gunstige ontwikkelingen 

op provinciaal niveau. 

• In regio Zuidoost is de bijstand in april gestegen, echter zien we in mei weer 

dezelfde daling als de eerste maanden van het jaar. 

• Voor heel Friesland is er sprake van een licht dalend bestand. 

 

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. 

 

 

  

https://www.fryslan.frl/verblijfenexcursie
https://www.fryslan.frl/verblijfenexcursie
https://www.fryslan.frl/subsidieregeling-nieuwe-economie-challenge-fryslan-2021


 
 

 

Aanvragen noodmaatregelen  
 

NOW 5.0 

De vijfde aanvraagperiode NOW is een tegemoetkoming voor de periode april t/m 

juni 2021. De aanvragen konden gedaan worden van 6 mei tot en met 30 juni 2021. 

In totaal zijn er voor deze periode 493 aanvragen toegekend (stand 28 mei 2021). 

Dit is fors minder dan in de vorige aanvraagperiode en hangt samen met het 

versoepelen van de maatregelen en de hiermee samenhangende economische 

activiteiten. 

 

TOZO-4 

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. Hoeveel zelfstandigen 

uiteindelijk een beroep gaan doen op de bijstand is op dit moment lastig in te 

schatten.  

 

• Vanaf 1 april 2021 is TOZO-4 van start gegaan. De ‘vermogenstoets’ zou 

worden toegepast vanaf TOZO-4, maar er is echter uiteindelijk vanaf gezien 

door het Rijk. Vanaf 1 januari 2021 helpen de gemeenten de zelfstandige 

ondernemers met heroriëntatie op hun bedrijfsvoering. Dit is opgepakt door 

het Bureau Zelfstandigen Fryslân. 

• Het aantal aanvragen TOZO-4 laat een dalend beeld zien ten opzichte van 

TOZO-3. Totaal zijn er 1.409 aanvragen ontvangen.  

 

Onderwijs  
 

Het totaal aantal uitschrijvingen in Fryslân ligt nu voor het eerst sinds lange tijd 

boven dat van het vorig schooljaar (614 t.o.v. 575). Dat is een stijging van 11%.  

Het aantal stagetekorten is t.o.v. de maand maart ook gestegen, zowel voor de BOL 

als de BBL. De top 3 tekorten is min of meer dezelfde gebleven en beslaat 76% 

van het totale tekort:  

1. Zorg, Welzijn, Sport;  

2. Voedsel, Groen en Gastvrijheid;  

3. Mobiliteit, Transport, Logistiek en Maritiem (was Entree). 

 

 

 

 


