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Aanleiding, kabinetsbesluiten 

en algemene vooruitblik



Aanleiding

Het Coronavirus 

woedt in een wereld-

wijde pandemie. 

Wereldwijd nemen

overheden maat-

regelen om ver-

spreiding van het 

virus in te dammen. 

Ook in Nederland 

worden worden ver-

strekkende maat-

regelen genomen. 

Het virus en de 

maatregelen hebben

een grote impact op 

de economie en op 

de arbeidsmarkt. 



Maatregelen voor Nederland (met impact op de arbeidsmarkt)

Maatregel Vanaf Tot:

Blijf thuis bij griepverschijnselen (vanaf 23 maart het hele gezin). Mijd sociaal contact. Bel pas huisarts bij verergeren klachten. 12 maart

Afgelasting bijeenkomsten tot 100 personen (vanaf 23 maart: álle bijeenkomsten + handhaving). 12 maart 1 juni

Zo veel mogelijk thuiswerken en werktijden spreiden. 12 maart

Dringend verzoek om bezoek kwetsbare personen te beperken. 12 maart

Zorgpersoneel en personeel in vitale processen blijft thuis bij klachten. 12 maart

Hogescholen en universiteit bieden online onderwijs aan. 12 maart

Scholen (PO, VO, mbo) en kinderdagverblijven gaan dicht. Onderwijs op afstand. 15 maart 6 april

Alle eet- en drinkgelegenheden dicht, bezorgen en afhalen blijft mogelijk. 15 maart 6 april

Sport- en fitnessclubs, sauna’s, seksclubs en coffeshops dicht. Vanaf 23 maart ook casino’s). 15 maart 6 april

Iedereen houdt 1,5 meter afstand. (vanaf 23/03 zijn winkels, markten, ov en locaties verplicht maatregelen te nemen). 15 maart

Burgemeester kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is en via noodverordening locaties sluiten. 23 maart



Economische gevolgen in Nederland 

Versie

• Vertrouwen in consumenten valt terug van +35 naar -36 (ING 24 maart)

• Als de virusuitbraak in het tweede kwartaal wordt bezworen, dan is de

voorspelling dat de economie 0,2% krimpt (Rabobank 20 maart)

• Groei in de zorgsector, grootste krimp bij horeca, de bouw, de sierteelt

en de transportsector (Rabobank 20 maart)

• Sectoren met grootste of grote terugval vertegenwoordigen  21% 

vd economie (ING 19 maart)

• Sectoren Leisure (evenementen, hotels, horeca), Retail (non-food) en 

Agri (sierteelt) worden direct geraakt, met vervolgens gevolgen voor de 

transport en logistieke sector (ABN AMRO 19 maart) 

• De bouw kampte al met een tekort aan arbeidskrachten, nu blijken steeds

meer poolse bouwvakkers huiswaarts te keren. Ook kan de sector te maken

krijgen met toeleveringsproblemen 

(Economisch Instituut voor de Bouw 16 maart).

ING 2020/03/19
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Algemene economische ontwikkelingen 

en de impact van deze ontwikkelingen



Economische ontwikkelingen

De economische impact voor de regio Haaglanden zal aanzienlijk zijn. Voorspellingen hierover zijn nu nog niet 

beschikbaar. De regio Haaglanden kenmerkt zich door het bestuurscentrum en de hoogwaardige dienstenstad met 

daaromheen een variatie van zakelijke-, financiële-, juridische-,ICT- en overheidsdiensten. 

Rondom deze vormen van dienstverlening is een sterke facilitaire dienstverlening gegroeid (schoonmaak, catering, 

beveiliging en hospitality). 

In de regio is de bouw en land- en tuinbouw sterk vertegenwoordig en de hieraan gekoppelde de logistieke 

dienstverlening. 

In de stad Den Haag zijn vooral het toerisme en de consumentenbestedingen de economische drivers achter de horeca, 

detailhandel, cultuur en leisure sectoren. Door de richtlijnen van het kabinet worden deze sectoren het hardst geraakt. 



Impact op economische ontwikkelingen

Inmiddels zijn de economische gevolgen van het 

corona-virus steeds duidelijker aan het worden. In het 

rapport “coronavirus en de effecten op sectoren (bron: 

ING, maart 2020) beschrijft ING de mogelijke gevolgen 

voor sectoren. 

Overheden en ondernemers nemen steeds meer 

voorzorgsmaatregelen. Bedrijven in het 

personenvervoer, het toerisme, horeca, 

evenementenbranche, reissector, sport en cultuur en 

persoonlijke dienstverlening zijn hiervoor het meest 

gevoelig. 

Door de sluiting van de horeca, cultuur, persoonlijke 

dienstverlening worden werkgevers en werknemers 

hard getroffen. Hiernaast is de impact op de vraag, 

inkoopkosten en productie weergegeven. 

Bron: ING, maart 2020
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Impact van de ontwikkelingen 

op de arbeidsmarkt per sector



Aantal vestigingen en werkgelegenheid in Haaglanden

* Indien bedrijven aangeven hoeveel uitzendkrachten zij aan het werk hebben. 

Haaglanden, exclusief Den Haag  Aantal bedrijven 

 Aantal werkzame 

personen excl. 

Uitzendkrachten  Uitzendkrachten* 

Advisering, onderzoek, special. zakelijke dienstverlening 9.826                                       31.800                                     732                                           

Bouwnijverheid 5.650                                       13.524                                     480                                           

Cultuur, sport en recreatie 2.073                                       5.961                                       225                                           

Financiële instellingen 521                                           3.602                                       90                                             

Gezondheids- en welzijnszorg 4.655                                       32.627                                     160                                           

Groot- en detailhandel; reparatie van auto's 7.088                                       47.183                                     1.380                                       

Industrie 1.498                                       13.395                                     879                                           

Informatie en communicatie 3.061                                       12.195                                     96                                             

Landbouw, bosbouw en visserij 2.329                                       10.844                                     5.430                                       

Logies-, maaltijd- en drankverstrekking 1.512                                       9.453                                       327                                           

Onderwijs 2.688                                       20.944                                     81                                             

Openbaar bestuur, overheidsdiensten, sociale verzekeringen 98                                             11.328                                     126                                           

Overige dienstverlening 2.622                                       6.432                                       200                                           

Productie, distributie, handel in elektriciteit en aardgas 25                                             1.317                                       18                                             

Verhuur van en handel in onroerend goed 602                                           2.799                                       103                                           

Verhuur van roerende goederen, overige zakel. dienstverl. 2.418                                       16.125                                     1.224                                       

Vervoer en opslag 1.107                                       7.416                                       310                                           

Winning van delfstoffen 18                                             682                                           18                                             

Winning/distributie van water; afval(water)beheer,sanering 66                                             1.397                                       368                                           

Hoge mate van 

impact door 

coronavirus

Geringe mate van 

impact door 

coronavirus

Redelijke mate van 

impact door 

coronavirus

Bron: Bedrijvenregister Zuid-Holland (2019)



Aantal vestigingen en werkgelegenheid in Den Haag

* Indien bedrijven aangeven hoeveel uitzendkrachten zij aan het werk hebben. 

Hoge mate van 

impact door 

coronavirus

Geringe mate van 

impact door 

coronavirus

Redelijke mate van 

impact door 

coronavirus

Den Haag  Aantal bedrijven 

 Aantal werkzame 

personen excl. 

