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Dit staat in schril contrast tot de rest van de regionale economie. De Achterhoek ging gezond 

de crisis in en komt er gezond weer uit. Het gaat relatief goed in onze regio en op veel 

indicatoren staan we er beter voor dan het landelijk gemiddelde of omliggende regio’s als 

Arnhem/Nijmegen en Twente. De Achterhoekse economie kromp het afgelopen jaar met 3 

procent, maar landelijk was de krimp groter met 3,8 procent. De werkgelegenheid groeide 

van mei 2019 tot en met april 2020 met 1,5 procent. Dit is een gestage groei over vijf jaar die 

laat zien hoe robuust de economie van de Achterhoek is. 

Ook op de regionale arbeidsmarkt is dit terug te zien. Het aantal vacatures is ten opzichte 

van de start van de crisis in maart 2020 verdubbeld. Het aantal WW-uitkeringen is in de loop 

van 2021 gestegen, maar inmiddels alweer gedaald tot onder het niveau van maart 2020. 

In november 2020 was het aantal bijstandsuitkeringen weer op het niveau van het begin 

van de COVID-crisis, sindsdien is het aantal bijstandsuitkeringen gedaald. De Achterhoek 

telt in april 2021 minder huishoudens met een bijstandsuitkering dan voor de COVID-crisis. 

Het ondernemersvertrouwen in de Achterhoek is overwegend positief en voor de nabije 

toekomst wordt een verdere toename in de werkgelegenheid verwacht. 

Een groei van werkgelegenheid is natuurlijk te zien in de zorgsector, waar de grote 

zorgvraag gepaard gaat met een grote stroom publieke middelen. De COVID-crisis versnelt 

trends in de werkgelegenheidsontwikkeling elders. Zo wordt er banengroei verwacht in 

de dienstverlening, onder andere door groei van onlineactiviteiten. Er wordt een daling 

in werkgelegenheid verwacht in de horeca en detailhandel (ook mede vanwege die online 

verkoopkanalen). Een belangrijk aandachtspunt uit deze special van Achterhoek Monitor 

over de effecten van een jaar crisis als gevolg van COVID-19 blijft dan ook: de matches en 

mismatches op onze regionale arbeidsmarkt. 

Namens de Achterhoek Board,

Willem Buunk, 

voorzitter stuurgroep Achterhoek Monitor

Gezond de 
crisis uit

De COVID-crisis trekt sinds maart 2020 diepe sporen in de samenleving en de zorg. Ook in 

de Achterhoek. We zijn nu een dik jaar verder en dankzij de voortgang van vaccinaties kan de 

samenleving stap voor stap heropend worden. Hoewel de mensen in de zorg ongetwijfeld 

hun hart vasthouden uit vrees voor opnieuw oplopende besmettings- en opnamecijfers, is 

het een zucht van verlichting voor iedereen. We mogen elkaar weer ontmoeten en weer 

samen sporten en al die andere sociale activiteiten ondernemen. 

De Achterhoek Monitor brengt de effecten op de economie in beeld. We kunnen de balans 

opmaken van een jaar COVID-19, van maart 2020 tot maart 2021. In de horeca, detailhandel 

en andere sectoren die het hardst door de maatregelen getroffen zijn, trekt de crisis diepe 

sporen. Hoewel we er geen regionale cijfers over hebben, weten we dat veel ondernemers 

hun reserves of pensioen hebben zien verdampen. Het is te hopen dat zij het redden. We 

hebben wel cijfers over hun medewerkers.
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Als in deze publicatie over Achterhoek wordt gesproken wordt hiermee de Regio 

Achterhoek bedoeld. Het gebied dat de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, 

Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk omvat.

In vogelvlucht 

• De economie van de Regio Achterhoek is gezond de COVID-crisis ingegaan. De 

werkgelegenheid is van april 2019 tot april 2020 met 1,5 procent gegroeid. Dit was de 

grootste procentuele toename van alle regio’s in Gelderland.

• In totaal werkten in april 2020 128.380 personen bij Achterhoekse bedrijven en 

instellingen. Het hoogste aantal ooit.

• Tussen april en september 2020 is het aantal werkzame personen met 0,9 procent 

gestegen. Dit is na de regio Rivierengebied het hoogste percentage van alle regio’s in 

Gelderland.

• De economische neergang in 2020 is in de Achterhoek kleiner geweest dan in Nederland 

als geheel, drie procent tegen 3,8 procent voor Nederland.

• Het aantal nieuwe vacatures is sinds het begin van de coronacrisis (maart 2020) bijna 

verdubbeld. In april 2021 werden 4.786 nieuwe vacatures geregistreerd. Dit is een 

stijging van 89 procent. In Nederland steeg het aantal nieuwe vacatures met 47 procent.

• Het aantal WW-uitkeringen ligt onder het niveau van maart 2020, 2.933 personen 

ontvingen in april 2021 een WW-uitkering. Dit is drie procent minder dan aan het begin 

van de crisis. In Nederland is het aantal WW-uitkeringen in april 2021 vrijwel gelijk aan de 

stand van maart 2020.

• Het aantal bijstandsuitkeringen is in november 2020 (meest recente cijfer) terug op het 

niveau van maart 2020. De Regio Achterhoek telde in november 2020 3.440 huishoudens 

met een bijstandsuitkering. In Nederland nam dit aantal met twee procent toe.

• Op basis van de CPB-ramingen is een schatting gemaakt van de Achterhoekse 

werkgelegenheidsontwikkeling en werkloosheid voor 2021. De crisis laat in 2021 

duidelijke sporen na, veel meer dan in de eerste maanden van de pandemie. Maar deze 

sporen zijn minder diep dan in Nederland als geheel. De Achterhoekse werkloosheid 

over 2021 is geraamd op tussen de 3,5 tot 4,2 procent. Dit is lager dan voor Nederland 

als geheel (4,4%). Het banenverlies is geraamd op tussen de 1,3 tot 1,9 procent, dit komt 

neer op zo’n 1.700 tot 2.500 werkzame personen.

