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1
1.1

Inleiding
Aanleiding

Juni 2020:

“De coronacrisis kan vooral de komende vijf jaar tot schade op de

verwachting dat de

arbeidsmarkt leiden. De werkloosheid zal sterk stijgen, maar zal op de

schade van de

middellange termijn weer dalen naar zijn evenwichtsniveau. Als mensen

coronacrisis tot forse

langdurig werkloos worden of de arbeidsmarkt verlaten, kan dit tot verlies

schade op de

aan menselijk kapitaal en een lager inkomen leiden. Het arbeidsaanbod

arbeidsmarkt leidt.

kan tijdelijk dalen door ontmoediging en doordat studenten later
afstuderen. Door de veranderende arbeidsvraag kan de mismatch op de
arbeidsmarkt op korte termijn toenemen” (CPB, 2020).
Deze verontrustende woorden komen uit de coronapublicatie van het CPB,
gepubliceerd in augustus 2020. Hierin beschrijft het CPB de mogelijke
langdurige effecten van de coronacrisis op de arbeidsmarkt voor de
komende vijf tot tien jaar op basis van de wetenschappelijke literatuur.
Door de coronacrisis kwam vooral de arbeidsmarktpositie van jongeren

Met name jongeren
dreigen hard te

onder druk te staan, zag het CPB. Zo werken zij vaker onder een flexibel,

worden geraakt. Deel

onzeker arbeidscontract. Daarnaast kan het arbeidsaanbod tijdelijk lager

jongeren in Zeeland

zijn doordat studenten later afstuderen. Ook is het mogelijk dat

werkt minder uur of

afstuderen tijdens een recessie langdurige effecten heeft op carrière en

verliest baan .

inkomen. In de regio Zeeland waren de negatieve effecten van de
coronacrisis op jongeren snel merkbaar. In april 2020 werkte een op de
drie Zeeuwse jongeren minder betaalde uren of was zijn of haar bijbaan
geheel kwijt (HZ Kenniscentrum Kusttoerisme, 2020).

Juni 2021: alle seinen

Dat de langetermijneffecten van de coronacrisis anders zijn uitgepakt,

op groen voor

blijkt uit een update door de Rabobank uit juni 2021: “De Nederlandse

krachtig herstel.

economie herstelt dit jaar sterk van de coronacrisis. Het vaccinatietempo
is flink opgeschroefd, de besmettingsaantallen en ziekenhuisopnames

Het blijven onzekere

nemen vlot af en de overheid bouwt de coronamaatregelen stap voor stap

tijden voor regio’s.

af.” Waar in juni 2020 alle seinen op rood stonden, staan in juni 2021 alle
seinen op groen. Het zijn kortom onzekere tijden voor regio’s, waarbij
inzicht in de trends en ontwikkelingen van jongeren op de arbeidsmarkt
meer dan gewenst is om hier adequaat op te kunnen reageren en
anticiperen.

1.2

Onderzoeksvraag
De arbeidsmarktregio Zeeland heeft behoefte aan betrouwbare en
objectieve data om op basis hiervan de aandachtsgebieden voor de
komende jaren op het vlak van jeugdwerkloosheid te definiëren. De
volgende onderzoeksvraag staat daarom centraal in deze rapportage:

Wat zijn de
belangrijkste
uitdagingen voor
Zeeland omtrent
jeugdwerkloosheid?

Waar moet de arbeidsmarktregio Zeeland de komende twee jaar op
focussen wat betreft de aanpak van jeugdwerkloosheid? En, wat zijn op
hoofdlijnen de belangrijkste uitdagingen voor de periode erna op dit vlak?
De beantwoording van deze vraag biedt inzicht in de kern van het
probleem van jeugdwerkloosheid in de regio. De analyse laat hiermee zien
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op welke punten de arbeidsmarktregio Zeeland de komende jaren keuzes
zal moeten maken. Het adequaat ontrafelen van dit vraagstuk is immers
essentieel om als regio een passende aanpak te kunnen ontwikkelen om
uiteindelijk jeugdwerkloosheid terug te dringen. Deze rapportage op basis
van beschikbare kwantitatieve data draagt hiermee bij aan evidencebased besluitvorming.

1.3

Leeswijzer
Hoofdstuk 2 schetst een beeld van landelijke trends en ontwikkeling
rondom jongeren op de arbeidsmarkt. Vanaf hoofdstuk 3 staat de
arbeidsmarkt in Zeeland, en de positie van jongeren daarbinnen, centraal.
Hoofdstuk 3 geeft een beeld van de economische en demografische
ontwikkelingen. In hoofdstuk 4 staat de vraagzijde van de arbeidsmarkt
centraal. De aanbodzijde van de Zeeuwse arbeidsmarkt wordt behandeld
in hoofdstuk 5. De confrontatie van vraag en aanbod op d e arbeidsmarkt
in Zeeland vormt de kern van hoofdstuk 6. De aandachtspunten voor de
toekomst van de aanpak van jeugdwerkloosheid in de regio worden
gepresenteerd in het slothoofdstuk (7).
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2

Jongeren op de arbeidsmarkt:
landelijke trends & ontwikkelingen
Om zicht te krijgen op de effecten van de coronacrisis op de startpositie
van jongeren op de arbeidsmarkt voeren SEO Economisch Onderzoek en
het Verwey-Jonker Instituut monitoronderzoek uit. Voor de eerste monitor
zijn de baankansen in juni 2020 van alle jongeren van 16 tot 30 jaar die
in 2018-2019 de arbeidsmarkt op kwamen vergeleken met die van
jongeren die een jaar eerder de arbeidsmarkt instroomden (Zwetsloot,
Ter Weel, Van Rooijen, Bisschop & Van der Ven, 2020). Voor de tweede
monitor zijn de baankansen in december 2020 van alle 463.000 jongeren
van 16 tot 30 jaar die in 2019-2020 of 2018-2019 de arbeidsmarkt op
kwamen vergeleken met die van jongeren die een jaar eerder de
arbeidsmarkt instroomden (Zwetsloot, Ter Weel & Bussink, 2021). Hierbij
is de baankans gemeten als het aandeel jongeren met een baan van
minimaal 3 dagen per week. De belangrijkste bevindingen uit de beide
monitors zijn hieronder weergegeven.

Landelijk beeld eind
2020: ongelijkheid
tussen jongeren op

December 2020: Ongelijkheid tussen jongeren op de arbeidsmarkt
neemt toe


Aan het einde van de eerste coronagolf hadden 10.000 minder
jongeren een baan van minimaal drie dagen per week in vergelijking

de arbeidsmarkt

met een jaar eerder.

neemt toe .



Jongeren die het hardst getroffen zijn door de coronacrisis zijn: mbobol afgestudeerden, jongeren zonder startkwalificatie en uitvallers
uit het hoger onderwijs. Ook voor de crisis hadden zij minder kans
op werk.



Arbeidsmarktperspectieven zijn ook ongunstig voor afgestudeerden
die de arbeidsmarkt op komen vanuit een opleiding in detailhandel,
mediatechniek en administratieve dienstverlening. Dit geldt ook voor
jongeren met een diploma in coronagevoelige sectoren waaronder
horeca, luchtvaart en haarverzorging.

Landelijk beeld juni
2021: baankansen

Juni 2021: baankansen starters vertonen herstel, al stellen 23.000
jongeren hun arbeidsmarktintrede uit

starters vertonen

De gemiddelde baankansen van jongeren die de arbeidsmarkt opkwamen

herstel, maar

na afloop van het studiejaar 2018-2019 zijn hersteld tot op het niveau

jongeren stellen

van voor de coronapandemie. Dit geldt ook voor de jongeren uit cohort

arbeidsmarktintrede

2019-2020, die het onderwijs hebben verlaten middenin de coronacrisis.

uit.

Wel zijn er nog steeds enkele verschillen ten opzichte van de situatie van
voor de coronacrisis:


De

reeds

bestaande

ongelijkheid

in

baankansen

tussen

opleidingsniveaus is toegenomen. Mbo-bol-opgeleiden en jongeren
zonder startkwalificatie zagen hun baankansen dalen, terwijl hoger
opgeleide starters vaker werk hebben.


In 2020 zijn ongeveer 23.000 jongeren langer in het onderwijs
gebleven dan verwacht. Daarnaast keren jongeren tijdens de
coronapandemie vaker terug in het onderwijs. Als gevolg hiervan is
het aanbod van jongeren op de arbeidsmarkt afgenomen. Dit geldt
vooral voor jongeren die tijdens de eerste lockdown het hardst
werden getroffen en die structureel lagere baankansen hebben:
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jongeren met

een

mbo-bol-opleiding,

uitvallers uit het

hoger

onderwijs en jongeren zonder startkwalificatie.


Daarnaast studeren gediplomeerde jongeren vaker door, waardoor er
sprake van een daling in de uitstroom uit het onderwijs.
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3
3.1

Omgeving van de arbeidsmarkt
Economie
Figuur 3.1 toont de economische groei in Nederland en Zeeland tussen
1996 en 2020.

Coronapandemie

Figuur 3.1

Economische groei (% - Nederland en Zeeland)

heeft in 2020 veel
impact op de
economie en
arbeidsmarkt in
Nederland en
Zeeland.

