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Twente in kerncijfers 
2016 • Bevolking (15-75):      465.800

Beroepsbevolking:     323.000
Werklozen (CBS):         21.000
Werkloosheidsperc.:        6,7%

Arbeidsplaatsen:        290.500
Banen (werkn, zelfst):301.000
Vacatures (o-l openst.): 3.400

Twente =
- Kennisregio (techniek/bouw)
- Vervoersregio (handel/logistiek)
- Stedelijk gebied en groene 
ruimte (in 3+3+8 gemeenten)
- Netwerk-regio
- Grensregio met Duitsland

 





Wonen en werken
Pendel uitgaand:
Van de 18.000 werkzame personen woonachtig in de 
gemeente Hellendoorn werken er 41,3 % ook in Hellendoorn
Vanuit Hellendoorn wordt daarnaast in de volgende 
gemeenten gewerkt:
- 9.0 % in Almelo
- 9,0% in Rijssen-Holten
- 5,4 % in Raalte
- 3,6 % in Zwolle
- 3,0 % in Hengelo
- 2,8 % in Twenterand

Inkomende pendel: 
van alle banen in Hellendoorn wordt 37% bezet door 
mensen die buiten de gemeente wonen.











Uitkeringen WW en participatie wet

Trede Uitkeringen Participatiewet 

Augustus 
2015

Januari 
2017

6 Betaald werk (volledig uit de uitkering) 0 2

5 Betaald werk met uitk. ondersteuning 91 65

4
Onbetaald werk (werkervaring, vrijwilliger, 
arbeidsactivering, mantelzorg)

152 195

3
Deelname georganiseerde activiteiten 
(cursus, opleiding, sport, verenigingen)

78 132

2 Sociale contacten buitenshuis 98 116
1 Geïsoleerd (w.o.personen in inrichting) 57 68

Niet actueel c.q. nog niet ingedeeld 0 37
Tot.   476 615

Opmerkingen:
• In 2017 zijn ook de partners (indien van toepassing) opgenomen. Daardoor 

+108 meer
• Exclusief deze partners is het bestand gegroeid met 31 personen. 

uitkeringen werkloosheidswet (UWV)

Augustus 
2015

Januari 
2017

Tot.  Totaal WW uitkeringen 1.008 891





Vraag en aanbod - 
Overschot en krapte



Verschuivingen op de markt
• Van technische sectoren naar technische beroepen 

• Van grote bedrijven naar MKB 

• Van traditioneel en statisch bedrijven (denk aan bouw) naar 
modern-dynamisch innovatieve bedrijven

• Van ‘maken’ naar R&D, procesverbetering en logistiek

• Van klassieke marktvisie naar holografische benadering; 
- gevoeligheid sectoren (politiek: zorg /onderwijs, conjunctuur: techniek en bouw) 

- multidimensionale markt (meerder combinatiekeuzes, ‘big data’)

• Van ‘betaald werk’ naar ‘participatie’: leven lang leren, 
‘geschaalde begeleiding’, https://www.youtube.com/watch?v=3ZHT3vrYkDA&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=3ZHT3vrYkDA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3ZHT3vrYkDA&feature=youtu.be


Arbeidsmarkt beleid

• Facilitering ‘krapte beroepen’ (techniek, ICT, hogere functieniveaus)

• Aandacht voor ‘overstap’ beroepen’ vanuit ‘krimpfuncties’

• Begeleiding werkzoekers en werkgevers bij flexibilisering 
van arbeid (werktijd, arbeidsrelatie, contractduur, bij- en omscholing, …..)

• Inzet op ‘cross-over’beroepen (techniek/ zorg, logistiek/ techniek, …)

• Bemiddeling betrekken bij aansluiting beroepsonderwijs – 
werkgevers  (sociale innovatie, leven lang leren…) https://youtu.be/C2cfx1J-kzY 

• Meer werkgevers betrokkenheid en -verantwoordelijkheid 
bij (inter)sectorale arbeidsmarktmobiliteit in regionale arbeidsmarkactiviteiten

• Uitbouw van begeleiding ‘baanafspraken’ voor werkzoekers met 
arbeidsbeperking en naar werkgevers 

• Info en advies richten op specifieke doelgroepen: werkloze 23-
27 en 50+; Vluchtelingen naar werk; vergroting toegang Duitse arbeidsmarkt

https://youtu.be/C2cfx1J-kzY
https://youtu.be/C2cfx1J-kzY
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