Uitzendkrachten  Uitzendkrachten* 

Advisering, onderzoek, special. zakelijke dienstverlening 11.368                                     31.306                                     934                                           

Bouwnijverheid 10.072                                     15.706                                     381                                           

Cultuur, sport en recreatie 3.849                                       8.347                                       208                                           

Financiële instellingen 446                                           7.595                                       287                                           

Gezondheids- en welzijnszorg 5.536                                       41.228                                     362                                           

Groot- en detailhandel; reparatie van auto's 7.174                                       32.511                                     287                                           

Industrie 1.184                                       7.284                                       306                                           

Informatie en communicatie 3.202                                       13.046                                     588                                           

Landbouw, bosbouw en visserij 2.112                                       2.837                                       144                                           

Logies-, maaltijd- en drankverstrekking 2.449                                       12.636                                     308                                           

Onderwijs 3.029                                       19.193                                     126                                           

Openbaar bestuur, overheidsdiensten, sociale verzekeringen 212                                           47.942                                     2.106                                       

Overige dienstverlening 2.907                                       10.378                                     302                                           

Productie, distributie, handel in elektriciteit en aardgas 16                                             132                                           42                                             

Verhuur van en handel in onroerend goed 792                                           2.825                                       55                                             

Verhuur van roerende goederen, overige zakel. dienstverl. 3.027                                       10.804                                     618                                           

Vervoer en opslag 1.364                                       10.452                                     271                                           

Winning van delfstoffen 23                                             1.227                                       171                                           

Winning/distributie van water; afval(water)beheer,sanering 103                                           1.031                                       133                                           

Bron: Bedrijvenregister Zuid-Holland (2019)



De horeca, cultuur, sport en recreatie zijn per direct gesloten. De gerelateerde groothandel aan deze sectoren zien hun omzet
stilvallen. In Haaglanden is het mogelijk dat er meer 3.585 bedrijven te maken kunnen krijgen met de gevolgen van de sluiting. Hier 
werken meer dan 15.400 werknemers en meer dan 550 uitzendkrachten*. In Horeca blijft bezorgen en afhalen wel mogelijk.

Sectoren met hoge mate van impact door coronavirus

* Indien bedrijven aangeven hoeveel uitzendkrachten zij aan het werk hebben. 

Hoge mate van 

impact door 

coronavirus

Bron: Bedrijvenregister Zuid-Holland (2019)

In Den Haag is het mogelijk dat er meer 6.298 bedrijven te maken kunnen krijgen met de gevolgen van de sluiting. Hier werken bijna 
21.000 werknemers en meer dan 500 uitzendkrachten*. 

Haaglanden, exclusief Den Haag (hoge mate van impact)  Aantal bedrijven 

 Aantal werkzame 

personen excl. 

Uitzendkrachten  Uitzendkrachten* 

Cultuur, sport en recreatie 2.073                                       5.961                                       225                                           

Logies-, maaltijd- en drankverstrekking 1.512                                       9.453                                       327                                           

Totaal 3.585                                       15.414                                     552                                           

Den Haag (hoge mate van impact)  Aantal bedrijven 

 Aantal werkzame 

personen excl. 

Uitzendkrachten  Uitzendkrachten* 

Cultuur, sport en recreatie 3.849                                       8.347                                       208                                           

Logies-, maaltijd- en drankverstrekking 2.449                                       12.636                                     308                                           

Totaal 6.298                                       20.983                                     516                                           



De detailhandel krijgt steeds meer te maken met sluiting of aangepaste winkeltijden. De gerelateerde groothandel ziet ook de omzet 
verder dalen met uitzondering van supermarkten. Bedrijven in persoonlijke dienstverlening zoals kappers en schoonheidsverzorging, 
wellness, uitvaartbegeleiding, sauna’s, solaria e.d. hebben ook te maken met sluiting. In Haaglanden is het mogelijk dat er meer
9.700 bedrijven te maken kunnen krijgen met de gevolgen van de sluiting. Hier werken meer dan 53.600 werknemers en meer dan 
1.500 uitzendkrachten*. (Niet alle bedrijven in deze sectoren hebben te maken met verplichte sluiting). 

Sectoren met hoge mate van impact door coronavirus

* Indien bedrijven aangeven hoeveel uitzendkrachten zij aan het werk hebben. 

Hoge mate van 

impact door 

coronavirus

Bron: Bedrijvenregister Zuid-Holland (2019)

In Den Haag is het mogelijk dat er meer 10.000 bedrijven te maken kunnen krijgen met de gevolgen van sluiting. Hier werken bijna
43.000 werknemers en meer dan 302 uitzendkrachten*. 

Haaglanden, exclusief Den Haag (indirecte impact)  Aantal bedrijven  Aantal werkzame  Uitzendkrachten* 

Groot- en detailhandel; reparatie van auto's 7.088                                       47.183                                     1.380                                       

Overige dienstverlening 2.622                                       6.432                                       200                                           

Totaal 9.710                                       53.615                                     1.580                                       

Den Haag (indirecte impact)  Aantal bedrijven  Aantal werkzame  Uitzendkrachten* 

Groot- en detailhandel; reparatie van auto's 7.174                                       32.511                                     287                                           

Overige dienstverlening 2.907                                       10.378                                     302                                           

Totaal 10.081                                     42.889                                     589                                           



Het huidige kabinet besluit om bedrijven te sluiten of het aantal mensen toe te laten heeft veel impact. De impact is niet voor alle 
sectoren even groot. Dit heeft te maken met de mate van aanpassingsvermogen. In sectoren waar veel flexkrachten werken kan men 
over het algemeen snel afschalen. Bedrijven waar personeel thuiswerk kan werken, kunnen hun business continueren. Bedrijven die 
inhaalmogelijkheden hebben of later kunnen opschalen om de achterstand in te halen hebben een groter vermogen tot aanpassen 
en minder gevoelig voor de genomen kabinet besluiten. De effecten van meer flexibel personeel zijn wel weer snel zichtbaar in het 
aantal WW- en bijstand aanvragen. 

Vermogen tot aanpassen

* Indien bedrijven aangeven hoeveel uitzendkrachten zij aan het werk hebben. Bron: Bedrijvenregister Zuid-Holland (2019)

Aanpassingsvermogen per sector  Thuiswerken  Inhaalmogelijkheden  

 Aandeel flexibel 

personeel 

Cultuur, sport en recreatie --- --- ---

Logies-, maaltijd- en drankverstrekking --- --- +++

Bouwnijverheid -- -- +(ZZP)

Financiële instellingen  +++ + ---

Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s -- ++ ++

Onderwijs -- --

Overige dienstverlening -- -- ++

Vervoer en opslag --(online en bezorging) --- ++

Gezondheids- en welzijnszorg  --- --- +++

Informatie en communicatie +++ ++ "+(ZZP)

Landbouw, bosbouw en visserij --

Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening +++ +++ +(ZZP)

Industrie -- + +



Landelijke Interpretatie per sector (kwalitatief)



Sectoren met een hoge mate van impact

De horeca-, cultuur-, sport- en recreatiegelegenheden (eet-en drinkgelegenheden) zijn per direct gesloten. Hotels zijn 

open maar eet-en drinkgelegenheden gesloten. Bezorgen en afhalen blijft mogelijk. 

De toerismesector is volledig ingestort en zal langdurig achterblijven (268 miljoen in 2018). 

Het vliegverkeer van- en naar Nederland wordt tot een minimum beperkt om besmetting te voorkomen. 

Evenementen, congressen en grote bijeenkomsten worden geannuleerd. 

Reisbureaus en organisatoren van reizen zien aantal boekingen nagenoeg stilvallen. 

De cultuursector, theaters en bioscopen zijn gesloten. Veel artiesten en theaterproducenten werken met ZZP’ers. Deze 

doelgroep wordt hard geraakt. 

Bedrijfsrestaurants worden gesloten en de cateringvoorzieningen worden sterk gereduceerd. Catering medewerkers 

worden tot een minimum ingezet. 

De sectoren kenmerken zich door inzet van 0-uren en oproepcontracten, uitzendkrachten, ZZP’ers en platforms. Hierdoor 

kunnen ze snel afschalen maar worden deze doelgroepen hard geraakt. 

Bedrijven die niet snel kunnen afschalen komen snel in financiële problemen. 

Het zijn veelal banen voor “lager en middelbaar“ opgeleide werknemers.  

Horeca, hospitality, cultuur, sport en recreatie



Sectoren met een hoge mate van impact

Detailhandel (groot- en detailhandel)

Het consumentenvertrouwen heeft een flinke deuk opgelopen. 

De supermarkten hebben te maken met hamsteren waardoor een tijdelijke piek is ontstaan. 

Distributiecentra draaien op volle sterkte (tijdelijke behoefte aan extra personeel).

Groothandel Horeca (en gerelateerd) zien sterke terugval. 

Traditionele Retail ziet de omzet afnemen en verschuiven naar online. 

Door het “verplicht” thuiswerken investeren mensen in hun huis en tuin. Omzetstijging bij tuincentra en doe het zelf 

bedrijven. 

De verkoop wordt geremd door capaciteitsbeperkingen in China en Europa. 