Bron: CBS, bewerking Etil

Bovenstaande figuur toont met name tussen 2006 en 2021 opvallende
afwijkingen tussen de economische groei in Zeeland ten opzichte van
Nederland als geheel. Zo is de piek in economische groei in de periode
voorafgaand aan de kredietcrisis tussen 2007 en 2009 sterker in Zeeland
dan in Nederland. Vervolgens is er is Zeeland ook sprake van een sterkere
economische

krimp

in

vergelijking

met

Nederland.

Ook

in

de

herstelperiode vanaf 2009 is in Zeeland sprake van een sterkere
aantrekkende economie dan in de rest van Nederland. In de jaren die
volgen vertoont de figuur een gelijke tred in economische groei in Zeeland
en Nederland.
Figuur 3.1 toont de eerste invloed van de coronapandemie op de
economie. Het uitbreken van de coronapandemie in 2020 in Nederland en
de daarop volgende overheidsmaatregelen hebben uiteraard een grote
impact op de economie en arbeidsmarkt. Dat geldt voor 2020 en 2021,
maar mogelijk ook voor de jaren erna. In 2020 kromp de Nederlandse
economie in totaal met 3,7% (gemeten aan de hand van het bruto
binnenlands product) (CPB, 2021). In de Arbeidsmarktprognoses 20212022 stelt UWV dat het aantal gewerkte uren al toeneemt in 2021 (+2%),
maar dat het totaal aantal banen pas groeit in 2022 (+1,3%). Voor 2021
wordt eerst nog een lichte daling verwacht (-0,1%). In mei 2021
rapporteerde het CBS wel dat er al meer vacatures bijkomen en de
arbeidsmarkt daarmee krapper wordt.
Er bestaan grote verschillen tussen en binnen sectoren. Hoewel de
prognoses met veel onzekerheden zijn omgeven, stelt UWV dat de
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uitzendbranche

als

eerste

reageert

op

de

veranderingen

in

de

economische situatie (+2,4%). In tijden van crisis nemen werkgevers
vaak als eerste afscheid van uitzendkrachten. Wanneer de economie weer
aantrekt, zoals nu het geval is, nemen werkgevers als eerste werknemers
met een flexibel contract aan. Ook het openbaar bestuur (+2,2%) en
specialistische zakelijke diensten (+2,1%) neemt de werkgelegenheid
relatief sterk toe. De drie sectoren waar sprake is van de grootste krimp
in

werkgelegenheid

zijn

cultuur,

sport

en

recreatie

(-4,3%),

schoonmaakbedrijven en hoveniers (-3,3%) en vervoer en opslag (2,8%).
In 2020 namen de werkloosheid en het aantal WW-uitkeringen toe als
gevolg van de coronapandemie. Deze daling was echter minder sterk dan
in het begin van de pandemie werd verwacht. In 2020 kwam het
gemiddeld werkloosheidspercentage uit op 3,8%. Het aantal WWuitkeringen nam met name in april 2020 sterk toe. UWV verwachtte eerder
op basis van de CPB-ramingen dat het aantal WW-uitkeringen eind 2021
op zo’n 300.000 uit zou komen. In juni 2021 stelt UWV echter dat de WW
al drie maanden op rij dalende is. UWV registreerde eind april 2021 ruim
266.000 WW-uitkeringen (UWV, juni 2021).
Juni 2021:

De Rabobank constateert in juni 2021 dat hoewel er in alle Nederlandse

economisch herstel.

regio’s sprake is van economisch herstel van de coronacrisis er grote

Wel zijn er grote

regionale verschillen zijn. De grootstedelijke regio’s Groot-Amsterdam,

verschillen tussen

Utrecht en Groot-Rijnmond dragen vanwege hun omvang het meeste bij

regio’s. Zo kent

aan de landelijke groei. Regio’s met een lagere prognose zijn onder meer

Zeeuws-Vlaanderen

IJmond, Oost-Groningen en Zeeuws-Vlaanderen. Dit zijn industrie-

een lagere prognose.

gebieden, dus met een relatief gunstige economische structuur. “Door een
minder gunstig ondernemingsklimaat maakten zij die verwachting in de
jaren voor de crisis echter niet waar. Als we daar rekening mee houden,
beperkt dat de prognose in die gebieden behoorlijk” (Rabobank, juni
2021).

3.2

Demografie
De onderstaande figuur laat per regio van Zeeland zien wat momenteel
het aandeel jongeren van de totale bevolking.
Figuur 3.2

Aandeel jongeren in totale bevolking (Nederland, Zeeland en
deelregio's Zeeland, 2021)

Bron: CBS, bewerking Etil
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Figuur 3.2 laat zien dat het aandeel jongeren in Zeeland 13% is in 2021
ten opzichte van 14,8% voor heel Nederland. Voor de regio’s Walcheren
en overig Zeeland is dit 13,5% en voor de regio Zeeuws-Vlaanderen
11,7%.
Figuur 3.3 geeft de ontwikkeling van het totaal aantal jongeren tussen
2004 en 2021 weer.
Figuur 3.3

Ontwikkeling aantal jongeren (% gemiddeld - Nederland, Zeeland
en deelregio’s Zeeland)

Bron: CBS, bewerking Etil

De figuur laat goed zien hoe Zeeland en de verschillende regio’s van
Zeeland zich de afgelopen jaren hebben ontwikkeld als het gaat om het
aantal jongeren. Te zien is dat het gemiddelde aandeel jongeren in
Nederland en in Zeeland in alle periodes stijgt. Voor Nederland geldt een
2004-2021: stijging

minimale stijging van 0,5%, in Zeeland is dit 0,2%. De percentages van

aandeel jongeren in

de verschillende regio’s van Zeeland lopen uiteen. Zeeuws-Vlaanderen

Zeeland van ongeveer

had in de eerste twee periodes met een stijging van 0,2% en 0,4% te

0,5%.

maken. Dit daalde in de laatste periode 2016-2021 naar -0,3%. De regio
Walcheren kent dalingen van -0,2% en -0,4% met in de laatste periode
een daling van -0,2%. In de regio overig Zeeland is in de gehele periode
2004-2021 sprake van een stijging van het aandeel jongeren van
minimaal 0,5%.
De volgende figuur (3.4) laat de verwachte ontwikkeling zien van het
totale inwonersaantal van Zeeland en Nederland.
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Figuur 3.4

Verwachte ontwikkeling totaal aantal inwoners (% - Nederland en
Zeeland)

Bron: PBL/CBS, bewerking Etil

Uit bovenstaande figuur blijkt dat de verwachting is dat in Nederland het
inwonersaantal zal stijgen in periode 2020-2035 met een gemiddelde
stijging van 1,7%. Het inwonersaantal van Zeeland zal nagenoeg gelijk
blijven in deze periode. Er is sprake van een zeer lichte stijging van
gemiddeld 0,2%.
De volgende figuur (3.5) geeft de verwachte ontwikkeling weer van het
aantal 15- tot 24-jarigen in Nederland en Zeeland.
Figuur 3.5

Verwachte ontwikkeling aantal 15-24-jarigen (% - Nederland en
Zeeland)

Ontgroening in

Bron: PBL/CBS, bewerking Etil

Zeeland in toekomst
sterker dan in de rest

Waar

figuur

3.4

liet

zien

dat

de

verwachting

is

dat

het

totale

van Nederland.

inwonersaantal in Zeeland nagenoeg gelijk zal blijven tot 2035, wordt

Tussen 2025-2030

verwacht dat het aantal jongeren (15- tot 24-jarigen) zal dalen in dezelfde

verwachte daling van

periode. Hoewel in zowel Nederland als geheel als in de regio Zeeland

6,3% van aandeel

sprake is van ontgroening, is de daling van het aantal 15- tot 24-jarigen

jongeren .

in de regio Zeeland aanzienlijk sterker. In Zeeland is tussen 2020-2025
naar verwachting sprake van een daling van 2,5% (ten opzichte van -
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1,9% in Nederland). De verwachte daling van jongeren is met -6,3% het
sterkst in de periode 2025-2030 (ten opzichte van -4,3% in Nederland).
In absolute aantal betekent dit een verwachte daling van 64.000 jongeren
in Zeeland in 2020, naar 57.900 in 2035 en vervolgens een verwachte
lichte stijging naar 63.400 jongeren in 2050. Tussen 2030 -2035 is de
daling naar verwachting minder sterk, met een daling van het aantal 15tot 24-jarigen van 1% in Zeeland en 0,3% in Nederland.
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4

Vraagzijde van de arbeidsmarkt
De vraag naar arbeid in Zeeland bestaat uit twee componenten: de
vervulde vraag ofwel de werkgelegenheid en de onvervulde vraag ofwel
de openstaande vacatures en stagetekorten.

