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Arbeidsmarkt Noordoost-Brabant herstelt
De coronacrisis heeft grote invloed op de economie en arbeidsmarkt. De economie kromp eerst fors, 
herstelde zich in de loop van 2020 en vertraagde aan het eind van dat jaar opnieuw. Vanaf het 
tweede kwartaal van 2021 trekt de economie weer aan. Ook de vacatures en banen groeien, en de 
krapte op de arbeidsmarkt neemt voor meer beroepen toe. Voor Noordoost-Brabant betekent dit 
dat de kansen op werk toenemen. 

Jongeren sterk geraakt, maar sneller herstel na crisis
Tijdens crises worden jongeren over het algemeen harder geraakt en komen sneller zonder werk.  
In het begin van de coronacrisis stegen de WW-uitkeringen in Noordoost-Brabant dan ook het 
sterkst onder jongeren. Zij hebben vaak een flexibel contract: ruim 70% van de jonge werknemers 
die in Noordoost-Brabant wonen, heeft een tijdelijk, oproep- of uitzendcontract. Hierdoor verliezen 
ze vaak als eerste hun baan wanneer het economisch minder gaat. Bovendien werken jongeren vaak 
in de horeca, detailhandel non-food en uitzendbureaus; sectoren die zwaar getroffen zijn door de 
coronacrisis. Nu het economisch beter gaat, zijn zij veelal ook degenen die weer het eerst – vaak op 
een flexibel contract – worden aangenomen. Er worden dan ook minder nieuwe WW-uitkeringen aan 
jongeren verstrekt. 

Ongelijke kansen voor jongeren
Voor jongeren zijn er grote verschillen op het gebied van baankansen. Tijdens corona nam deze al 
bestaande ongelijkheid verder toe. Volgens SEO stegen de baankansen voor starters met een 
hogere opleiding tijdens de pandemie, terwijl ze daalden voor jongeren zonder startkwalificatie of 
een havo- of vwo-diploma. De kans op werk nam met name af voor afgestudeerden horeca, 
haarverzorging, toerisme en schoonheidsverzorging. Voor veel zorg- en technische opleidingen nam 
de kans op werk juist toe. 

Aanpak jeugdwerkloosheid
De jeugdwerkloosheid nam tijdens de crisis toe. Voor de crisis was een op de vijftien jongeren 
werkloos. In de eerste maanden van de crisis steeg dit tot een op de negen jongeren in augustus 
2020. Daarna daalde dit aandeel weer in de meeste maanden. In september 2021 is een op de 
veertien jongeren werkloos. De aandacht voor jongeren op de arbeidsmarkt mag ook na 
versoepeling van de coronamaatregelen niet verslappen. Daarom ondertekenden UWV en SBB 
samen met twintig andere partijen uit het bedrijfsleven, vakbonden, onderwijs en overheid de 
werkagenda ‘Samen werk maken van de Aanpak Jeugdwerkloosheid’. De partijen willen met de 
gezamenlijke aanpak jongeren begeleiden naar vervolgonderwijs of werk, met als doel 
jeugdwerkloosheid te voorkomen en te bestrijden. De werkagenda richt zich op jongeren, jongeren 
die hun baan dreigen te verliezen en (voortijdig) schoolverlaters in een kwetsbare positie.
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https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/07/06/werkagenda-jeugdwerkloosheid
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Arbeidsmarktpositie verschilt sterk per beroep
Door het herstel van de arbeidsmarkt nemen de kansen op werk toe. Tegelijkertijd zijn er nog steeds 
veel mensen die kwetsbaar zijn en de stap naar de arbeidsmarkt maar moeilijk kunnen maken. 
Bijvoorbeeld doordat ze een arbeidsbeperking hebben. Of omdat ze werk zoeken in een beroep dat 
wordt bedreigd door digitalisering, zoals administratief medewerker en grafisch vormgever.  
Andere beroepen zijn minder kansrijk omdat de studie of het werk zo populair is, dat er veel 
concurrentie is van studenten en andere werkzoekenden, zoals dierenverzorger. 
Beroepen die wel kansrijk zijn, en dat ook tijdens de crisis bleven, zitten vooral in de richting van 
techniek, zorg en ICT (in de ICT vooral op de hogere opleidingsniveaus). Nu de economie steeds meer 
opengaat, groeit ook de vraag naar personeel in andere beroepen weer. Het kiezen van een studie 
waar veel vraag naar is, kan de arbeidsmarktpositie van jongeren vergroten. Zowel op de korte als 
langere termijn. 

Voor meer informatie over kansen en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in Noordoost-Brabant, zie 
Regio in Beeld en andere regionale publicaties.

Stijging aantal mbo-vacatures
In de periode januari t/m juni 2021 ontstonden er 14.210 vacatures op mbo-niveau in de regio,  
een toename van 33 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Landelijk steeg het 
aantal vacatures op mbo-niveau met 30 procent. In de regio Noordoost-Brabant is vooral 
toenemende vraag naar mbo’ers binnen de beroepsgroepen Gastvrijheid en Transport en logistiek. 

Mbo-studenten
In 2019-2020 telde de regio ruim 17.843 mbo-studenten, dit is gelijk aan voorgaand schooljaar.  
Het aandeel bbl is met 27 procent hoger dan het gemiddelde in Nederland (25%). Het aantal 
mbo-gediplomeerden in de regio schommelde de afgelopen jaren rond de 5.600. De meeste 
mbo-gediplomeerden zijn te vinden in de richtingen Zorg, Entree, Retail en Gastvrijheid.

Voor het overzicht van de meest kansrijke mbo-opleidingen naar niveau, zie de dashboards 
Basiscijfers Jeugd. Voor het overzicht van de mogelijkheden die het mbo biedt, zie de website van 
Kies mbo.
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https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/regio/noordoost-brabant
https://www.s-bb.nl/activiteiten/feiten-en-cijfers/rapportages/
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