Online bestellingen nemen sterk toe (Amazon zoekt wereldwijd 100.000 extra mensen). 

Inzet van (inclusieve) dienstverlening door SW-bedrijven komt stil te liggen, andere inzet gewenst. 

Diverse winkelbedrijven sluiten hun vestigingen of zijn beperkt geopend: KPN, T-Mobile, Ikea, Bijenkorf, 

Costes/Sting, WE Fashion, ZARA, C&A, Nespresso, Gamemania, Footlocker, ANWB  en kringloopwinkels. 

Bezetting issues door stijging ziekmeldingen. 



Sectoren met een hoge mate van impact

Overige dienstverlening

Sectoren zoals reparatie van computers, consumenten artikelen. 

Wellness, uitvaart, reinigen van textiel, haar- en schoonheidsverzorging, sauna’s, solaria en badhuizen. 

De sectoren wellness, haar-en schoonheidsverzorging, sauna’s, solaria en badhuizen hebben te maken met 

sluiting. 

De overige sectoren hebben te maken met verminderde omzet. 

Veel kleinere ondernemingen met relatief groot aandeel flexibel personeel. 

De dienstverlening zal op den duur weer aantrekken omdat de sectoren beperkt kunnen wisselen naar online. 

Deze sectoren zullen snel beroep doen op vormen van werktijdverkorting of aanvraag bijzondere bijstand. 



Sectoren met een redelijke mate van impact

Bouw en Infra, Industrie, Energie en Milieu

De bouw wordt het minste geraakt. 

Toelevering van producten kan een tijdelijke beperking opleveren. De installatie- en elektronicasector zal hierdoor worden 

geraakt.  

Op de langere duur kan de bouw negatieve effecten verwachten door een rem op bedrijfsinvesteringen en nieuwe 

bedrijfspanden. 

Indien het virus een groot gedeelte van de werknemers raakt kan de bouw op korte termijn stagneren. 

Veel werkzaamheden zijn locatie gebonden. 

BBL-leerlingen worden naar huis gestuurd. (diploma rendement)

Instroom van WW, Bijstand en opleidingsprogramma’s vallen stil. 

Betalingen aan ZZP, uitzendsector en onderaannemers worden uitgesteld. 

Arbeidsmigranten keren terug naar eigenland, tekort aan vakmensen!



Sectoren met een redelijke mate van impact

Financiële instellingen

De financiële sector waarin banken, pensioenfondsen, verzekerings- en beleggingsmaatschappijen opereren, 

is volop in beweging. 

Het aantal werknemers is sinds 2018 sterk gedaald. 

De sector heeft te maken met sterke systeem innovaties en ontwikkeling van apps. 

De menselijke adviseur neemt een steeds minder dominante rol in. 

De financiële sector worstelt met de hoge overheadkosten. 

Digitalisering neemt steeds verder toe en functies verschuiven naar IT. 

De noodzaak van de corona maatregelen en toepassing hiervan versnelt de digitalisering. 

De financiële sector zal de economische teruggang gebruiken om de volgende fase tot versobering van kosten 

inzetten. 



Sectoren met een redelijke mate van impact

Transport & Logistiek en Groothandel (vervoer en opslag)

Luchtvaart en zeevaart stagneren. 

KLM-AirFrance vragen werktijdverkorting aan, 90% vluchten geschrapt. Nederlandse luchtvaartbehandelaars zien 

volumes sterk dalen. 

Het coronacrisis zal blijvende gevolgen hebben voor de wereldhandel

Daling van transport vanuit het Westland 

Binnenlandsvervoer (door onlinebestedingen) zal stijgen. Buitenlandvervoer stagneert.

Groothandel voelt effect van dalende (wereld)handel. 

Online (groothandel) krijgt impuls door mogelijke sluiting winkels. Sterke stijging vraag naar mensen door stijging online-

verkoop. 

Distributiecentra langs de logistieke corridor A12 hebben te maken met omzet impuls en vraag naar personeel. 

Arbeidsmigranten werkzaam in het Westland en distributiecentra trekken terug naar land van herkomst. 

Geen personenvervoer (Bus, Taxi, OV). Relatief veel ZZP’ers. 



Sectoren met een redelijke mate van impact

Industrie

De industrie heeft vooral last van gevolgschade door vertraging van toelevering grondstoffen en producten. 

Just-in-time specialisten hebben tekort voorraad. 

De productie en leveranties van halffabricaten, halfgeleiders, chips stagneren voor de automotive sector. Nederland is een 

belangrijke toeleverancier en transporteur voor de automotive sector. Deze sector kan over het algemeen snel kosten 

reduceren door hun flexibele schil. 

Thuiswerken is beperkt mogelijk. 

Bezuinigingen zullen leiden tot minder focus op de energietransitie. 

Industrie werkt met veel onderaannemers. Dit zijn veelal MKB’ers en ZZP’ers.

Waken voor een domino-effect (werving - opleiding – instroom). Omscholing en zij-instroom komt stil te liggen. 



Sectoren met een redelijke mate van impact

Greenport (Agrarisch, tuinbouw en food)

De schade in de tuinbouw loopt op tot 5 miljard.

Export (belangrijkste afzetmarkt) komt grotendeels stil te liggen. 

Arbeidsmigranten keren terug naar land van herkomst. Beperking productie en oogst.  

Sluiten van grenzen beperkt export en import van producten. 

Vraag naar food neemt toe vanwege onrust en daling consumentenvertrouwen (angst en hamsteren).

Gebrek aan grondstoffen en voeding kan op langere duur beperking van de voedselvoorziening betekenen. 

Het sierteeltcluster (Lansingerland, Groene Hart en Westland) ziet afzet stilvallen (6,2 miljard in 2019). 



Sectoren met een redelijke mate van impact

Zakelijke dienstverlening en specialistische zakelijke dienstverlening

De impact van het coronavirus is redelijk en te overzien.  

Kantoren sluiten en dwingen hun medewerkers thuis te werken. 

Facilitaire dienstverlening heeft te maken met minder inzet van facilitaire diensten zoals schoonmaak, catering 

en beveiliging.

De investering van webapplicaties en IT dienstverlening neem toe. 

De uitzendsector wordt hard geraakt en ziet het aantal uren- en omzet sterk dalen (zie onderdeel Uitzendsector)

De specialistische zakelijke dienstverlening wordt beperkt geraakt. 



Sectoren met een redelijke mate van impact

Uitzendsector

De sector heeft te maken met een sterke daling van het aantal uitvragen. 

Arbeidsmigranten gaan terug naar het land van herkomst of worden als eerste afgeschaald. 

Uitzendonderneming hebben door de WAB veel kandidaten een vaste-uren omvang verstrekt waardoor volledige 

instoom in WW niet gaat. 

Veel vragen over vormen van werktijdverkorting. 

Uitzenders krijgen grote groepen flexwerkers terug van grote bedrijven zoals KLM, DAF, VDL, Scania, Flora Holland  

en gerelateerde toeleveranciers. 

Uitzendkrachten krijgen te maken met daling inkomen (wat zijn de gevolgen voor WW?)

Sterke stijging in vraag naar uitzendkrachten in logistiek, bezorging, pakketservice en online.  



Sectoren met een geringe mate van impact

Zorg & Welzijn

De sector heeft te maken met een stijgende zorgvraag (piek).

De complete zorgketen krijgt te maken capaciteitsproblemen. Meer coördinatie gevraagd. 

Voorlichting, planning en informeren van patiënten vraagt extra inspanningen. 

De sector heeft te maken met een sterk stijgende kostenstructuur vanwege de grote vraag naar (genees)middelen. 

Iedereen met een BIG-registratie is nodig, verkorte VOG procedure. Inzet van Hallo Werk?

Beschermen van de huidige zorgmedewerkers en mantelzorgers. 

Aandacht voor kwetsbare door middel van burgers (initiatieven) en Prestatie010.

De sub-sectoren: Fysiotherapie, tandarts, huisartsen en andere welzijnsorganisaties zijn veelal gesloten. 