4.1

Werkgelegenheid
De specialisatiegraad (aantal arbeidsplaatsen) geeft aan of een sector in
een regio meer of minder werkgelegenheid toevoegt dan in vergelijking
met een andere regio (in dit geval Nederland). Het regionale aandeel van
de arbeidsplaatsen in een sector wordt afgezet tegen het nationale
aandeel van die sector. Als het aandeel in de sector op regionaal niveau
hetzelfde is als op nationaal niveau dan is de specialisatiegraad 1 ,0
(100%). Is het regionale aandeel lager dan het nationale aandeel dan is
de score lager dan 1,0 (100%, ondervertegenwoordiging) en bij een hoger
aandeel

is

de

specialisatiegraad

hoger

dan

1,0

(100%,

over-

vertegenwoordiging). De specialisatiegraad geeft dus niet aan hoe
belangrijk een bepaalde sector is in absolute zin, maar laat zien hoe
afwijkend een regio is ten opzichte van Nederland.
Figuur 4.1 laat per sector zien wat de specialisatiegraad is in Zeeland in
vergelijking met het nationale aandeel van de betreffende sector.
Figuur 4.1

Specialisatiegraad (aantal arbeidsplaatsen - Zeeland, 2019)

Bron: LISA, bewerking Etil
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Regio Zeeland kent

Bovenstaande

oververtegenwoor-

oververtegenwoordiging heeft van de sectoren landbouw, bosbouw en

figuur toont aan dat de

regio Zeeland

een sterke

diging van de

visserij en chemische industrie. Dat betekent dat in de regio Zeeland, in

sectoren landbouw,

vergelijking met Nederland, een groot deel van de werkgelegenheid

bosbouw en visserij

bestaat uit banen in deze sectoren. Daarnaast kennen ook de voedings-

en chemische

en genotmiddelenindustrie en horeca een relatief hoge specialisatiegraad.

industrie.

De

specialisatiegraad

gaat

uit

van

het

relatieve

belang

van

de

werkgelegenheid in een bepaalde sector in Zeeland ten opzichte van de
totale werkgelegenheid in Nederland. Een hoge specialisatiegraad wil dus
niet zeggen dat deze sectoren ook in absolute aantallen voor de meeste
Top 5 sectoren
arbeidsplaatsen

arbeidsplaatsen zorgen. De top vijf van sectoren met de meeste
arbeidsplaatsen is namelijk als volgt (LISA, 2019):

Zeeland: zorg,

1) Zorg – 23.959

detailhandel, horeca,

2) Detailhandel – 22.164

specialistische

3) Horeca – 13.751

zakelijke

4) Specialistische zakelijke dienstverlening – 12.289

dienstverlening en

5) Bouwnijverheid – 11.277

bouwnijverheid.

Een vergelijking tussen de sub-regio’s laat zien dat er het meeste
werkgelegenheid is in Overig Zeeland (79.968 arbeidsplaatsen), gevolgd
door Walcheren (52.029 arbeidsplaatsen) en Zeeuws-Vlaanderen (51.833
arbeidsplaatsen).
De onderstaande figuur (4.2) geeft de specialisatiegraad in de regio
Zeeuws-Vlaanderen weer.
Figuur 4.2

Specialisatiegraad (aantal arbeidsplaatsen - Zeeuws-Vlaanderen,
2019)

Bron: LISA, bewerking Etil

In

Zeeuws-Vlaanderen

kent

de

chemische

industrie

de

hoogste

specialisatiegraad. In Terneuzen ligt namelijk één van de zes chemische
parken van Nederland, het Valuepark. De Chemische industrie is goed
voor 3.286 arbeidsplaatsen. Andere sectoren die in Zeeuws-Vlaanderen
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Top 5 sectoren

zijn oververtegenwoordigd ten opzichte van Nederland zijn de landbouw,

arbeidsplaatsen

bosbouw en visserij (3.096 arbeidsplaatsen), de overige industrie (2.95

Zeeuws-Vlaanderen:

arbeidsplaatsen) en de horeca (3.820 arbeidsplaatsen). In absolute

zorg, detailhandel,

aantallen worden de meeste arbeidsplaatsen in Zeeuws-Vlaanderen

horeca,

gecreëerd door de zorgsector (7.096 arbeidsplaatsen), de detailha ndel

specialistische
zakelijke
dienstverlening en

(6.510

arbeidsplaatsen),

de

horeca

(3.820

arbeidsplaatsen),

specialistische zakelijke dienstverlening (3.719 arbeidsplaatsen) en de
chemische industrie (3.286 arbeidsplaatsen).

chemische industrie.

In de volgende figuur is de specialisatiegraad van de regio Walcheren
weergegeven.
Figuur 4.3

Specialisatiegraad (aantal arbeidsplaatsen - Walcheren, 2019)

Bron: LISA, bewerking Etil

In de regio Walcheren is er in mindere mate sprake van een zeer sterke
Top 5 sectoren

oververtegenwoordiging van een bepaalde sector. In vergelijking met

arbeidsplaatsen

Nederland zorgen de horeca (5.122 arbeidsplaatsen), energie (866

Walcheren: zorg,

arbeidsplaatsen) en openbaar bestaan en overheidsdiensten (3.593

detailhandel, horeca,

arbeidsplaatsen) hier wel voor relatief veel banen. In absolute zin zorgen

onderwijs en

de volgende vijf sectoren voor de meeste werkgelegenheid: de zorg

openbaar bestuur en

(7.755 arbeidsplaatsen), de detailhandel (6.128 arbeidsplaatsen), de

overheidsdiensten.

horeca (5.122 arbeidsplaatsen), onderwijs (3.648 arbeidsplaatsen) en
openbaar bestuur en overheidsdiensten (3.593 arbeidsplaatsen).
In de volgende figuur (4.4) is de specialisatiegraad voor de regio overig
Zeeland te zien.
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Figuur 4.4

Specialisatiegraad (aantal arbeidsplaatsen – Overig Zeeland,
2019)

Bron: LISA, bewerking Etil
Top 5 sectoren

In vergelijking met Nederland zorgt de landbouw, bosbouw en visserij

arbeidsplaatsen

(6.147) in Overig Zeeland voor relatief veel banen. Dit geldt ook voor de

Overig Zeeland: zorg,

voedings- en genotmiddelenindustrie (470 arbeidsplaatsen). In absolute

detailhandel,

zin zijn de sectoren die zorgen voor de meeste werkgelegenheid in Overig

landbouw, bosbouw

Zeeland: de zorg (9.108 arbeidsplaatsen), de detailhandel (9.526

en visserij,

arbeidsplaatsen),

bouwnijverheid en

de

landbouw,

bosbouw

en

visserij

(6.147

arbeidsplaatsen), bouwnijverheid (5.781 arbeidsplaatsen) en groothandel

groothandel.

(5.634 arbeidsplaatsen).

4.2

Werkgelegenheidsaandeel jongeren naar sector en
beroepsklasse
Figuur 4.5 toont in welke sectoren relatief veel jongeren werkzaam zijn
en biedt daarmee inzicht in de werkgelegenheidsstructuur in Zeeland.
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Figuur 4.5

Aandeel 15-24-jarigen binnen totaal aantal werkenden (%), naar
sector (Zeeland, 2019)

Bron: CBS Microdata, bewerking Etil
In de detailhandel
(43%) en horeca
(38%) in Zeeland
werken veel
jongeren.

Grote bedrijfstakken waar verhoudingsgewijs veel jongeren werken zijn
de detailhandel en de horeca. In de detailhandel is 43% van de werkenden
tussen de 15 en 24 jaar. In de horeca is het aandeel jongeren 38%.
Figuur 4.6 hieronder toont het aandeel jongeren naar beroepsklasse in
plaats van naar sector.
Figuur 4.6

Aandeel 15-24-jarigen binnen totaal aantal werkenden (%), naar
beroepsklasse (Zeeland, 2019)

Aandeel jongeren in
Zeeland hoog in
transport en logistiek
beroepen en
dienstverlenende en
commerciële
beroepen.

Bron: CBS Microdata, bewerking Etil
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De figuur hierboven toont dat in termen van beroepen veel jongeren
werkzaam zijn in transport- en logistiekberoepen en dienstverlenende en
commerciële beroepen.

4.3

Vacatures
Vacatures zijn onbezette arbeidsplaatsen waarvoor - binnen of buiten een
onderneming of instelling - personeel wordt gezocht dat onmiddellijk of
zo spoedig mogelijk geplaatst kan worden.
Onderstaande figuur schetst de ontwikkeling in het online openstaande
vacatures in Nederland en Zeeland sinds februari 2020 (ijkpunt).
Figuur 4.7

Ontwikkeling online openstaande vacatures (februari 2020 =
100% - Nederland en Zeeland)

Bron: UWV, bewerking Etil
Forse daling

Bovenstaande figuur schetst een gelijke ontwikkeling in het aantal

vacatures Zeeland:

vacatures in Nederland en Zeeland. In maart 2020 was sprake van een

van 4.707 in feb 2020

forse daling. Waar in Nederland in februari 2020 nog 189.742 vacatures

naar 3.144 in mrt

waren, was dit aantal gedaald tot 131.819 in maart 2020. Zeeland kende

2020.

een daling van 4.707 in februari 2020 naar 3.144 in maart 2020.
Volgens het CBS was de daling van het aantal vacatures in het eerste
kwartaal van 2020 ten opzichte van het laatste kwartaal van 2019 de
sterkste afname van vacatures ooit gemeten; namelijk een afname van
60.000 vacatures. De sterkste afname tot nu toe werd gemeten tijdens
de financiële crisis. In het vierde kwartaal van 2008 nam het aantal
openstaande vacatures met 49.000 af1.
Onderstaande figuur (4.8) brengt in beeld hoe de vacatures verdeeld zijn
naar beroepsklasse.

