
 
 

Analyse dashboard maart 2021  
 

Belangrijkste ontwikkelingen (bron: Friese Coronamonitor) 
 
5 gerechtelijke faillissementen 
In maart was er sprake van vijf gerechtelijke faillissementen. Er waren net zoveel beëindigde 
bedrijven als in 2019 en 2020. In ruim driekwart van de beëindigingen gaat het om 
eenmansvestigingen. In maart kwamen er 810 vestigingen bij, een grotere toename dan in de 
afgelopen jaren. Ook landelijk is er sprake van relatief veel nieuwe vestigingen. Met name in 
de handel zijn er veel starters.  
 
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.  
 
 

Toelichting dashboards 
 
WW in maart verder gedaald 
Eind maart telde Friesland 10.861 WW-uitkeringen. Dat is 3,2% van de Friese 
beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Friesland nam in maart af met 331 
uitkeringen (-3,0%) ten opzichte van vorige maand. Een afname van de WW in maart is 
gebruikelijk. Naarmate de zomer nadert, ontstaat meer werkgelegenheid in bouw, landbouw, 
horeca en uitzendsector. De WW nam dan ook vooral af in deze sectoren. Ook in de 
commerciële dienstverlening daalde het aantal WW-uitkeringen in de afgelopen maand. Als 
gevolg van de coronapandemie ligt het aantal WW-uitkeringen in maart nog wel iets hoger dan 
vorig jaar, al zijn de verschillen op jaarbasis de afgelopen maanden kleiner geworden. 
 
Bijstand: stabilisatie op provinciaal niveau  
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 regio Noordoost is de bijstand de afgelopen maanden licht gestegen. 

• In regio Midden zagen we de afgelopen maanden een daling, echter in maart is er toch 
de instroom weer hoger dan de uitstroom. 

• Ook in regio West blijft de bijstand toenemen (1% t.o.v. februari 2021). 

• In regio Zuidoost is de bijstand voor het eerst sinds maanden weer licht gedaald. 

• Voor heel Friesland is er sprake van een stabiel beeld. 

 

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  



 
 

 
NOW 4.0 
De vierde aanvraagperiode NOW is een tegemoetkoming voor de periode januari t/m maart  
2021. De aanvragen konden gedaan worden van 15 februari tot en met 14 maart 2021. In 
totaal zijn er voor deze periode 2.449 aanvragen toegekend (stand 10 april 2021). 

 
TOZO-3 

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 oktober 2020 is TOZO-3 van start gegaan. De ‘vermogenstoets’ is uitgesteld 
tot 1 april 2021 en wordt opgenomen in TOZO-4. 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-3 laat een zelfde beeld zien als TOZO-2. Totaal zijn er tot 

en met maart 2021 4.483 aanvragen ontvangen.  

 
Onderwijs  
 
Het totaal aantal uitschrijvingen ligt nog steeds onder het niveau van vorig schooljaar (453 
t.o.v. 484). Er is echter wel sprake van een stijging ten opzichte van vorige maand en dan 
met name op het MBO.  
Het aantal stagetekorten is gedaald in vergelijking met de maand februari. De top 3 tekorten 
is wel gewijzigd:  

1. Zorg, Welzijn, Sport;  
2. Voedsel, Groen en Gastvrijheid;  
3. Entree (was Mobiliteit). 

 
 

Crisis- en Herstelprogramma Fryslân Werkt!    
 
Als gevolg van de maatregelen om het coronavirus terug te dringen krimpt de economie en 
neemt de werkloosheid toe. De crisis- en hersteldienstverlening is erop gericht om de 
effecten van de coronamaatregelen zoveel mogelijk te beperken. Een beknopte hand-out 
van het Crisis- en Herstelprogramma van Fryslân Werkt! is te downloaden via 
fryslanwerkt.nl. 

https://www.fryslanwerkt.nl/nieuws/hand-out-crisis-en-herstelprogramma