Landelijke initiatieven zoals www.extrahandenvoordezorg.nl komen opzetten. Voor BIG-geregistreerd (met name behoefte 

aan Verpleegkundigen met diploma) als ondersteuners en vrijwilligers (ready2help). 

http://www.extrahandenvoordezorg.nl/
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Haagse Interpretatie per sector (kwalitatief)



SECTOR  UITZENDBRANCHE

Huidige situatie Input van Olympia,USP people en Tempo Team.  Het is moeilijk om aan te geven wat de consequenties 

van de corona crisis zijn.  Het is nog onduidelijk wat de noodmaatregelen van het kabinet gaan worden. Wel 

is duidelijk dat alle UB’s een groot omzet verlies gaan leiden en dit wordt erger als men besluit dat er een 

lock down gaat komen.  Er is veel saamhorigheid onder wg-ers en tot nu toe leidt het nog niet tot veel 

ontslagen. Iedereen probeert zijn medewerkers in dienst te houden en thuiswerken wordt ondersteund. 

Logistiek wordt afgeschaald  maar ook opgeschaald (pakket bezorging Postnl) Personeel voor AH  

(supermarkten) is grote vraag naar.  Muzea zijn dicht. Veel onzekerheid  over het MKB profiel, personeel 

wordt niet aangenomen en flex krachten gaan als 1e met ontslag. 

Voorspelling (forecast) Moeilijk te voorpellen iedereen in afwachting van noodmaatregelen overheid. Totale lock down heeft grote 

gevolgen voor sector. 

Liquiditeit Productiviteit Andere risico’s 

Bedrijfscontinuïteit Afhankelijk van noodmaatregelen Veel minder bij lock down Ontslagen op middellange termijn

Significant getroffen Risicogroepen Geen directe dreiging

Doelgroepen Flex krachten Flex krachten Medewerkers vast in dienst bij de 

UB’s



VERVOLG UITZENDBRANCHE

Vraag Aanbod

Impact op Den Haag Werkt (op 

korte termijn)

Huidige project met TT geen nieuwe instroom dvl 

vanuit huis met de kandidaten die in traject zitten

Impact op Den Haag Werkt (op 

middellange termijn



SECTOR HORECA, HOSPITALITY en TOERISME 

Huidige situatie Sluiting openbare eet en drinkgelegenheden. 90% minder hotelbezetting ivm afname toerisme door het 

sluiten van de grenzen. Alle evenementen zijn geannuleerd.

Voorspelling (forecast) In ieder geval tot 6 april dicht. Verwachting is nu dat dit nog wel tot eind april - mei kan aanhouden. 

Afhankelijk van de situatie . Wanneer de openstelling wordt aangepast zal het weer op gang komen. De 

voorspelling is dat het dan langzaam op gang gaat komen omdat iedereen in het begin zich ook weer zou 

moeten aanpassen aan de situatie en niet direct weer met zijn alle op het terras gaan zitten. KHN gaat uit 

van omzet verlies van 50% in heel 2020. De betekenis hiervan voor de Haagse economie is fors. Alleen 

toeristen gaven in 2018 al 

zo’n 268 miljoen uit bij Haagse horeca en 148 miljoen in de detailhandel. 

Deze sectoren zijn, mede door gedane investeringen, de afgelopen jaren sterk gegroeid en samen goed 

voor bijna 53.000 banen, meer dan een zesde van de totale werkgelegenheid, juist ook veelal voor 

praktisch “ laag “ opgeleide werknemers. 

Liquiditeit Productiviteit Andere risico’s 

Bedrijfscontinuïteit Nauwelijks  inkomsten , wel 

uitgave ( veel steunmaatregelen 

om uitgave te beperken) . Zien 

wel veel creativiteit en 

ondernemersgeest in de sector , 

om toch nog iets van inkomsten 

te genereren;  afhalen, to go –

thuisbezorgen , bonnen voor na 

de lock down.

Geen werk in de sector Dreigend faillissement , 

afhankelijk van de lock down



Vraag Aanbod

Impact op Den Haag Werkt (op 

korte termijn

Geen nieuwe instroom. De 

proefplaatsingen- stage carrousel met 

certificaat praktijkleren stop gezet.

Impact op Den Haag Werkt (op 

middellange termijn)

Verwachting is dat dit effect nog wel lang 

zal doorebben. Eerst zullen de zzp ers-

hoog opgeleiden/ studenten en werknemers 

aan het werk gaan. Daarna pas weer ruimte 

voor de kandidaten van Den Haag werkt.

VERVOLG SECTOR HORECA, HOSPITALITY en TOERISME 

Significant getroffen Risicogroepen Geen directe dreiging

Doelgroepen Flexkrachten en ZZP Flexkrachten en 

ZZP

Door maatregelen en steunfonds 

voor nu ; de vaste werknemers



SECTOR DETAILHANDEL

Huidige situatie Vraag uitval van de non food en heel veel vraag bij supermarkten. Ziekte verzuim loopt nu snel op binnen 

de supermarkt ketens. Non Food winkels doen de duren dicht zodat ze aanspraak kunnen maken op de 

steunfondsen.

Voorspelling (forecast) Afhankelijk van de wel – niet totale lock down. Sterke omzet verlies bij de non food winkels. Online wel 

verkoop maar dit compenseert niet het verlies in de winkels. 

Liquiditeit Productiviteit Andere risico’s 

Bedrijfscontinuïteit Gekke splitsing ; Non Food ; 

grote omzet groei; verwachting is 

dat dit van tijdelijke aard is. 

Daarnaast nauwelijks inkomsten 

in non food  wel uitgave ( veel 

steunmaatregelen om uitgave te 

beperken) . 

Veel werk bij de supermarkten en 

geen werk in de sector

Dreigend faillissement van de 

kleine MKB er. Ook veel 

kapperszaken / kleine detaillisten 

hebben het heel lastig.

Significant getroffen Risicogroepen Geen directe dreiging

Doelgroepen Flexkrachten Flexkrachten Door maatregelen en steunfonds 

voor nu ; de vaste werknemers



VERVOLG DETAILHANDEL

Vraag Aanbod

Impact op Den Haag Werkt (op 

korte termijn

Geen nieuwe instroom.  WOT is teruggetrokken bij 

de JUMBO.

Impact op Den Haag Werkt (op 

middellange termijn)

Afhankelijk van de klantrelaties. De WOT 

mogelijkheden die nu teruggetrokken zijn bij de 

Supermarkt ketens hebben we niet 123 weer terug. 



SECTORTRANSPORT & LOGISTIEK

Huidige situatie Grote druk op logistieke centra, met name de DC’s van retailers en grote online spelers. Hieraan 

gekoppelde chauffeurs werken 24/7; ook koeriersdiensten draaien volop door.  Luchtvracht valt deels stil, 

OV diensten en taxi diensten, leerlingen vervoer, ouderen vervoer, e.d. vallen ook stil. Ook 

evenementenlogistiek valt volledig weg. Voor chauffeurs is verruiming rij- en rusttijden regeling toegekend. 

Vanwege Pfas lag b.v. Grondverzet al helemaal stil, nu komt deze crisis er overheen.  Alle transport met 

relatie tot Schiphol en/of Haven Rotterdam heeft te maken met enorme terugval. Door STL is 

mobiliteitsprogramma opgezet om deelsectoren met veel vraag te koppelen aan deelsector met overtollige 

chauffeurs, om hiermee deeltijd WW te voorkomen. 

Voorspelling (forecast) In de sector wordt voor de middellange termijn een lagere omzet verwacht door terugval vraag en verhoogd 

ziekteverzuim. Ook het lastig vanuit huis kunnen weken maakt de sector kwetsbaar. Sterke terugval invoer 

vanuit China heeft impact. Verwachting is dat Q4 2020 vraag en omzet weer aantrekken; containertransport 

zal ook weer op gang komen in kwartaal 3/4. Op lange termijn is de verwachting dat vraag naar logistieke 

dienstverlening (wegtransport) toeneemt doordat meer produktie in Europa gaat plaatsvinden. Verwachting 

van TLN is dat de evenementenlogistiek minder sterk terugkomt (shake out) 

Liquiditeit Productiviteit Andere risico’s 

Bedrijfscontinuïteit Geen directe gevolgen nu 

zichtbaar

Verhoogde productiviteit in 

deelsegmenten, extra mensen 

nodig op korte termijn in 

specifieke deelmarkten. 