1

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/20/aantal-vacatures-daalt-met-60-duizend-in-eerstekwartaal
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Figuur 4.8

Aantal online openstaande vacatures (februari 2020, mei 2020
en mei 2021, Zeeland)

Openstaande

Bron: UWV, bewerking Etil

vacatures in Zeeland
het grootst in de

Uit figuur 4.8 komt naar voren dat het aantal openstaande vacatures in

techniek sector.

Zeeland het grootst is in de techniek. Daarnaast zijn er relatief veel
vacatures

voor

bedrijfseconomische

en

administratieve

beroepen,

beroepen in transport en logistiek en dienstverlenende beroepen.

4.4

Stagetekorten
Stageplaatsen en leerbanen zijn belangrijk voor het vinden van een baan.
Jongeren krijgen de kans om hun startkwalificatie te behalen en vergroten
daarmee hun kans op werk.
Onderstaande figuur (4.9) schetst de ontwikkeling in stagetekorten
tussen maart 2021 en juni 2021 in Zeeland.
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Figuur 4.9

Ontwikkeling stagetekorten (maart-juni 2021, Zeeland)

Bron: SBB, bewerking Etil
Recente positieve

In een neergaande conjunctuur zijn er doorgaans minder stageplaatsen

economische

en leerbanen. Bovenstaande figuur laat zien dat er tussen maart en juni

ontwikkeling in

2021 nauwelijks sprake was van een tekort aan leerbanen (BBL -leerweg).

Zeeland vertaalt zich

Waar er tussen maart 2021 en half mei 2021 nog een tekort was van 225-

direct naar daling

234 stageplaatsen (BOL-leerweg), daalde het tekort eind mei naar 79. De

stagetekort.

recente positieve economische ontwikkeling (zie ook paragraaf 3.1) lijkt
zich dus direct door te vertalen in een grotere vraag naar stagiairs en
daarmee een daling in het stagetekort.
Op landelijk niveau blijkt uit SBB-cijfers dat er grote verschillen in stageen leerbaantekorten zijn tussen de verschillende sectoren en regio’s.
Oplopende tekorten zijn vooral te zien in sectoren die ernstig zijn
getroffen door de lockdown-maatregelen van het kabinet, waaronder de
horeca en toerisme. In de sector zorg, welzijn en sport is het absolute
aantal tekorten aan stages en leerbanen nog altijd het groot. Door de
coronadrukte is er simpelweg geen tijd om studenten te begeleiden.
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5

Aanbodzijde van de arbeidsmarkt
Centraal

in

dit

hoofdstuk

staat

de

aanbodzijde

van

de

Zeeuwse

arbeidsmarkt. Aan de orde komen achtereenvolgens de werkzame
beroepsbevolking, de arbeidsmarktreserves en de arbeidsmarktinstroom
vanuit het onderwijs.

5.1

Beroepsbevolking
Netto

arbeidsparticipatie

is

het

aandeel

van

de

werkzame

beroepsbevolking in de potentiële beroepsbevolking. Onderstaande figuur
toont de ontwikkeling in netto arbeidsparticipatie van 15- tot 24-jarigen
in Nederland, Zeeland en de twee COROP-gebieden in Zeeland, namelijk
Zeeuws-Vlaanderen en overig Zeeland.
Figuur 5.1

Ontwikkeling netto arbeidsparticipatie, 15-24-jarigen
(Nederland, Zeeland en COROP-gebieden Zeeland)

Bron: CBS, bewerking Etil
Netto
arbeidsparticipatie

Uit figuur 5.1 blijkt dat de netto arbeidsparticipatie van jongeren (15-24
jaar)

in

Zeeland

hoger

ligt

dan

in

de

rest

van

Nederland.

De

van Zeeuwse

arbeidsdeelname onder jongeren is dus relatief hoog in Zeeland. Hierbij

jongeren ligt

is er wel een verschil tussen de twee COROP-regio’s in Zeeland. De netto

structureel hoger dan

arbeidsparticipatie van 15- tot 24-jarigen ligt in overig Zeeland namelijk

landelijk gemiddelde.

hoger

Wel verschillen
tussen deelregio’s.

dan

in

arbeidsparticipatie

Zeeuws-Vlaanderen,
onder

het

waar

Zeeuwse

de

gemiddelde

gemiddelde

ligt.

netto
De

arbeidsparticipatie van jongeren in Zeeland is licht gestegen tussen 2003
en 2020, waarbij er als gevolg van de coronacrisis sprake is van een daling
in 2020 ten opzichte van 2019.
De figuur hieronder brengt in beeld in welke provincie Zeeuwse jongeren
werken.

22

Figuur 5.2

Waar werken mensen die in Zeeland wonen naar provincie (% totaal en 15-25-jarigen, december 2019)

Bron: CBS, bewerking Etil

Driekwart van de

Hierbij valt op dat jongeren in die in Zeeland wonen in ongeveer driekwart

jongeren die in

van de gevallen ook in Zeeland werkzaam zijn. Dit komt overeen met het

Zeeland woont, werkt

beeld van de totale werkzame bevolking in Zeeland. Jongeren wonen en

ook in Zeeland.

werken dus ongeveer net zo vaak in Zeeland als overige leeftijdsgroepen.
Van alle werkzame Zeeuwse jongeren werkt 12% in Zuid-Holland en 9%
in Noord-Brabant.
Figuur 5.3 hieronder toont de andere kant van de medaille; dat wil
zeggen, jongeren die buiten Zeeland woonachtig zijn maar wel in Zeelan d
werken.
Figuur 5.3

Samenstelling werkenden die buiten Zeeland wonen, maar in
Zeeland werken (% - totaal en 15-25-jarigen, december 2019)

Bron: CBS, bewerking Etil

23

Uit figuur 5.3 blijkt dat van alle werkende jongeren in Zeeland die niet in
Zeeland wonen, het merendeel in Noord-Brabant (57%) of Zuid-Holland
(34%) woont.
Figuur 5.4 hieronder toont het aandeel jongeren onder de 27 jaar dat
formeel onderwijs volgt naar positie op de arbeidsmarkt.
Figuur 5.4

Aandeel

jongeren

dat

formeel

onderwijs

volgt

naar

arbeidsmarktpositie (Nederland, Zeeland en COROP-gebieden
Zeeland, 2019)

*Voor Zeeuws-Vlaanderen zijn de aantallen te klein om voor Geregistreerde
werkzoekenden en Uitkering sociale zekerheid gegevens te tonen.
Bron: UWV, bewerking Etil
T.o.v. de rest van
Nederland volgen
Zeeuwse jongeren
relatief minder vaak
een opleiding.

Het blijkt dat jongeren in Zeeland ten opzichte van jongeren in Nederland
minder vaak een opleiding volgen. Dit geldt zowel voor de werkende
jongeren (51% in Zeeland en 55% in Nederland) als voor de nietwerkende jongeren (67% in Zeeland en 72% in Nederland). Dit beeld is
ook terug te zien bij de geregistreerde werkzoekende jongeren en
jongeren met een uitkering sociale zekerheid. Ook voor deze groepen
geldt dat Zeeuwse jongeren relatief minder vaak formeel onderwijs
volgen.

5.2

Arbeidsmarktreserves
In deze paragraaf wordt ingegaan op de zogenoemde ‘bekende reserves’,
dat wil zeggen bij uitkeringsinstanties ingeschreven werklozen.

5 . 2 . 1 G e r eg is t re e rd a a n ta l we r k z oek e nd en ( GW U)
Hierbij wordt eerst gekeken naar de ontwikkeling van aantal jongeren in
Zeeland

in

het

GWU-bestand.

GWU

staat

voor

Geregistreerde

Werkzoekenden bij UWV. De definitie van GWU is als volgt: personen van
15 tot 75 jaar die als werkzoekend bij UWV staan geregistreerd met een
WW-uitkering,

Bijstandsuitkering,

Wajong-uitkering,

WGA-uitkering,

WAO-uitkering en dienstverlening van UWV of gemeenten ontvangen, of
een actief cv op werk.nl hebben. Deze paragraaf heeft uitsluitend
betrekking op jongeren tot 27 jaar.
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In Zeeland is de

UWV-cijfers tonen aan dat in Zeeland de toename van het geregistreerd

toename van het

aantal werkzoekenden het sterkst is onder jongere leeftijdsgroepen.

geregistreerd aantal

Relatief

gezien

was

de

toename

van

het

geregistreerd

aantal

werkzoekenden sinds

werkzoekenden in deze periode veruit het sterkst onder jongeren tot 27

feb 2020 het sterkst

jaar. Die leeftijdsgroep vormde eind augustus 2020 12% van het totale

onder jongere

GWU-bestand in Zeeland (UWV, 2020). De sterke stijging onder jongere

leeftijdsgroepen.

leeftijdsgroepen

komt

volgens

UWV

met

name

door

twee

elkaar

versterkende factoren. Horeca en detailhandel waren twee snel en sterk
Oorzaak: jongeren
werken op flexibele
contracten in horeca
en detailhandel. Beide

getroffen sectoren waarin juist relatief veel jongeren werken. Daar komt
bij

dat

relatief

veel

jongeren

op

flexibele

contracten

werken

en

werkgevers in eerste instantie hun flexibele schil gebruiken om hun
personeelsbestand snel te verkleinen.

sectoren zijn snel en
hard getroffen door
coronapandemie.

