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Het aantal Limburgers in de WW is in juni gedaald tot 15.907. Dat is 23,5 procent 
minder dan aan het begin van de coronacrisis in maart 2020. 

 

De daling wordt voor een groot deel veroorzaakt door de steunmaatregelen van de overheid, 
zoals de NOW-regeling. Die hebben ervoor gezorgd dat werkgevers mensen in dienst 
konden houden. Jeroen de Quillettes, arbeidsmarktdeskundige bij UWV Limburg: „Het gaat 
dus goed, maar het heeft wel wat gekost. Als die financiële steun niet was gekomen, hadden 
de cijfers er heel anders uitgezien.” 
Het aantal WW-uitkeringen in heel Nederland staat op 238.300. Dat is bijna 21 procent 
minder dan ruim een jaar geleden. In juni hadden 4 miljoen Nederlanders van 15 tot 75 jaar 
om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,8 miljoen 
mensen die niet recent hebben gezocht of niet direct voor werk beschikbaar zijn. Zij worden 
niet tot de beroepsbevolking gerekend. 

Horeca 

In vrijwel alle sectoren daalde het aantal WW-uitkeringen, behalve bij de overheid en in het 
onderwijs. Grote dalingen zijn te zien in de bouw, de techniek, de uitzendbureaus en de 
horeca. Daar werden ruim 10 procent minder uitkeringen geregistreerd. „Voor de horeca 
geldt dat die van helemaal dicht naar weer open ging. Daardoor waren ineens heel veel 
mensen nodig”, zegt De Quillettes. „In de bouwsector speelt mee dat veel mensen in 
coronatijd hun woning zijn gaan verbouwen, waardoor bouwbedrijven het druk hebben.” 
Voor werkgevers wordt het steeds lastiger om goed personeel te vinden. „Wie nu een nieuwe 
keuken wil, is pas volgend voorjaar aan de beurt. Horecazaken sluiten voor de lunch, omdat 
ze geen personeel hebben”, schetst Quillettes. 

Onderzoek 

Vakbond FNV presenteerde donderdag een onderzoek waaruit blijkt dat het overgrote deel 
van de werknemers die in de coronacrisis de horeca hebben verlaten, niet denkt terug te 
keren in de sector. Daarnaast zegt een vijfde van het huidige horecapersoneel binnen nu en 
twee jaar over te stappen naar een ander beroep. 

 


