
 
 

Analyse dashboard oktober 2020  
 
Algemeen  
In de eerste twee maanden van de coronacrisis waren de economische gevolgen te zien in een 
stijging van het aantal WW-uitkeringen. In de maanden na april was de instroom een stuk lager, 
waardoor het totaal juist iets afnam. Ook in oktober is het aantal WW-uitkeringen in Friesland met 
0,5% iets gedaald. Landelijk bleef het aantal uitkeringen met een groei van 0,1% nagenoeg gelijk aan 
september. De bijstandspopulatie is in heel Friesland in de maand oktober per saldo 1,1%.  
 
Het derde steunpakket van de overheid is 1 oktober 2020 gestart, de aanvraagperiode verschilt per 
regeling. In het derde steunpakket lopen onder meer NOW, TVL en Tozo in aangepaste vorm door tot 
eind juni 2021. Het voornemen is dat het pakket automatisch meebeweegt met de ontwikkelingen van 
de coronacrisis. Door de opleving van het virus heeft het kabinet eind oktober besloten het 
steunpakket aan te passen. Daarvoor is extra geld uitgetrokken voor onder meer de culturele en 
creatieve sector. 
 
Online Banenmarkt Friesland 15 december 
Fryslân Werkt! organiseert de allereerste editie van de Online Banenmarkt Friesland. De banenmarkt 
vindt live plaats in de LinkedIn-groep ‘Online Banenmarkt Friesland’ op dinsdag 15 december van 
10.00 tot 13.00 uur. Het doel van de banenmarkt is om de perfecte match tussen werkgever en 
werkzoekende mogelijk te maken. 
 
De LinkedIn-groep is bedoeld voor werkzoekenden, werkcoaches, intermediairs en werkgevers. Hierin 
kan men vacatures plaatsen, cv’s delen, persoonlijke pitches posten en andere relevante initiatieven 
delen. De Online Banenmarkt Friesland is altijd toegankelijk voor leden, maar zal alleen gedurende 
drie uren volledig live zijn. Op dat moment zijn alle betrokken partijen tegelijk online om direct 
interactie met elkaar aan te gaan. Lid worden? Zoek in de LinkedIn zoekbalk op ‘Online Banenmarkt 
Friesland’ en meld je aan. Of klik op deze link: https://bit.ly/Groep-Online-Banenmarkt-Friesland. 
 
Stabiele WW 
Eind oktober telde Friesland 10.216 WW-uitkeringen. Dat is 3,0% van de Friese beroepsbevolking. 
Het aantal WW-uitkeringen in Friesland nam in oktober af met 54 uitkeringen (-0,5%) ten opzichte van 
september. Na een forse toename van het aantal WW-uitkeringen na de uitbraak van het coronavirus, 
daalt de WW nu al maanden achter elkaar. De afname was in oktober het grootst vanuit de overige 
commerciële dienstverlening. Het gaat hier met name om administratief personeel en verkopers. 
Vanuit horeca en catering nam de WW juist toe. Door het einde van het horecaseizoen is het 
gebruikelijk dat het aantal WW-uitkeringen in het najaar stijgt. Dit jaar zal de sluiting van de horeca 
door de gedeeltelijke lock-down wellicht ook een rol spelen.   
 
Vergeleken met een jaar geleden telt Friesland meer WW-uitkeringen. Dit komt door de stijging van de 
WW in de eerste maanden na de corona-uitbraak. Eind oktober 2020 telde Friesland 1.084 meer WW-
uitkeringen (+11,9%) dan in oktober 2019. Het verschil met vorig jaar wordt de afgelopen maanden 
kleiner. 
 
Bijstand  
Gelukkig zien we dat ondanks het hoge aantal kortdurende WW-uitkeringen die de afgelopen 
maanden afliep, dat relatief weinig daarvan doorvalt naar de bijstand. De oorzaak hiervoor ligt in het 
feit dat veel jongeren een WW-uitkering aanvragen. En jongeren doen minder snel na afloop van de 
WW een aanvraag voor bijstand omdat zij nog thuis wonen of nog recht hebben op studiefinanciering. 
 
  

https://fryslan.us3.list-manage.com/track/click?u=330d1e534454f0b01e7a9c5b6&id=b854a9f4e5&e=dc21851eda
https://bit.ly/Groep-Online-Banenmarkt-Friesland
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Ondanks de stijging van het aantal aanvragen in de periode vanaf maart, 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 zien we ook in oktober de uitstroom nog stijgen ten opzichte van 
voorgaande maanden;  

• In regio Midden is in oktober voor het eerst sinds maanden de instroom weer hoger dan de 
uitstroom;  

• In regio West stabiliseert het bestand. In- en uitstroom zijn nagenoeg gelijk in oktober;  

• In heel Friesland is de bijstandspopulatie in de maand oktober per saldo 1,1% gedaald met 
198 mensen.  

 
 
Aanvragen noodmaatregelen  
 
NOW 2.0 
Ook in Friesland zien we een flink aantal bedrijven die NOW-2 aanvragen. De cijfers over de NOW-2 
regeling gaan over de periode 6 juli tot 4 september 2020.  
 

• In totaal zijn 63.088 aanvragen toegekend, waarvan 1.762 bedrijven uit de arbeidsmarktregio 
Friesland (2,79%).  

• De gemiddelde hoogte van een aanvraag is 33.870 euro. In totaal is 2,1 miljard aan 
voorschotten uitgekeerd. Voor Friesland gaat het dan om circa 59,7 miljoen euro. 

 
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 er 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. De belangrijkste wijziging van TOZO-3 ten 
opzichte van TOZO-2 betreft de kortere periode waarover aanvragen met terugwerkende 
kracht kunnen worden gedaan. En vanaf 1 januari 2021 gaan de gemeenten de zelfstandige 
ondernemers helpen met heroriëntatie op hun bedrijfsvoering. 

• Het aantal aanvragen TOZO-3 laat een zelfde beeld zien als TOZO-2. Totaal zijn er in oktober 
1.518 aanvragen ontvangen. Van de nieuwe aanvragers TOZO Levensonderhoud (ca. 150) 
heeft circa 1/3 deel nog niet eerder een TOZO uitkering gehad. Het overige deel heeft al wel 
een TOZO-1 en/of TOZO-2 uitkering ontvangen. Voorwaarde om te worden gezien als een 
“nieuwe aanvraag” is wel dat men minimaal drie maanden geen TOZO uitkering moet hebben 
ontvangen. Anders betreft het een verlengingsaanvraag. 

 
 
Onderwijs  
Er is een behoorlijke stijging zichtbaar op het MBO. Vermoedelijk is dit beeld niet correct, en is de 
administratie van de scholen nog niet up-to-date. In het volgende dashboard verwachten we dat dit is 
gecorrigeerd.  

 