In

onderstaande

figuren

wordt

onderscheid

gemaakt

tussen

geregistreerde werkzoekende jongeren zonder bijstandsuitkering (figuur
5.5) en mét een bijstandsuitkering (figuur 5.6) in Zeeland.
Figuur 5.5

Ontwikkeling

aantal

geregistreerde

werkzoekenden

zonder

dienstverband <27 jaar (februari 2020 = 100% - Zeeland en
deelregio’s Zeeland)

Bron: UWV, bewerking Etil

In de figuur hierboven is februari 2020 als ijkpunt gekozen, omdat dit als
het startpunt wordt beschouwd van de coronacrisis in Nederland. Waar de
piek van het aantal WW-uitkering in de periode april-juni 2020 lag (zowel
voor Nederland als voor Zeeland), stopt de piek van het aantal
geregistreerde werkzoekende iets eerder, namelijk in mei. Vanaf mei
2020 is weer een daling te zien in het aantal geregistreerde werkzoekende
jongeren in Zeeland.
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Van alle
leeftijdsgroepen in
Zeeland zijn er
verhoudingsgewijs
veel jongeren tot 27

Met behulp van het GWU kan gedetailleerder worden gekeken naar het
regionale

bijstandsbestand,

concludeerde

eerder

dat

zoals

van

te

alle

zien

is

in

figuur

leeftijdsgroepen

in

5.6.

UWV

Zeeland

er

verhoudingsgewijs veel jongeren tot 27 jaar in de bijstand zijn gestroomd
(UWV, 2020).

jaar in de bijstand
gestroomd.

Figuur 5.6

Ontwikkeling

aantal

geregistreerde

werkzoekenden

zonder

dienstverband met een bijstandsuitkering <27 jaar (februari
2020 = 100% - Zeeland en deelregio’s Zeeland)

Bron: UWV, bewerking Etil

In januari 2021
hebben 832 jongeren
in Zeeland een
bijstandsuitkering.

Figuur 5.6 toont hoe het aantal bijstandsuitkeringen onder jongeren in
mei 2020 toenam ten opzichte van februari 2020. In de gehele periode
februari 2020-januari 2021 is het beeld wisselend tussen de regio’s maar
over het algemeen is er sprake van een stijging van het aantal
bijstandsuitkeringen

onder

jongeren. In januari 2021 hebben 832

jongeren in Zeeland een bijstandsuitkering, 149 hebben een Wajonguitkering en 27 hebben een WIA- of WAO uitkering. Het aantal Wajongers
is tussen januari 2020 en januari 2021 is gedaald van 201 naar 149. In
de Wajong is uitsluitend sprake van uitstroom. Arbeidsbeperkten in een
voor nieuwe toestroom afgeschafte regeling (WSW, WIW/ID en Wajong)
blijken een stuk minder kwetsbaar voor baanverlies dan degenen in een
nieuwe regeling, waaronder de arbeidsbeperkte jongeren onder de
Participatiewet (SCP, 2020).
5 . 2 . 2 W W -u i tk e r in g en
Om inzicht te krijgen in de arbeidsmarktreserves is het relevant om naast
het GWU ook naar het aantal WW-uitkeringen te kijken. Evenals voor het
GWU in Zeeland geldt voor WW-uitkeringen ook dat jongeren tot 27 jaar
en uitzendkrachten extra hard zijn geraakt door de coronacrisis. Op basis
van UWV-cijfers kan verder worden geconcludeerd dat de toename van
de nieuwe WW-uitkeringen in eerste instantie het meeste kwam van jonge
oproepkrachten en uitzendkrachten vanuit de horeca en uitzendbureaus.
Belangrijk hierbij is dat jongeren vaak al na drie maanden weer uit de
WW-uitkering stromen, aangezien zij korter recht hebben op een uitkering
omdat zij minder WW-rechten hebben opgebouwd. Daarnaast constateert
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UWV dat jongeren bovendien vaak relatief snel weer aan het werk komen
wanneer de arbeidsmarkt weer aantrekt (UWV, 2020).
Figuur 5.7 biedt op basis van CBS-data inzicht in de ontwikkeling van het
werkloosheidspercentage van 15- tot 24-jarigen in Nederland, Zeeland en
de twee Zeeuwse COROP-gebieden. Volgens de definitie van het CBS is
iemand werkloos als hij geen betaald werk heeft en actief op zoek is naar
werk en beschikbaar is voor werk. Het aantal werklozen (zoals hierboven
geschetst) verschilt van het aantal werkloosheidsuitkeringen. Iemand
heeft immers pas recht op een WW-uitkering als hij of zij eerder gewerkt
heeft.
Figuur 5.7

Ontwikkeling

werkloosheidspercentage,

15-24-jarigen

(Nederland, Zeeland en COROP-gebieden Zeeland)

Bron: CBS, bewerking Etil
Tussen 2003 en 2020
lag percentage
jeugdwerkloosheid in

De

figuur

hierboven

laat

zien

dat

de

ontwikkeling

van

het

jeugdwerkloosheidspercentage in Zeeland en Nederland overeenkomstig
verloopt.

Een

belangrijk

verschil

is

echter

wel

dat

het

Zeeland structureel

jeugdwerkloosheidspercentage in Zeeland lager ligt dan het nationale

lager dan landelijk

percentage werkloze jongeren. De jeugdwerkloosheid is dus relatief laag

gemiddelde.

in Zeeland. Zeker de laatste jaren (2016-2020) zijn er hierbij nauwelijks
verschillen binnen de regio.

Door corona is

De coronapandemie heeft echter wel een negatieve impact op het

percentage

percentage jongeren dat werkloos is: het werkloosheidspercentage voor

jeugdwerkloosheid

15- tot 24-jarigen is in de regio Zeeland gestegen van 5,6% in 2019 naar

wel gestegen van

7,4% in 2020. In absolute aantallen gaat het in beide jaren om ongeveer

5,6% in 2019 naar

2.000 werkloze jongeren. De stijging van het werkloosheidspercentage

7,4% in 2020, met

tussen 2019 en 2020 is het sterkst in de regio Overig Zeeland.

name in Overig
Zeeland.

Onderstaande figuur (5.8) laat de in- en uitstroom van jongeren met een
WW-uitkering in Zeeland zien tussen januari 2020 en april 2021; een
periode waarin de eerste effecten van de coronapandemie duidelijk
zichtbaar worden.
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Figuur 5.8

In- en uitstroom WW-uitkeringen aan jongeren (Zeeland)

Bron: UWV, bewerking Etil

Figuur 5.8 laat een forse stijging zien in het aantal jongeren in Zeeland
Instroom jongeren in

dat instroomt in de WW in april 2020, namelijk van 158 WW-uitkeringen

de WW in Zeeland is

in maart 2020 naar 385 in april 2020. Een logische verklaring hiervoor is

gestegen van 158 in

dat de hoge besmettingsaantallen in januari en februari 2020 leidden tot

maart 2020 naar 385

een intelligente lockdown in maart en april 2020. Thuiswerken werd de

in april 2020.

norm, horeca, scholen en de kinderopvang werden gesloten en ook het
uitoefenen van contactberoepen werd verboden. De uitbraak van het
coronavirus en de intelligente lockdown die in reactie daarop is ingesteld,
heeft

de

Nederlandse

economie

flinke

schade

bezorgd.

Dit

heeft

geresulteerd in een flinke banenkrimp. Sectoren in Zeeland die het snelst
en het hardst zijn geraakt door de coronacrisis zijn de horeca, de
uitzendbranche en de detailhandel. Het zijn vooral jongeren die vaak met
flexibele contracten in de horeca en detailhandel werken (UWV, 2020).
Sinds dec 2020 daalt

Positief is dat figuur 5.8 laat zien dat sinds december 2020 de instroom

instroom jongeren in

van jongeren in de WW daalt. In april 2021 zijn slechts 14 jongeren de

WW in Zeeland.