Produktiviteit gaat last hebben 

van langdurige afwezigheid 

commercieel en kantoorpersoneel 



VERVOLG TRANSPORT EN LOGISTIEK

Vraag Aanbod

Impact op Den Haag Werkt (op 

korte termijn)

Geen vacatures vanuit personenvervoer Grootschalige aanmelding uitzendkrachten voor 

WW en/of bijstand

Impact op Den Haag Werkt (op 

middellange termijn)

Vacatures in evenementen logistiek zal structureel 

lager worden. 

Significant getroffen Risicogroepen Geen directe dreiging

Doelgroepen Deeltijdchauffeurs (65+)

Uitzendkrachten

Arbeidsmigranten in DC’s 



SECTOR   RIJKSOVERHEID

Huidige situatie Het is momenteel lastig om aan te geven wat de exacte consequenties zijn van de corona crisis voor deze 

sector. De Rijksoverheid werkt volgens de lijn van de werkagenda met acties en geeft hiermee uitvoering 

aan het Sociaal Akkoord. De corona crisis heeft op meerdere vlakken van de aanpak van realisatie van 

banen voor mensen met een arbeidsbeperking  gevolgen. De aanpak bestaau uit verschillende methodes:

•Individuele plaatsingen bij het Rijk; wij merken dat het merendeel van onze werkenden naar huis is 

gestuurd. Een klein gedeelte werkt vanuit huis of werkt door met aanpassingen op de werkplek bij 

opdrachtgever. Dit wordt per functie en per kandidaat bekeken en er wordt gekeken of de 

thuiswerkmogelijkheden goed gefaciliteerd zijn. Dit verschilt per ministerie. Bij bijvoorbeeld de Nationale 

Politie plaatsen wij op dit moment nog gewoon door ivm een screening periode van max 3 maanden.

•Collectieve plaatsingen in teams van 10 tot 15 mensen via Binnenwerk; hiervan weten wij dat 98 

participlanten in de Haagse Regio nu vrijgesteld zijn van werk tot 6 april maar wel nog worden doorbetaald. 

Tijdelijke contracten worden nu wel kritisch bekeken. Het percentage kandidaten DHW vrijgesteld van werk 

is nu nog niet bekend.

•Het maximaal benutten van de inkoopkracht en de Social Return verplichting van leveranciers door de 

inrichting van proeftuinen met kandidaten DHW is voorlopig niet aan de orde in deze corona situatie. 

Verder is er een afname in de vraag naar facilitaire diensten en beveiliging door het sluiten van diverse 

ministeries en het veelvuldig thuiswerken.

Voorspelling (forecast) Dat is op dit moment moeilijk te voorspellen.

Liquiditeit Productiviteit Andere risico’s 

Bedrijfscontinuïteit nvt Veel minder Ontslagen op middellange termijn 

van tijdelijke contractanten.



VERVOLG SECTOR  RIJKSOVERHEID

Significant getroffen Risicogroepen Geen directe dreiging

Doelgroepen Banenafsprakers en doelgroep HGR Tijdelijke contractanten Medewerkers vast in dienst binnen

het Rijk

Vraag Aanbod

Impact op Den Haag Werkt (op 

korte termijn)

Uitstel van startdata nieuwe instroom

Impact op Den Haag Werkt (op

middellange termijn)



SOCIAAL ONDERNEMERS

Huidige situatie In algemene zin hebben alle sociaal ondernemers te maken met continuïteitsissues. Omdat zij de deuren 

hebben moeten sluiten (horeca), omdat medewerkers ziek zijn of omdat zij minder orders krijgen. Andere 

ondernemers kunnen de vraag juist niet aan, omdat (een deel van) hun medewerkers thuis zitten, 

Doelgroepmedewerkers zitten deels thuis (ziek, WTV , iom gemeente) en hebben op verschillende 

manieren contact met hun werkgever. Re-integratietrajecten (WOT, STiP, Werkfit) liggen deels stil 

vanwege ziekte of omdat de werkgever hen naar huis heeft gestuurd. 

Voorspelling (forecast) Het is aannemelijk dat sociaal ondernemers hun resultaatafspraken voor re-integratietrajecten met de 

gemeente (deels) niet na kunnen komen. Sociaal ondernemers kunnen de huidige situatie een aantal 

weken volhouden, daarna zullen de eerste sociaal ondernemers in betalingsproblemen komen. Het besluit 

om re-integratietrajecten tot nader besluit op te schorten heeft mogelijk gevolgen voor de continuïteit van 

sociaal ondernemers (immers, hun business model en organisatie zijn hierop ingericht).

Liquiditeit Productiviteit Andere risico’s 

Bedrijfscontinuïteit Bedrijven met een hoge cashflow 

(horeca) of bedrijven met een 

laag weerstandsvermogen 

(scale-ups, start-ups) ervaren 

liquiditeitsissues. 

Er zijn bedrijven die, doordat zij 

minder medewerkers tot hun 

beschikking hebben, de vraag  

hun diensten niet meer 

aankunnen.

Commercieel: Er wordt minder 

business to business verkocht. 

Prestaties: Kunnen niet aan hun 

prestatieafspraken voldoen. 

Significant getroffen Risicogroepen Geen directe dreiging

Doelgroepen - Hangt samen met continuïteit v/h 

bedrijf: Alle doelgroepen. 

-



VERVOLG SOCIAAL ONDERNEMERS

Vraag Aanbod

Impact op Den Haag 

Werkt (op korte termijn)

Vraag van sociaal ondernemers heeft nu met name 

betrekking op coulance mbt resultaatafspraken en 

tijdige betalingen.

Wisselend.

Impact op Den Haag 

Werkt (op middellange 

termijn)

Wanneer werkgevers de loonkosten niet meer kunnen 

betalen zullen ontslagen niet meer te voorkomen zijn en 

zal een kwetsbare groep terugstromen richting DHW. 

Wanneer sociaal ondernemers de deuren moeten 

sluiten zal het aanbod voor doelgroepen 

(dienstverbanden, re-integratietrajecten, trainingen) 

verminderen.



SECTOR GROOTHANDEL

Huidige situatie Grote verschillen in deelsegmenten; groothandels voor horeca, bloemensector, export gerelateerde producten, e.d. 

hebben forse vraag uitval. Foodgroothandels laten verhoogde vraag zien, evenals in groothandels met sterke focus op 

E Commerce.  Op korte termijn sterke groei bouwmarktsegment. Groothandels in kleding, electronica, e.d. Hebben 

vraaguitval. 

Voorspelling (forecast) In de sector wordt voor de middellange termijn een lagere omzet verwacht door terugval vraag en verhoogd 

ziekteverzuim. Exporteurs krijgen te maken met vraaguitval én hogere transportkosten. Aanbodsuitval speelt vooral rol 

bij non-food groothandel. Verwachting is dat – met een vertragingsfactor – omzet en vraag aantrekken als corona crisis 

onder controle is. Seizoensgevoelige export zal langdurig last houden van vraaguitval. Op lange termijn is de 

verwachting dat voorraadniveaus hoger zullen worden om minder afhankelijk te zijn van import. 

Liquiditeit Productiviteit Andere risico’s 

Bedrijfscontinuïteit Grote risico’s voor bedrijven in 

export, bloemen. 

Vraaguitval leidt tot minder vraag 

m.n. flexkrachten. Bij bedrijven met 

sterke E Commerce focus is 

verhoogde vraag te zien.

Significant getroffen Risicogroepen Geen directe dreiging

Doelgroepen Uitzendkrachten in non-food 

groothandel, m.n. electronica, 

kleding. 

Arbeidsmigranten in specifieke 

groothandels segmenten (door 

algehele terugval economie)



VERVOLG SECTOR GROOTHANDEL

Vraag Aanbod

Impact op Den Haag Werkt (op 

korte termijn)

Wegvallen vraag non food groothandel m.u.v

bouwgerelateerd

Instroom ZZP en flexkrachten zal toenemen.

Impact op Den Haag Werkt (op 

middellange termijn)

Groei vacatures bij groothandels gelieerd aan E 

Commerce



SECTOR ZAKELIJKE DIENSTVERLENING

Huidige situatie De meeste bedrijven zijn gesloten of werken met minimale bezetting. Kandidaten die in de race zaten voor 

een functie zijn verplaatst na 6 april. Of de soll.procedure is helemaal gestopt.

