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Limburg kent momenteel een zwaar overspannen arbeidsmarkt, volgens de nieuwste 
cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). „Het aantal vacatures is als 
een gek omhooggeschoten.” 

Het turboherstel van de economie na de coronacrisis en daarmee de gigantische opleving 
van de arbeidsmarkt blijven de experts verbazen. Ook in deze provincie. Gerald Ahn, 
arbeidsmarktdeskundige voor Limburg van uitkeringsinstantie UWV, laat in een gesprek dan 
ook regelmatig termen als ‘ongekend’, ‘verrast’ en ‘record’ vallen. 
Zo is bij het aantal vacatures voor het tweede kwartaal van dit jaar een record geboekt. Het 
CBS turfde in deze periode 19.500 vacatures, meer dan ooit door de rekenmeesters in de 
provincie is geteld. Tegelijkertijd bevolken 19.000 werklozen de kaartenbakken. Anders 
gezegd: op elke 100 Limburgse werklozen zijn bijna 103 vacatures beschikbaar. Dat is een 
toename van 47 vacatures per 100 werklozen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, 
toen de coronacrisis in alle hevigheid toesloeg. 
„De spanning op de arbeidsmarkt is nu in onze provincie vrijwel ongekend”, concludeert Ahn. 
In sommige sectoren nog meer dan in andere: „Op elke ICT’er zijn vijf vacatures 
beschikbaar.” Hij verklapt alvast dat het aantal WW-uitkeringen in Limburg – de nieuwste 
cijfers komen morgen – een laagterecord zullen laten zien. 
De Limburgse cijfers zijn vergeleken met elders nog gematigd. Nederland telt gemiddeld 106 
vacatures op 100 werklozen; in Noord-Brabant staan 124 en in Utrecht zelfs 130 banen open 
voor 100 mensen zonder werk. Ahn: „In Limburg is het nijpend, op andere plaatsen nog 
nijpender.” 

Startblokken 

Hoe dan ook: „Hier is een explosie van vacatures gaande, het aantal is als een gek 
omhooggeschoten. Werkgevers zien het licht aan het einde van de tunnel en voor sommigen 
schijnt dat licht al in volle hevigheid. Normaal verloopt economisch herstel heel gestaag, met 
een langzame groei van het aantal vacatures. Maar nu kwamen de werkgevers vrijwel 
allemaal gelijktijdig uit de startblokken. Kijk naar de horeca. Eerst zat alles potdicht, daarna 
ging plotseling alles open: al die werkgevers bieden tegelijkertijd vacatures aan. En dit geldt 
voor vele andere sectoren.” 
Voor werkgevers is de krakende arbeidsmarkt lastig, voor werknemers biedt die juist kansen. 
Ahn: „We kunnen nu veel meer vacatures vervullen met vijftig- en zestigplussers. 
Leeftijdseisen zijn voor werkgevers minder belangrijk.” De oplossing voor de overspannen 
arbeidsmarkt in Limburg moet volgens hem voor een belangrijk deel komen uit het 
zogeheten ‘onbenutte arbeidspotentieel’: parttimers die langer willen werken, mensen die 
beschikbaar zijn voor werk, maar er niet naar zoeken. Of mensen die wel aan de slag willen, 
maar niet kunnen. Bijvoorbeeld omdat ze thuis voor de kinderen zorgen. 
Ahn: „Help deze groep bijvoorbeeld met kinderopvang en een financiële tegemoetkoming. 
Ander voorbeeld: in de industrie en bouw worden vrijwel alleen fulltimebanen aangeboden. 
Maar met deeltijdwerk zouden deze sectoren ook mensen uit het onbenutte potentieel 
kunnen halen.” 

Tsunami 

Met de afbouw van de overheidssteun voor bedrijven die door de coronacrisis hard zijn 
geraakt, voorziet menig expert dat de boel weer zal ontspannen. Bedrijven gaan failliet en 
ontslagen medewerkers zouden massaal naar ander werk omzien. Ahn gelooft daar echter 
weinig van: „Ik voorzie geen tsunami aan faillissementen. De spanning op de arbeidsmarkt 
zal wel wat temperen, maar blijft gewoon heel hoog.” 