WW ingestroomd. De uitstroom uit de WW is nog relatief laag in
vergelijking tot de instroomaantallen. Dat is niet vreemd. Nieuwe WW’ers
stromen namelijk niet gelijk weer uit: het recht op WW is minimaal drie
maanden. De uitstroom reageert daarom vertraagd op ontwikkelinge n bij
de instroom.
Figuur 5.9 laat het aantal lopende WW-uitkeringen onder jongeren in
Nederland en Zeeland zien.
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Figuur 5.9

Ontwikkeling aantal lopende WW-uitkeringen aan jongeren < 27
jaar (februari 2020 = 100% - Nederland en Zeeland)

Bron: UWV, bewerking Etil

In de uitgangssituatie januari 2020 ontvingen 18.032 jongeren in
Nederland een WW-uitkering (100%). In Zeeland ontvingen op dat
moment 380 jongeren een WW-uitkering (106%). Tussen januari 2020 en
november 2020 volgt Zeeland wat betreft de ontwikkeling van het aantal
lopende WW-uitkeringen aan jongeren dezelfde lijn als Nederland. Vanaf
In april 2021 hebben

november 2020 stijgt het aantal Zeeuwse jongeren met een WW-uitkering

447 jongeren in

ten opzichte van het aantal jongeren in Nederland met een WW-uitkering,

Zeeland een WW-

om in april 2021 onder het niveau van het landelijke percentage jongeren

uitkering.

met een WW-uitkering uit te komen. In april 2021 hebben 447 jongeren
in Zeeland een WW-uitkering.
Onderstaande figuur (5.10) maakt onderscheid van het aantal lopende
WW-uitkeringen naar de verschillende sub-regio binnen Zeeland.
Figuur 5.10

Ontwikkeling

aantal

lopende

WW-uitkeringen

aan

jongeren

(februari 2020 = 100% - deelregio’s Zeeland)
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Opvallend hierbij is dat de uitgangssituatie in de drie deelregio’s in
januari-februari 2020 behoorlijk vergelijkbaar waren, maar verder uiteen
gaat lopen naarmate de tijd vordert. Dit duidt erop dat de impact van
Walcheren kent met

coronapandemie verschillend uitpakt voor de deelregio’s. Verder wordt uit

192 hoogste aantal

bovenstaande figuur duidelijk dat de regio Walcheren het hoogste aantal

jongeren met WW-

jongeren met een WW-uitkering kent gedurende de gehele periode januari

uitkering.

2020-april 2021. In april 2021 zijn er in Walcheren 192 jongeren met een
WW-uitkering ten opzichte van 106 jongeren in Overig Zeeland en 106
jongeren in Zeeuws-Vlaanderen.
Figuur 5.11 brengt het aantal lopende WW-uitkeringen aan jongeren in
beeld naar sector. De figuur toont de sectoren die in het bijzonder
getroffen zijn door de coronapandemie en waar veel jongeren in Zeeland
werkzaam zijn.
Figuur 5.11

Aantal

lopende

WW-uitkeringen

aan

jongeren

naar

sector

(provincie Zeeland)

Bron: UWV, bewerking Etil
Vooral jongeren

Figuur 5.11 laat zien dat met vooral jongeren die bij aanvang van de

werkzaam in horeca,

coronapandemie werkzaam waren in de horeca en catering, detailhandel

detailhandel, en

en werkten voor uitzendbedrijven met ontslag zijn geconfronteerd. Zo

uitzendbranche

ontvingen in april 2020 173 jongeren een WW-uitkering die voorheen in

belandden door

de horeca en catering sector werkten. In april 2021 was dit aantal 109.

corona in de WW.

Cijfers ten aanzien van het aantal lopende WW-uitkeringen aan jongeren
naar beroepsklasse in Zeeland vertonen een overeenkomstig beeld, zoals
blijkt uit figuur 5.12.
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Figuur 5.12

Aantal lopende WW-uitkeringen aan jongeren naar beroepsklasse
(provincie Zeeland)

Bron: UWV, bewerking Etil

5.3

Schoolverlaters VSO-PRO
Studenten
in
het
voortgezet
speciaal
onderwijs
(VSO)
en
praktijkonderwijs (PRO) vormen een bijzondere groepen binnen het
arbeidsaanbod. Het is immers een groep die per definitie enige afstand
ervaart tot de arbeidsmarkt. Nog meer dan voor andere groepen is hun
succes op de arbeidsmarkt afhankelijk van het succesvol doorlopen van
onderwijs. Uitstroomcijfers vanuit het VSO-PRO zijn daarmee een
belangrijker voorspeller van hun succes.
Figuur 5.13 toont het schoolverlaters van het VSO-PRO voor cohort 20192020 naar uitstroombestemming. Hieruit blijkt dat 82% uitstroom t naar
een gestructureerde bezigheid, het vaakst naar een vervolgopleiding
(51%), gevolgd door werk (19%) en dagbesteding (12%). Daarmee blijft
een
groep
van
18%
over
die
uitstroomt
zonder
duidelijk
toekomstperspectief. De helft hiervan betreft thuiszitters.
Figuur 5.13

Schoolverlaters

VSO-PRO

naar

uitstroombestemming

(2019/2020)
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Bron: Zeeuwse Stichting Maatwerk
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Wanneer wordt ingezoomd op de groep schoolverlaters dat naar
vervolgonderwijs instroomt, blijkt dat het merendeel de ambitie heeft een
startkwalificatie te behalen. Zoals figuur 5.14 laat zien kiest twee derde
van
deze
jongeren
voor
een vervolgopleiding
waarmee
een
startkwalificatie behaald kan worden. Daarbij kiezen zij het vaakst (83%)
voor een mbo-opleiding, in het bijzonder een mbo-BOL-2 opleiding (56%).
Schoolverlaters die kiezen voor een opleiding zonder startkwalificatie
kiezen in ongeveer gelijke mate voor een lagere vo-opleiding (52%) of
mbo-BOL-1-opleiding (48%).
Figuur 5.14

Schoolverlaters

die

uitstromen

naar vervolgonderwijs, naar

perspectief op startkwalificatie (2019/2020)

Zeeland
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14
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Onvoldoende voor startkwalificatie

Bron: Zeeuwse Stichting Maatwerk, bewerking Panteia

Voor wie uitstroomt naar werk geldt dat een kleine groep (31%) kiest
voor een leerwerkplek. Dit betekent overigens niet dat het restant van
deze schoolverlaters de arbeidsmarkt zonder ondersteuning betreedt.
Daarbij kunnen zij zich het vaakst beroepen op een doelgroepregister verklaring, zoals figuur 5.15 laat zien. Ook de loonkostensubsidie wordt
relatief vaak toegepast. Daarbij is het wel de vraag wat het
langetermijnperspectief van deze jongeren is; kunnen zij ook weer een
baan zonder ondersteuning vinden als zij hun huidige baan onvoorzie n
verliezen?
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Figuur 5.15
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uitstromen
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Bron: Zeeuwse Stichting Maatwerk, bewerking Panteia

5.4

Voortijdig schoolverlaters
Voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die
zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. Een startkwalificatie is
een havo of vwo diploma of minimaal een mbo-2 diploma. Het vsvpercentage staat voor het aantal vsv’ers als percentage van het aantal
onderwijsdeelnemers die aan het begin van het schooljaar ingeschreven
staan.
Onderstaande figuur biedt inzicht in het percentage vsv’ers in Nederland,
Zeeland en deelregio’s in Zeeland naar onderwijsniveau.
Figuur 5.16

Vsv-percentage, naar onderwijsniveau (Nederland, Zeeland en
deelregio's Zeeland, 2019/2020)

Bron: DUO, bewerking Etil

33

Op basis van figuur 5.16 kan worden geconcludeerd dat het aandeel
Aandeel vsv’ers in

vsv’ers in Zeeland nauwelijks afwijkt van het landelijke beeld. In totaal

Zeeland wijkt

ging het in Zeeland in 2019-2020 om 475 jongeren die voortijdig het

nauwelijks af van

onderwijs hebben verlaten (81 vsv’ers in het voortgezet en 394 vsv’ers in

landelijk beeld.

het mbo). Er zijn hierbij wel verschillen tussen de Zeeuwse deelregio’s,
waarbij de regio Walcheren een relatief hoog aandeel vsv’ers kent op

Walcheren kent
relatief hoog aandeel

mbo-niveau. Overig Zeeland heeft daarentegen relatief weinig jongeren
die voortijdig het onderwijs verlaten.

vsv’ers op mboniveau.

Figuur 5.17 brengt in beeld hoe het vsv-percentage zich de afgelopen
jaren heeft ontwikkeld in Zeeland.
Figuur 5.17

Ontwikkeling vsv-percentage, naar onderwijsniveau (Zeeland,
2015/2016-2019/2020)

Bron: DUO, bewerking Etil

De figuur hierboven laat zien dat het vsv-percentage in Zeeland de
afgelopen jaren redelijk constant is geweest. Op mbo-niveau is tussen
2018/2019 en 2019/2020 een daling zichtbaar in het vsv-percentage.
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6.1

Confrontatie van vraag en aanbod op
de arbeidsmarkt
Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Inzicht in de huidige aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in
Zeeland is te ontlenen aan de Spanningsindicator Arbeidsmarkt van UWV.
Deze wordt berekend door het totaal aantal openstaande vacat ures te
delen

door

het

aantal

bij

UWV

ingeschreven

niet-werkende

werkzoekenden die korter dan een half jaar werkloos zijn. Figuur 6.1 toont
inzicht in de krapte op de arbeidsmarkt in Nederland en Zeeland.
Figuur 6.1

Spanningsindicator UWV (Nederland en Zeeland)

Bron: UWV, bewerking Etil

In periode 2017-2019

De figuur hierboven laat zien dat Zeeland in de periode eind 2017 -eind

kende Zeeland zeer

2019 een relatief zeer krappe arbeidsmarkt kende. Oftewel, de vraag naar

krappe arbeidsmarkt.

arbeid was groter dan het aanbod van arbeid. Werkgevers hebben dan

Corona zorgde voor

veel vacatures die ze niet kunnen vullen. De figuur toont eveneens de

minder gespannen

impact van de coronapandemie op de arbeidsmarkt in Nederland en

arbeidsmarkt.