De vacatures zijn momenteel drastisch afgenomen, behalve binnen de KCC. Veel kandidaten willen niet 

meer naar buiten/ naar werk i.v.m. Corona. 85% Proefplaatsingen gaan niet door of worden niet omgezet in 

een dienstverband.Groot aantal dienstverbanden die niet doorgaan.

De vacatures die er zijn worden uitgezet door de AM-ers. 

De AM-ers gaan wel door met de werving en selectie van kandidaten. Ze spreken kandidaten en 

werkgevers telefonisch en plannen sollicitatiegesprekken in voor na 6 april.

Contact met Werkgever en kandidaat is en blijft. 

Voorspelling (forecast) Blijvende daling vacatures. 

Kandidaten die vanwege covid 19 niet de deur uit kunnen/willen 

Hoe langer de crises gaat duren des te meer bedrijven zullen omvallen

Liquiditeit Productiviteit Andere risico’s 

Bedrijfscontinuïteit Bij veel bedrijven slecht. Hebben 

vorderingen openstaan bij 

derden. Deze betalen veelal niet 

of vragen om uitstel van 

betalingen. Bedrijven kiezen 

ervoor om eerst hun eigen 

personeel te betalen alvorens 

over te gaan tot het betalien van 

rekeningen elders.  

Door tijdelijke sluiting bedrijven / 

wegvallen orders  nauwelijks 

productiviteit.

Te late uitbetaling van de door de 

regering toegezegde financiële steun.



VERVOLG SECTOR ZAKELIJKE DIENSTVERLENING

Significant getroffen Risicogroepen Geen directe dreiging

Doelgroepen Huidige doelgroep (lastig echt in 

te schatten)

Gehele doelgroep kandidaten KCC medewerkers

Vraag Aanbod

Impact op Den Haag Werkt (op 

korte termijn)

Werken vanuit een crisisituatie

Veel kandidaten thuis

Impact op Den Haag Werkt (op

middellange termijn)

Opnieuw moeten opstarten

Kandidaten dienen opnieuw uitgenodigd te worden

Aanboren van nieuwe markt / contact met nieuwe 

bedrijven



SECTOR TUINBOUW & AGRO-LOGISTIEK

Huidige situatie Sierteelt is zwaar getroffen, de export valt stil. Aangezien dit een seizoenmarkt betreft, zal dit effect lange 

tijd merkbaar blijven. Veel arbeidsmigranten kunnen vanuit Polen niet naar Nederland komen, met als 

gevolg selectieve schaarste. In bredere zin zijn de beperkingen van het vrije verkeer van personen een 

grote bedreiging voor de sector. De totale schade voor de glastuinbouw wordt geschat op circa € 2 miljard. 

Overtollige arbeidsmigranten uit de planten-/sierteelt worden voor een deel herplaatst in de groente sector 

en komen daarmee in de plaats van “ nieuwe arbeidsmigranten” zoals Roemenen. Er bestaat de angst dat 

bij de seizoenstart in Q2 er een fors tekort aan arbeidskrachten zal zijn. Er wordt in Polen een hetze 

gevoerd tegen het beleid in NL, met als mogelijk gevolg dat veel seizoenskrachten niet komen. Door de 

branche en UWV is een site geopend om uitwisseling personeel te bevorderen 

www.werkenindelandentuinbouw.nl. Er wordt geprobeerd een “ green lane” voor arbeidskrachten vanuit 

Polen te organiseren. 

Voorspelling (forecast) De sierteelt markt zal tot einde 2020 last hebben van de vraaguitval. Gehele glastuinbouw gaat de te 

verwachten stijgingen transportkosten voelen op middellange termijn. Mogelijk dat tekort aan 

arbeidskrachten zich bij het komende oogstseizoen laat voelen; dit zal in de komende weken duidelijk 

worden.

Liquiditeit Productiviteit Andere risico’s 

Bedrijfscontinuïteit Er gaan “klappen vallen” in de 

sierteelt. Bedrijven zullen 

omvallen dan wel groeiplannen 

niet doorzetten

Geen inschatting te maken

Significant getroffen Risicogroepen Geen directe dreiging

Doelgroepen uitzendkrachten arbeidsmigranten

http://www.werkenindelandentuinbouw.nl


VERVOLG SECTOR TUINBOUW & AGRO-LOGISTIEK

Vraag Aanbod

Impact op Den Haag Werkt (op 

korte termijn)

Mogelijk grote vraag naar arbeidskrachten bij de 

start seizoen Westland  indien de arbeidsmigranten 

niet mogen reizen vanuit b.v. Polen. 

Mogelijk forse toestroom van arbeidsmigranten 

richting WW/Bijstand. 

Impact op Den Haag Werkt (op 

middellange termijn)

Effecten zullen einde 2020  langzaam minder 

worden.



SECTOR ZORG en WELZIJN

Huidige situatie Binnen zorg en welzijn vallen onderdelen onder de vitale processen, denk hierbij aan personeel binnen de 

medische instellingen.  Er wordt veel van hen gevraagd. Ze mogen pas thuis blijven als zij klachten hebben 

en koorts. In andere  onderdelen worden locaties gesloten (bijvoorbeeld de kinderdagverblijven en BSO), 

ook zijn er patiënten die geen zorg meer wensen te ontvangen gezien de risico’s.

Voorspelling (forecast) De sector heeft te maken met een stijgende zorgvraag en ook extra  inspanning zoals het informeren van 

patiënten. Afhankelijk van hoe het virus zich gaat ontwikkelen, zal deze piek groter worden.  

Liquiditeit Productiviteit Andere risico’s 

Bedrijfscontinuïteit VNG heeft opgeroepen om vanuit 

de gemeente (WMO) de 

zorginstellingen gewoon te blijven 

betalen. 

(Verder moeten financiële 

verplichtingen vanuit  DHW 

doorlopen heb ik begrepen)

Er wordt voorgesorteerd op een 

toenemende zorgvraag. Minister Bruins 

heeft aangegeven soepeler om te gaan met 

de BIG registratie. Mensen die na 1-1-18 

geen BIG registratie meer hebben, kunnen 

zich melden. Werkgeversorganisatie  in 

deze regio stelt dan ook hun helpdesk ter 

beschikking om deze extra (ex) 

zorgmedewerkers boven sectoraal in beeld 

te krijgen (eerste  BIG geresisteerde 

matches worden gemaakt).

Er is landelijk 

opgeroepen om 

materiaal (zoals 

mondkapjes) te 

doneren, zodat er 

voldoende  materiaal is 

om de zorg te 

continueren.



Vraag Aanbod

Impact op Den Haag Werkt (op 

korte termijn)

Op dit moment bereiden zorginstellingen zich voor 

op een stijgende zorgvraag en het uitvallen van 

zorgpersoneel door ziekte. Het gaat hier vooral om 

personeel met een BIG registratie (of een recent 

verlopen BIG registratie). Ook kan in de lagere 

segmenten een vraag ontstaan omdat medewerkers 

ziek worden. Omdat er ook patiënten zijn die geen 

zorg meer wensen is dit vooralsnog in balans. 

“Vacatures” blijven open en worden vaak digitaal of 

telefonisch afgehandeld.

We zijn onze ontwikkeltrajecten gestopt. Deze 

werden vooral uitgevoerd in verpleeghuizen en in de 

thuiszorg. Als er sprake is van onderwijs 

(wijkleerbedrijf), gaat deze op afstand en via e-

learning wel door. Het gaat hier niet om kandidaten 

met een BIG registratie.

Er wordt nog wel (digitaal en telefonisch) gezocht 

naar personeel.

Impact op Den Haag Werkt (op 

middellange termijn)

Er was al een tekort aan zorgpersoneel op 

verschillende niveaus, dit zal gezien de 

ontwikkelingen niet minder worden. 

De stijgende zorgvraag is een kans. Het is wel 

belangrijk dat we de aansluiting op de lagere 

niveaus borgen en dat hier geen gat ontstaat door 

het stoppen van de ontwikkeltrajecten. 

VERVOLG ZORG EN WELZIJN

Significant getroffen Risicogroepen Geen directe dreiging

Doelgroepen Mensen in een ontwikkeltraject zijn 

gestopt. 

Mensen die nu in zorg werken kunnen 

ziek worden en uitvallen.



