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1. Daling aantal WW-uitkeringen

2. Minder vraag naar

in Noord-Brabant zet niet door

bedrijfseconomische en

Eind oktober 2020 telde de provincie Noord-

administratieve beroepen

Brabant 42.100 WW-uitkeringen. Dat was

De afgelopen jaren daalt de vraag naar

3,0% van de beroepsbevolking en daarmee

administratief personeel. Mede als gevolg

gelijk aan het landelijke WW-percentage.

van digitalisering en automatisering hebben

Het aantal WW-uitkeringen in Noord-

bedrijven steeds minder behoefte aan

Brabant nam in oktober met 53 toe ten

administratieve medewerkers, met name op

opzichte van een maand eerder (+0,1%). De

middelbaar niveau (beroepsniveau 2). Door

daling van het aantal WW-uitkeringen,

de coronacrisis is de vraag naar

waarvan in Noord-Brabant in augustus en

administratief personeel verder afgenomen.

september sprake was, zet daarmee niet

Dat blijkt onder andere uit het aantal

verder door. Ten opzichte van oktober 2019

openstaande vacatures voor

lag het aantal WW-uitkeringen in Noord-

bedrijfseconomische en administratieve

Brabant in oktober 16% hoger. Op landelijk

beroepen.

niveau bleef het aantal WW-uitkeringen in

In Noord-Brabant waren er in het tweede

oktober 2020 op maandbasis gelijk (0,0%),

kwartaal van 2020 5.850 openstaande

maar op jaarbasis was er, net als in Noord-

vacatures voor bedrijfseconomische en

Brabant, sprake van een toename (+19%).

administratieve beroepen. Dat aantal lag
13% lager dan in het eerste kwartaal van
2020. Die daling wordt mede veroorzaakt

Eind oktober 2020 telde de
provincie Noord-Brabant 42.100
WW-uitkeringen.

+53

door de coronacrisis, maar duidelijk is dat er
over een langere periode sprake is van een
afnemend aantal vacatures. In vergelijking
met een jaar geleden (kwartaal 2 van 2019)

lag het aantal vacatures voor
bedrijfseconomische en administratieve

Ten opzichte van september
(+0,1%)

beroepen in het tweede kwartaal van 2020
30% lager. Voor alle beroepen samen was de
afname op jaarbasis 23%.
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3. Ontwikkeling WW-uitkeringen maand oktober
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4. “Iedereen verdient een kans”
Toen Ben van Doormaal twee jaar geleden samen met zijn vrouw Angelique The Steel Factory in

Luyksgestel startte stond één ding vast: we gaan in ons team plaats maken voor mensen die extra
ondersteuning kunnen gebruiken. Sinds enkele maanden werkt Hannes bij TSF als productiemedewerker. Op de website van KempenPlus lees je dit succesverhaal.
Wil jij ook iemand een kans geven? Neem contact op met het Werkgeversservicepunt De Kempen.
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5. Top 10 online openstaande vacatures Zuidoost-Brabant (oktober)
Software- en applicatieontwikkelaars

Laders, lossers en vakkenvullers
Machinemonteurs
Elektriciens en elektronicamonteurs
Vrachtwagenchauffeurs
Transportplanners en logistiek medewerkers
Ingenieurs (geen elektrotechniek)
Databank- en netwerkspecialisten
Hulpkrachten bouw en industrie
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6a. Webinarmarathon “UWV

6b. Terugblik Regio in Beeld

Actualiteiten in Coronatijd”

Hiervoor organiseerde UWV Brabant Breed

Van 23 tot en met 26 november heeft UWV
voor werkgevers de volgende onderwerpen in
een vier Webinars toegelicht.

een webinar op 30 oktober ten behoeve van
alle relevante spelers op de Brabantse
arbeidsmarkt. Vanuit de Kempen nam
Martijn van den Broek, ondernemer en

A. Wet Poortwachter nu en straks
B. Actualiteiten Ontslagprocedure UWV
C. Arbeidsmarkt en de candidate experience
D. Sociale verzekeringswetgeving

eigenaar van Van Ham Tenten & Podia deel
als spreker.
Op YouTube staat een korte impressie van

Hier kun je de Webinars en presentaties

het geslaagde evenement ‘Regio in Beeld’.

terugkijken.
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7. Oplossingen voor werkgevers

8. Ondersteuning voor werkgevers

Of het nu over om- of bijscholing voor

vanuit Werkgeversservicepunt De

werknemers gaat, over ontslag of over de

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging

Kempen

Werkgelegenheid (NOW). Op de website van

Het werkgeversservicepunt De Kempen is

UWV staat een pagina met allerlei

een samenwerkingsverband tussen UWV en

TIP

oplossingen voor werkgevers.

KempenPlus.

Je kunt natuurlijk ook met het team van

Vanuit het werkgeversservicepunt de

Werkgeversservicepunt De Kempen contact

Kempen helpen wij werkgevers uit de

opnemen als je vragen hebt op een van

Kempen graag om de openstaande vacatures

bovenstaande gebieden. Wij helpen je graag.

in te vullen met een van de werkzoekenden.
Als je je vacature aan ons doorgeeft gaan we
kosteloos voor je aan de slag om een goede

Kijk voor meer info
op de websites
van UWV en KempenPlus

match te maken.
Interesse? Neem contact op met de adviseurs
van het Werkgeversservicepunt De Kempen.

Contactpersonen
Logistiek & Zakelijke Dienstverlening
Frank Brackel • 06-1134 9439 • frank.brackel@uwv.nl
Productie & Techniek
Suzanne van Gompel • 06-1559 2635 • suzanne.vangompel@uwv.nl
Zorg & Schoonmaak
Maud de Gouw • 06-5389 5789 • m.degouw@kempenplus.com
Detailhandel & Horeca
Sanne van Hintum • 06-1034 1556 • s.vanhintum@kempenplus.com
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