Zeeland, waarbij de coronacrisis in Zeeland duidelijk zorgde voor een
minder gespannen arbeidsmarkt. Desalniettemin is er in Zeeland, ook
gedurende de coronapandemie, sprake van krapte op de arbeidsmarkt.
Interessant in dit licht is om in te zoomen op de krapte op de arbeidsmarkt
naar sectoren.
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Figuur 6.2

Spanningsindicator

UWV

naar

beroepsklasse

(kw

1,

2021

Nederland en Zeeland)

Bron: UWV, bewerking Etil

In Zeeland is sprake

Figuur 6.2 laat zien dat de krapte op de arbeidsmarkt naar sectoren

van krapte op de

verschilt in Zeeland ten opzichte van Zeeland. Zo is voor zowel

arbeidsmarkt voor

werkgevers in Zeeland als Nederland moeilijk om werknemers te vinden

beroepen in techniek,

voor technische beroepen, al is er op landelijk niveau sprake van een

ICT, zorg en welzijn

forsere spanning op de arbeidsmarkt. In Zeeland is er naast technische

en de agrarische

beroepen vooral sprake van een gespannen arbeidsmarkt voor ICT-

sector.

beroepen, beroepen in zorg en welzijn en in de agrarische sector.
In de figuur hieronder wordt nog verder ingezoomd, namelijk op het
niveau van beroepen.
Figuur 6.3

Spanningsindicator UWV naar beroepsgroep, top 10, 1e kw 2021
(Zeeland)

Bron: UWV, bewerking Etil

Bovenstaande figuur geeft aan dat op het niveau van specifieke beroepen
werkgevers enerzijds vooral op zoek zijn naar hoger opgeleiden binnen
de sector zorg en welzijn en anderzijds naar technisch personeel.
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6.2

Verwachte arbeidsmarktperspectieven
Om inzicht te krijgen in de verwachte arbeidsmarktperspectieven naar
opleiding kan gebruik worden gemaakt van de Indicator Toekomstige
Arbeidsmarktperspectief (ITA) van schoolverlaters en werkzoekenden.
Deze indicator is gelijk aan een deling van het verwachte aanbod door de
verwachte vraag tot 2024.
Naarmate de waarde van de ITA hoger ligt, is er sprake van een slechter
arbeidsmarktperspectief. Een waarde tussen 1,01 en 1,05 duidt op een
evenwichtssituatie. Een kwalitatieve beschrijving van de ITA. ITA ≤ 0,85
wordt als “zeer goed” getypeerd, ITA > 0,85 en ≤ 1,00 als “goed”, ITA >
1,00 en ≤1,05 als “redelijk”, ITA > 1,05 en ≤ 1,15 als “matig” en ITA >
1,15 als “slecht”.
Figuur 6.4 toont de toekomstige arbeidsmarktsituatie in 2024 naar
onderwijsniveau in Nederland en Zeeland.
Figuur 6.4

ITA toekomstige arbeidsmarktsituatie in 2024 naar
onderwijsniveau (Nederland en Zeeland)

Bron: ROA, bewerking Etil

In algemene zin geldt

Op basis van figuur 6.4 wordt duidelijk dat er duidelijk verschillen zijn in

voor Zeeland: hoe

het arbeidsmarktperspectief van verschillende opleidingsniveaus. Op

lager het

master/doctorniveau is het arbeidsmarktperspectief zeer goed; zelfs

opleidingsniveau, hoe

beter dan op landelijk niveau. Naar het opleidingsniveau afneemt, worden

slechter de kansen op

de arbeidsmarktperspectieven slechter. Voor afgestudeerden met een

de arbeidsmarkt.

bachelorsdiploma zijn de arbeidsmarktkansen goed. Voor jongeren met
een mbo4-diploma zijn de perspectieven op de arbeidsmarkt redelijk.
Voor de niveaus mbo3 en mbo2 zijn de arbeidsmarktkansen echter matig.
Voor deze twee niveaus geldt dat het voor Zeeuwse jongeren moeilijker
zal zijn om aan een baan te komen dan voor jongeren elders in Nederland.
Het is daarom relevant verder in te zoomen op de arbeidsmarktkansen
naar mbo-niveau en studierichting (zie figuur 6.5).
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Figuur 6.5

ITA toekomstige arbeidsmarktsituatie in 2024 naar mbo-niveau
en mbo-richting (Zeeland)

* Als er geen score is weergegeven is het aantal werkenden te klein om
betrouwbare uitspraken te kunnen doen.
Bron: ROA, bewerking Etil

Arbeidsmarktkansen

De

figuur

hierboven

toont

dat

er

grote

verschillen

zijn

in

de

mbo’ers in Zeeland

arbeidsmarktperspectieven voor verschillende studierichtingen op mbo -

zijn slecht voor:

niveau. De verwachte arbeidsmarktperspectieven zijn matig tot slecht

mbo2 en 3 economie

voor:

en maatschappij en



Mbo4 – economie en maatschappij (ITA: 1,07) – matig

(zeer) goed voor:



Mbo2 – zorg en dienstverlening (ITA: 1,1) – matig

mbo2 en 4 techniek



Mbo4 – zorg en dienstverlening (ITA: 1,11) – matig

en ICT en mbo4



Mbo2 – economie en maatschappij (ITA: 1,2) – slecht

landbouw en natuur.



Mbo3 – economie en maatschappij (ITA: 1,31) – slecht

De verwachte arbeidsmarktperspectieven zijn redelijk tot (zeer) goed
voor:


Mbo3 – techniek en ICT (ITA: 1,04) – redelijk



Mbo3 – zorg en dienstverlening (ITA: 1,04) – redelijk



Mbo2 – techniek en ICT (ITA: 0,99) – goed



Mbo4 – techniek en ICT (ITA: 0,094) – goed



Mbo4 – landbouw en natuur (ITA: 0,86) – zeer goed

De figuur hieronder (6.6) toont een uitsplitsing voor het hoger onderwijs
naar onderwijsrichting.
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Figuur 6.6

ITA

toekomstige

arbeidsmarktsituatie

in

2024

naar

hoger

onderwijs en onderwijsrichting (Zeeland)

* Als er geen score is weergegeven is het aantal werkenden te klein om
betrouwbare uitspraken te kunnen doen.
Bron: ROA, bewerking Etil
Arbeidsmarktkansen
voor afgestudeerden
in Zeeland op
bachelor en
masterniveau zijn
(zeer) goed.

De figuur hierboven toont aan dat de arbeidsmarktkansen voor een
master binnen zorg en onderwijs (ITA: 0,72) en een bachelor in ICT en
techniek (ITA: 0,82) zeer goed zijn. Voor masterniveau economie en
maatschappij (ITA: 0,9) en bachelor zorg en onderwijs (ITA: 0,98) zijn
de perspectieven op de arbeidsmarkt goed.
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7

7.1

Aanpak jeugdwerkloosheid:
Aandachtspunten voor de
toekomst
Belangrijkste bevindingen op een rij


Toekomstige ontgroening in Zeeland is naar verwachting sterker
dan in de rest van Nederland. Tussen 2025-2030 wordt een daling
verwacht van 6,3% van het aandeel jongeren.



In de detailhandel (43%) en de horeca (38%) in Zeeland werken
veel jongeren. Ook is het aandeel jongeren in Zeeland hoog dat
werkt in transport en logistiek beroepen, dienstverlenende en
commerciële beroepen.



Zeeland zag als gevolg van de coronapandemie een forse daling in
vacatures: van 4.707 in februari 2020 naar 3.144 in maart 2020.
De toename van het geregistreerd aantal werkzoekenden sinds
februari 2020 is het sterkst onder jongere leeftijdsgroepen. De
oorzaak hiervan is dat jongeren werken op flexibele contracten in de
horeca en detailhandel. Beide sectoren zijn snel en hard getroffen
door coronapandemie. Dit is ook terug te zien in de hoge instroom
van jongeren tot 27 jaar in de bijstand en WW.



Juni 2021: hoewel er in alle Nederlandse regio’s sprake is van
economisch herstel van de coronacrisis zijn er grote regionale
verschillen.

Recente

positieve

economische

ontwikkeling

in

Zeeland vertaalt zich direct naar een dalend stagetekort. Ook daalt
sinds december 2020 de instroom van jongeren in de WW in Zeeland.


De

netto

structureel

arbeidsparticipatie
hoger

dan

het

van

landelijk

Zeeuwse

jongeren

gemiddelde.

Wel

ligt

zijn

er

verschillen tussen deelregio’s.


Tussen 2003 en 2020 lag percentage jeugdwerkloosheid in Zeeland
structureel lager dan het landelijk gemiddelde. Door corona is het
percentage jeugdwerkloosheid wel gestegen van 5,6% in 2019 naar
7,4% in 2020. De stijging in het sterkst in Overig Zeeland.



Het aandeel voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) in Zeeland wijkt
nauwelijks af van het landelijke beeld. Walcheren kent wel een
relatief hoog aandeel vsv’ers op mbo-niveau.



In Zeeland is sprake van krapte op de arbeidsmarkt voor beroepen
in de techniek, ICT, zorg en welzijn en de agrarische sector. Het
aantal openstaande vacatures in Zeeland is het grootst in de
techniek.