SECTOR FACILITAIR

Huidige situatie Facilitair werk blijft ook in deze tijd van het coronavirus nodig en vindt doorgang dan wel niet in afgeslankte 

of gespreide vorm.  Bepaalde plekken worden vaker schoongemaakt  en andere plekken worden 

geconfronteerd met een lagere belasting van het pand, of zelfs het sluiten van panden (denk hierbij ook 

aan horeca, musea en detailhandel). Ook speelt de veiligheid van eigen personeel een belangrijke rol en 

worden landelijke partijen ook geconfronteerd met corona binnen het eigen personeelsbestand.  We zien 

dat kleinere schoonmaakbedrijven het nu al zwaar hebben en grotere het nog kunnen spreiden en het hier 

nog in balans is. 

Voorspelling (forecast) Dit hangt heel erg samen met de duur van de crisis. Als panden gesloten blijven of systematisch minder 

schoon gemaakt hoeven worden voor een langere periode, heeft dit een grote impact op de sector.

Liquiditeit Productiviteit Andere risico’s 

Bedrijfscontinuïteit Als het gaat om onze mensen vanuit 

WIO, is de opdrachtgever meestal de 

gemeente. Deze betalingen lopen 

(gedeeltelijk) door. (Ook als het gaat om 

onze trajecten, heb ik begrepen dat deze 

doorlopen vanuit DHW) 

In de markt is dit een risico en speelt 

deze ook al bij kleinere bedrijven. Niet 

alle bedrijven hebben al een 

omzetverlies van 20% over de breedte 

van hun bedrijf, dus komen (nog) niet in 

aanmerking voor de Noodmaatregel  

Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Bij de grote bedrijven is 

het vooralsnog in balans. 

Op sommige plekken stop 

de vraag of wordt  deze 

minder, op andere neemt 

de vraag juist toe. 

Kleinere bedrijven hebben 

nu al te weinig werk. 



Vraag Aanbod

Impact op Den Haag Werkt (op korte

termijn)

Vraag is vooralsnog in balans . Afhankelijk van de 

ontwikkelingen van het virus en de mate waarin iedereen 

thuis moet blijven werken, kan dit impact hebben op de 

vraag. 

Op dit moment zijn de ontwikkeltrajecten gestopt.

Impact op Den Haag Werkt (op

middellange termijn)

Er zal naar de toekomst nog vraag zijn naar 

schoonmaakpersoneel. Wel is de toekomstige situatie 

ook onder invloed van hoe lang deze crises aanhoud.

Het is belangrijk naar de toekomst de verbinding vanuit de 

ontwikkeltrajecten weer op te pakken en mensen die 

vanuit de sector zijn teruggekomen, weer opnieuw in beeld 

te brengen.  

Significant getroffen Risicogroepen Geen directe dreiging

Doelgroepen Ontwikkeltrajecten zijn gestopt. Mensen kunnen ziek worden en 

uitvallen.

VERVOLG FACILITAIR
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Interpretatie cross-sectoraal 



Gevolgen voor uitzendbureaus

De ABU geeft het volgende aan: veel zal afhangen van de effecten van de NOW voor uitzendkrachten; hierover 

wordt rond 2 april duidelijkheid verwacht. De verwachting van de ABU is dat – ondanks de toezegging dat 

uitzendkrachten onder de werking van NOW vallen – uitzendkrachten met een contract met uitzendbeding, zich en 

masse gaan melden voor bijstand/WW. Belangrijkste reden hiervoor is dat de 10% aanvulling door het 

uitzendbureaus een te grote impact heeft. Overigens worstelen de uitzendbureaus wel met de vraag hoe ze 

enerzijds de binding met de flexkrachten kunnen behouden, anderzijds de extra kosten kunnen vermijden van de 

10% aanvulling. Over de gehele linie is de inschatting van de ABU dat er een omzet/uren terugval is van 25-30%, 

met uitschieters naar 90% voor meer gespecialiseerde bureaus.

Gevraagd naar de specifieke input van Olympia,USG People en Tempo Team, geven zij aan dat het moeilijk is om 

aan te geven wat de consequenties van de corona crisis zijn.  Het is nog onduidelijk wat de noodmaatregelen van 

het kabinet gaan worden. Wel is duidelijk dat alle uitzendbureaus een groot omzet verlies gaan leiden en dit wordt 

erger als men besluit dat er een lock down gaat komen.  Er is veel saamhorigheid onder wg-ers en tot nu toe leidt 

het nog niet tot veel ontslagen. Iedereen probeert zijn medewerkers in dienst te houden en thuiswerken wordt 

ondersteund. Logistiek wordt afgeschaald, maar ook opgeschaald (pakket bezorging Postnl). Personeel voor AH  

(supermarkten) is grote vraag naar. Veel onzekerheid  over het MKB profiel: personeel wordt niet aangenomen en 

flex krachten gaan als 1e met ontslag. 



Gevolgen voor Werken in Opdracht I

WIO is nu vooral bezig om verantwoord de zaak te organiseren voor onze 2000 medewerkers. 

- Alle collega’s (ambtelijk, wsw en beschut) die tot de risicogroep behoren is gezegd naar huis te gaan;

- Voor alle functies waar mogelijk geld thuiswerk. Op kritische afdelingen zijn teams gesplitst om 

continuïteit te waarborgen;

- Leidinggevenden zijn (mits ze tot de risicogroep behoren) aanwezig om collega’s vanuit de regeling te 

begeleiden maar ook om opdrachtgevers te woord te staan; 

- Binnen de productie (industrie en food) op de locatie Kerketuinenweg is om veiligheid van onze collega’s 

afgeschaald in personele bezetting. Dit varieert momenteel nog sterk, maar in week 12 was ongeveer 

25% operationeel. Dit is in goed overleg gebeurd met opdrachtgevers;

- Schoon en Groen gaan door alleen ook in afgeschaalde vorm en gespreide diensten (iedereen werkt 

maar door de diensten is dit dagelijks gemiddeld zo’n 60%). Er is op dit moment in de openbare ruimte 

minder werk omdat deze minder belast wordt, hetzelfde geldt voor de panden waar wordt 

schoongemaakt. Groen (bv onkruid) begint net en daar is het zaak uitwassen te voorkomen. 

Specialistische kritische diensten (ongediertebestrijding en groep die waterwegen vrij houd) zijn 

opgesplitst om de continuïteit van deze diensten te waarborgen; 

- Concreet zijn er op dit moment geen opdrachten ingetrokken. Wel zijn sommige opdrachten in goed 

overleg met opdrachtgevers tijdelijk afgeschaald, on-hold gezet, of nog niet gestart.   

De hierboven genoemde punten zijn afgelopen week (week 12) voortdurend afgestemd met anderen in de 

sector en met Cedris. Bij alle uitvoerende instellingen (wsw/pwet) zien we vergelijkbare keuzes. 



- Naar de toekomst  geeft Kees aan dat  Marieke een voorstel gaat bespreken in het GMT om 1/3 van de 

opbrengst van WIO (op jaarbasis) te handhaven;

- Dit is niet voldoende  om het totaal te dekken. Met name de niet geleverde productieorders zullen door -private-

bedrijven niet betaald worden Kees verwacht ook dat we opslag rekeningen niet zullen gaan verzenden; 

- Verder  is er nog het risico dat bedrijven ondanks de maatregelen toch “omvallen”;

- Afsluitend lopen vaste kosten ( bv onderhoud machines, energie, m2 kosten) gewoon door.

Goed om een eerste inventarisatie te maken maar we leven op “dagkoersen” waarbij gezondheid, veiligheid en 

welzijn van al onze medewerkers komt vóór financiële zaken. We zijn nu vooral bezig om alles te organiseren voor 

een bedrijf met 2000 werknemers en dat neemt al onze tijd in beslag. 

((Verder heb ik ook kort Renu Chotkan gesproken afgelopen vrijdag. Zij geeft aan dat veel  gedetacheerde SW 

medewerkers terug komen. Dit valt formeel niet onder WIO (maar WGD), maar is ook een risico waar we rekening 

mee moeten houden.))

Gevolgen voor Werken in Opdracht II



Definities  ZZP’ ers

Er zijn verschillende definities en bronnen om het aantal ZZP’ers te duiden. De 

zzp’er, voluit de zelfstandige zonder personeel, is volgens de CBS-definitie: 

Een persoon die arbeid verricht voor eigen rekening of risico

in een eigen bedrijf of praktijk (zelfstandig ondernemer), of 

als directeur-grootaandeelhouder (dga), of 

als overige zelfstandige (bijvoorbeeld in een zelfstandig uitgeoefend beroep), én 

die daarbij geen personeel in dienst heeft. 

De zzp’er maakt onderdeel uit van de zelfstandigen. De overgrote meerderheid van 

de zelfstandigen zijn zzp’ers. Tot het totaal van zelfstandigen worden naast de 

zzp’er ook de zelfstandige met personeel (zmp’er) en het meewerkend gezinslid 

gerekend.

Op basis van de EBB wordt op kwartaal- en jaarbasis gepubliceerd. De 

EBB-gegevens zijn het meest actueel. Deze zijn gebaseerd op 

enquêtegegevens en komen standaard zes weken na afloop van een 

kwartaal beschikbaar. 

De IIV-gegevens zijn gebaseerd op integrale aangiftegegevens van de 

Belastingdienst. Zelfstandigen mogen uitstel aanvragen voor deze aangifte 

en betaling van de belastingaanslag. Deze gegevens komen daarom met 

vertraging beschikbaar. Definitieve gegevens zijn nu beschikbaar tot en met 2015. 

De 

overige bronnen bevatten gegevens over deelpopulaties van de zzp’ers.



Sector

Aantal 

ZZP'ers
Cultuur, sport en recreatie 4.500                     

Detailhandel 4.100                     

Horeca 1.600                     

Landbouw, bosbouw en visserij 2.200                     

Overige dienstverlening 2.300                     

Bouwnijverheid                      6.700 

Financiële dienstverlening en onroerend goed 1.100                     

Groothandel 1.400                     

Verhuur en overige zakelijke dienstverlening 3.300                     

Vervoer en opslag 900                         

Welzijn 800                         

Zorg 3.200                     

Chemische industrie 100                         

Energie 100                         

Informatie en communicatie 2.900                     

Metaalindustrie 100                         

Onderwijs 3.600                     

Openbaar bestuur en overheidsdiensten 600                         

Overige industrie 1.000                     

Specialistische zakelijke dienstverlening 12.300                   

Voedings- en genotmiddelenindustrie 200                         

ZZP ers regio Haaglanden

•De volgende sectoren worden het hardst geraakt door de corona effecten: 

• Cultuur, sport en recreatie (4500) 

• Horeca (1600)

• Detailhandel (4100)

• Groothandel (1400)

• Landbouw en tuinbouw (2200)

• Vervoer en opslag (900) 

De impact in de sectoren bouwnijverheid, financiële dienstverlening en verhuur 

en overige zakelijke dienstverlening is nog niet in te schatten. 

Als deze sectoren harder geraakt gaan worden door de impact van het corona virus 
krijgen 11.100 ZZP’ers hier direct mee te maken. 
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Vacatureontwikkeling



Vacatureontwikkeling

Vacatureontwikkeling Haaglanden per kwartaal en week

Het aantal vacatures is over de periode 2017-2019 in alle opleidingsniveaus sterk gestegen.

In de eerste weken (01-09) is de vacaturegroei (trend) nog steeds positief. 

In week 10-12 zet de daling sterk in op HBO-WO en niveau 3-4. De daling is beperkt op niveau 1-2. 

Bron: JobFeed, 2020, bewerking gemeente Rotterdam



Vacatureontwikkeling

Vacatureontwikkeling Haaglanden per kwartaal en week

Het aantal vacatures is in 2020 (12 weken) in bijna alle sectoren gegroeid (daling in logistiek).

De afgelopen twee weken is al duidelijk een patroon te zien van sectoren die de effecten van de corona maatregelen 

merken. De sub-sectoren administratief/call center (zakelijke dienstverlening), beveiliging/brandweer/politie (specialistische 

zakelijke dienstverlening) en Overheid laten nog groei zien. Alle overige sectoren dalen. 

Bron: JobFeed, 2020, bewerking gemeente Rotterdam
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Scenario’s voor Den Haag Werkt



Scenario’s voor Den Haag Werkt / CONCEPT OPZET

Issue Toelichting risico impact

WOT trajecten Bestaande WOT bedrijven haken af bij 

herstart

middelgroot groot

Sterke daling vacatures Crisis wordt gevolgd door economische 

teruggang, minder vacatures beschikbaar

groot groot

Retour instroom ( binnen nu en 6 

maanden)

Net geplaatste kandidaten krijgen geen 

verlenging bij einde contract. 

groot groot

Grotere toestroom arbeidsmarkt Contracten Flexkrachten worden beëindigd, 

Hierdoor minder mogelijkheden voor 

kandidaten grote afstand arbeidsmarkt

groot groot

Bedrijfssluitingen Bedrijven in m.n. horeca overleven niet, 

extra beroep op bijstand na afloop WW 

periode. 

groot middel - groot 

ZZP’ers ZZP’ers nemen massaal positie in van 

“reguliere medewerkers” 

middelgroot middelgroot

ZZP’ ers Na uitwerking noodpakket massale 

aanmelding voor bijstand

middelgroot groot
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Maatregelen voor banen en economie



Maatregelen van de Rijksoverheid

• Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten ( ministerie SZW) 

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud

• Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers ( ministerie van SZW en 

gemeenten

• Versoepeling uitstel van belasting en verlaging van boetes ( belastingdienst)

• Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering ( ministerie van EZK

• Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits ( ministerie 

EZK)

• Tijdelijk borgstelling voor land – en tuinbouwbedrijven ( ministerie van LNV)

• Overleggen over toeristenbelasting ( Rijk / gemeenten) en cultuursector 

• Compensatieregeling getroffen sectoren ( ministerie van EZK)



Lokale maatregelen

Voorlichting communicatie en dienstverlening

• Uitbreiding informatievoorziening voor ondernemers ( waaronder zzp- ers)

• Opschaling van de dienstverlening van bureau zelfstandigen. 

Zelfstandige kunnen voor een periode van 3 maanden , via 

versnelde procedure aanvullende inkomensondersteuning krijgen 

voor levensonderhoud. 

• Extra inzet op Accountmanagement omdat veel bedrijven hun 

eigen problematiek hebben en de gemeente hier gericht op willen 

inspelen.



Lokale maatregelen

Maatregelen ter verlichting van liquiditeitsdruk
•Mogelijkheid tot uitstellen van betaling toeristenbelasting

•Mogelijkheid tot het uitstellen OZB-heffing

•Niet versturen van BIZ – Heffingen voor de komende 3 maanden

•Betalingsregelingen ( zoals uitstel van betalingen ), ook bij achterstallige 

belastingen

•De invorderingsrente voor alle belastingschulden geldt vanaf maandag 23 

maart tijdelijk een verlaagd tarief van 0,01 procent ( dit was 4%)

•De invordering van openstaande schulden wordt verzacht, dat betekent dat 

eventuele beslagleggingsacties worden opgeschort

•Het aanbieden van maatwerk mogelijkheden om huur bij gemeentelijk 

vastgoed later te innen en het stimuleren van hetzelfde bij privaat eigendom.



Lokale maatregelen

Tijdelijke stimulerende maatregelen
• Coulant omgaan met prestatieafspraken die zijn gemaakt met 

organisatoren van evenementen en congressen die subsidie hebben 

ontvangen, maar niet door kunnen gaan vanwege het coronavirus.

• Bezorgdiensten ( voor bevoorrading winkels) faciliteren daar waar dat kan

• Extra lokaal en sociaal inkopen waar ( wettelijk) mogelijk.

• Tijdelijke inzet bij kwetsbare sectoren om terugval in de bijstand  waar 

mogelijk te voorkomen.

• Opties om inspanningen te intensiveren om omzetverlies in te lopen, 

bijvoorbeeld via extra marketing.



Analyse impact maatregelen vanuit SAM



Aanvullende voorstellen van SAM (mede obv inventarisatie bestaande 

instrumenten)

ISSUE TOELICHTING RISICO IMPACT

Structureel klantcontact/ 

Relatiebeheer programma

Aandacht voor de werkgevers nu 

essentieel. Ook voor Forecast

Groot Groot