In algemene zin geldt voor Zeeland: hoe lager het opleidingsniveau,
hoe slechter de kansen op de arbeidsmarkt. Arbeidsmarktkansen
voor afgestudeerden in Zeeland op bachelor en masterniveau zijn
(zeer)

goed.

De

verwachte

arbeidsmarktperspectieven

opleidingsrichting op mbo-niveau zijn:
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o

Mbo2 en 3 – economie en maatschappij – slecht

o

Mbo4 – economie en maatschappij – matig

o

Mbo2 en 4 – zorg en dienstverlening – matig

o

Mbo3 – techniek en ICT / zorg en dienstverlening – redelijk

o

Mbo2 en 4 – techniek en ICT – goed

o

Mbo4 – landbouw en natuur – zeer goed

naar

7.2

Aanpak jeugdwerkloosheid: aandachtspunten voor de
(nabije) toekomst
De coronapandemie heeft een atypische economische crisis ontketend. Zo
reageert bijvoorbeeld de huizenmarkt niet op deze economische crisis.
Voor boeren is de impact van de coronapandemie beperkt in vergelijking
met eerdere economische neergang. De horeca en detailhandel werden
daarentegen bijzonder hard geraakt door de intelligente lockdownmaatregelen. Wat deze crisis ook anders maakt, is de snelheid waarmee
mensen in bepaalde sectoren hun baan hebben verloren. Daarbij waren
het vooral mensen met een flexibel contract die hun baan verloren aan
het begin van de pandemie. Deze ontwikkelingen maken dat jongeren
relatief hard getroffen zijn in zowel in Zeeland als op landelijk niveau. Dit
geldt met name voor de beginperiode van corona.
Aangezien jongeren vaker op een tijdelijk-, oproep-, of uitzendcontract
werken, lopen zij een groter risico op werkloosheid. Dit maakt hun positie
op de arbeidsmarkt kwetsbaar. Daar komt bij dat zij vaker in sectoren
werken die hard zijn geraakt door de coronapandemie: de horeca,
detailhandel en de uitzendbranche. Dit maakt ook dat – met name in het
eerste kwartaal van 2020 – veel jongeren in Zeeland (en ook elders in
Nederland) instroomden in de WW en in mindere mate in de bijstand.
Jongeren stromen vaak al na drie maanden weer uit de WW, omdat ze
door hun korte arbeidsverleden minder WW-rechten hebben opgebouwd.
Uit landelijke data van UWV blijkt dat jongeren vervolgens minder vaak
doorstromen

naar

de

bijstand.

Dit

komt

bijvoorbeeld

doordat

ze

studiefinanciering ontvangen of jongeren zijn dan 21 jaar en bij hun
ouders wonen (UWV, 2020).
Daarentegen komen jongeren vaak relatief sneller weer aan het werk.
Wanneer

de

arbeidsmarkt

aantrekt,

profiteren

jongeren

over

het

algemeen het eerst. Werkgevers zijn veelal sneller geneigd jongeren aan
te nemen dan ouderen als de arbeidsmarkt herstelt. Jongeren raken
sneller werkloos dan ouderen, maar als de economie aantrekt komen ze
ook weer snel aan het werk. Ouderen raken weliswaar minder snel
werkloos, maar als ze eenmaal hun baan hebben verloren, komen ze
moeilijker weer aan het werk. Het is daarom is het belangrijk om nu niet
alleen

aandacht

te

hebben

voor

de

recente

sterke

stijging

van

werkloosheid onder jongeren, maar ook voor het voorkomen van
baanverlies onder 50-plussers.
Betekent dit dat de jeugdwerkloosheid in Zeeland dan vanzelf over gaat?
En is er geen verhoogde aandacht nodig voor werkloze jongeren? Nee,
aandacht voor de arbeidsmarktpositie van Zeeuwse jongeren blijft van
belang. Kort gezegd: het probleem van jeugdwerkloosheid in Zeeland als
gevolg van de coronapandemie is weliswaar geen groot en structureel
probleem. Veel jongeren komen naar verwachting snel weer aan het werk
als de arbeidsmarkt aantrekt. Er zijn echter wel bepaalde groepen
jongeren die structureel een kwetsbare positie hebben en daarom extra
aandacht nodig (blijven) hebben:
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Jongeren die een stageplaats zoeken: hoewel de recente positieve
economische ontwikkeling zich direct doorvertaalt in een grotere vraag
naar stagiairs en daarmee een daling in het stagetekort, is nog altijd een
tekort aan stageplaatsen (BOL-leerweg). Aandacht voor het vinden van
oplossingen om het bestaande tekort terug te dringen is belangrijk om te
zorgen dat jongeren door kunnen stromen binnen hun opleiding of hun
opleiding succesvol kunnen afronden.
Jongeren zonder recht op bijstand: een deel van de jongeren die geen
recht heeft op bijstand, heeft wel ondersteuning nodig bij het vinden van
werk. Het in beeld hebben van deze groep is essentieel om hen ook
daadwerkelijk passende ondersteuning en begeleiding te kunnen bieden.
Hierbij gaat het onder meer om jongeren die niet werken en geen
onderwijs volgen (de zogenaamde NEET-jongeren: not in employment,
training or education).
Jongeren

zonder

startkwalificatie:

in

algemene

zin

is

de

arbeidsmarktpositie van jongeren zonder startkwalificatie kwetsbaar; zij
lopen een groter risico om werkloos te raken. Onder jongeren zonder
startkwalificatie heeft zelfs een kleine 80 procent van de werkenden geen
vaste arbeidsrelatie 2. In dit licht is het in beeld hebben en houden van
vsv’ers een belangrijk aandachtspunt voor de toekomstige aanpak van
jeugdwerkloosheid.
Jongeren met een arbeidsbeperking: ook voor jongeren met een
arbeidsbeperking geldt dat zij zich in een kwetsbare positie bevinden. Zij
lopen meer risico omdat zij veelal in tijdelijke banen werkzaam zijn en
vaker in een kwetsbare sector werken (Kok et al., 2019; SER, 2020).
Begin 2021 zijn er in Zeeland 149 jongeren met een Wajong -uitkering.
Onduidelijk

hoeveel

jongeren

met

een

arbeidsbeperking

een

bijstandsuitkering ontvangen vanuit de Participatiewet.
Jongeren

vanuit

kansarme

arbeidsmarktperspectieven

van

opleidingen:
mbo’ers

kijkend
zijn

er

naar

de

bepaalde

opleidingsrichtingen kansarm terwijl andere kansrijk zijn. Op mbo, 2, 3
en 4- niveau zijn de kansen voor de richting economie en maatschappij
slecht tot matig. Het is raadzaam te inventariseren in hoeverre de
competenties van deze jongeren bruikbaar zijn binnen de techniek en ICT,
waar

de

arbeidsmarktperspectieven

goed

zijn.

Welke

bij-

en

omscholingsmogelijkheden zijn er om deze mismatch tussen vraag en
aanbod op te lossen?
Jongeren met problematische schulden: onderzoek door het Nibud
laat zien dat jongeren meer dan gemiddeld te maken hebben met een
inkomensterugval als gevolg van de coronacrisis. Jongeren he bben
relatief weinig middelen om een inkomensterugval op te vangen (Bosch,
Houtsma & Van Horssen, 2020). Gezien het feit dat jongeren recent
relatief vaak werkloos zijn geworden, is de mogelijke toename van het
aantal jongeren met problematische schulden een aandachtspunt. Temeer

2

https://www.16-27.nl/actueel/positie-van-jongeren-op-de-arbeidsmarkt-gevaar-doorcoronacrisis
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omdat problematische schulden arbeidsmarktparticipatie in de weg kan
staan (Oomkens et al, 2018; Oomkens, et al 2020).
Gezien de kwetsbaarheid

van

specifieke groepen

jongeren op de

arbeidsmarkt lijkt een gerichte aanpak van jeugdwerkloosheid dus een
meer adequate manier om jeugdwerkloosheid tegen te gaan dan een
algemene aanpak gericht op een brede groep jongeren.

7.3

Witte vlekken
Op

basis

van

de

bestaande,

meest

recente

data

omtrent

de

arbeidsmarktpositie van jongeren in Zeeland en aandachtspunten voor de
aanpak van jeugdwerkloosheid, dienen zich enkele vragen aan. Dit zijn
zogenoemde kennislacunes – of witte vlekken – die ‘gedicht’ moeten
worden om tot een passende en toekomstbestendige aanpak van
jeugdwerkloosheid in de regio te komen.
1.

Wat is er specifiek met kwetsbare jongeren, waaronder jongeren
zonder startkwalificatie en jongeren met een arbeidsbeperking,
gebeurd tijdens de coronacrisis? Hoe gaat het nu met hen?

2.

Techniek is een kansrijke sector met relatief veel openstaande
vacatures. Er is een grote variatie aan technische beroepen. Om
welke beroepen gaat het hier precies?

3.

Wat is bekend over de vsv’ers in Zeeland, volgden zij zogenoemde
kansrijke opleidingen? Is het mogelijk om hen weer binnenboord
te

krijgen

bij

onderwijsrichtingen

met

kansrijke

arbeidsmarktperspectieven?
4.

Welke

effecten

heeft

de

toename

van

werkloosheid

onder

jongeren gehad voor de financiële positie van jongeren? Is er
sprake van een toename van problematische schulden?
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