• In de Regio Achterhoek maken meer bedrijven in de detailhandel, industrie en bouw 

gebruik van de NOW-regelingen dan in andere sectoren. 

• Het aandeel Achterhoekse zzp-ers dat een TOZO-aanvraag heeft gedaan is nagenoeg 

gelijk met het aandeel in Nederland.

Meer informatie is beschikbaar op de website van de Achterhoekmonitor 

(www.achterhoekmonitor.nl).
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Kengetallen Mei 2021 
Effecten corona-crisis op de arbeidsmarkt en economie 
Regio Achterhoek1 

Nieuwe vacatures 

Maart 2020 2.528

April 2021 4.786

Procentueel verschil 

maart 2020 - april 2021

l Achterhoek  +89%

l Nederland  +47%

Bron Jobfeed, 2021

Bijstandsuitkeringen *) 

Maart 2020 3.430

November 2020 3.440

*) meest recente cijfers

Procentueel verschil 

maart - november 2020

l Achterhoek  +0%

l Nederland  +2%

Bron CBS, 2021

WW-uitkeringen 

Maart 2020 3.026

April 2021 2.933

Procentueel verschil 

maart 2020 - april 2021

l Achterhoek  -3%

l Nederland  +0%

Bron UWV, 2021

Failissementen per maand

Maart 2020 4

April 2020 3

Mei 2020 10

Juni 2020 3

Juli 2020 5

Augustus 2020 3

September 2020 5

Oktober 2020 5

November 2020 2

December 2020 4

Januari 2021 6

Februari 2021 1

Maart 2021 2

April 2021 4

Bron Faillissementen.com, 2021

Stemming onder 
ondernemers 

Verwachting economisch klimaat voor 

komende kwartaal  (Corop regio)

Achterhoek
l Neemt toe  17%

l Neemt af 8%

l Blijft gelijk 75%

Nederland
l Neemt toe  17%

l Neemt af 9%

l Blijft gelijk 74%

Bron: CBS, Kvk, mei 2021

17%

17%

75%

74%

3.430

3.026

2.528

4.786

3.440

2.933

8%

9%

1 Als referentiemaand is maart 2020 genomen. In deze maand werd de eerste lockdown van kracht.
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In vier jaar tijd bijna 10 duizend banen erbij in Regio Achterhoek

De afgelopen jaren heeft de Achterhoek goed geprofiteerd van de economische meewind. 

In 2016 lag het aantal banen nog onder 120.000, om daarna in vier jaar tijd door te groeien 

tot meer dan 128.000 banen (+8,4%). In 2020 zijn er 1.840 meer banen in de Achterhoek dan 

in 2019, een procentuele groei van 1,5 procent. De peildatum voor de PWE data is 

1 april. Hierdoor kan een eerste effect op de Achterhoekse werkgelegenheid van de 

coronacrisis zichtbaar worden gemaakt. De crisis heeft in 2020 voor een afvlakking van de 

Achterhoekse banengroei gezorgd, maar van een afname is dus vooralsnog geen sprake.

Figuur 1: Werkgelegenheidsontwikkeling Regio Achterhoek (2016-2020)

Bron: PWE; bewerking: Team Moventem

Ontwikkeling
werkgelegenheid 
Achterhoek 
2016 - 2020

 
De werkgelegenheid in de Achterhoek is in 2020 voor het vijfde 

achtereenvolgende jaar toegenomen. De Achterhoek heeft in 

2020 128.380 banen, 1.840 meer dan in 2019. De banengroei in de 

Achterhoek is met 1,5 procent hoger dan in geheel Gelderland 

(+0,7%). Dit blijkt uit cijfers van PWE, het provinciaal databestand 

met gegevens over alle vestigingen in Gelderland waar betaalde 

arbeid wordt verricht.1  

1  De absolute cijfers in deze notitie zijn afgerond op tientallen.
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 % 2019-2020 % 

2016-2020

Achterhoek 1,5% 8,4%

Cleantech regio 0,6% 5,4%

Food Valley -0,2% 7,8%

Gelderland 0,7% 7,2%

Noord Veluwe 0,5% 6,1%

Regio Arnhem-Nijmegen 0,9% 

7,8%

Rivierenland 0,4% 6,6%

Twente 0,4% 7,5%
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Tabel 1: Aantal banen naar sector, omvang en ontwikkeling, Regio Achterhoek (2019-2020)

Bedrijfssector 2020 Abs. ontw. 

2019-2020

% ontw. 

2019-2020

% ontw. 

2016-2020

Landbouw/visserij 6.140 -70 -1,1% -3,2%

Industrie* 24.160 200 0,8% 6,6%

Bouwnijverheid 8.230 -40 -0,5% 10,3%

Groothandel 8.500 -40 -0,5% 13,2%

Detailhandel/autohandel 16.190 450 2,9% 8,3%

Vervoer, opslag en communicatie 5.740 110 2,0% 11,7%

Horeca 6.350 -60 -0,9% 8,4%

Financiële instellingen 1.020 40 4,1% -2,9%

Zakelijke dienstverlening 12.570 250 2,0% 12,1%

Openbaar bestuur 3.670 -40 -1,1% -0,3%

Onderwijs 7.670 310 4,2% 4,1%

Gezondheidszorg 23.090 870 3,9% 13,0%

Overige dienstverlening 5.060 -140 -2,7% 6,3%

Totaal 128.380 1.840 1,5% 8,4%

* Incl. Delfstoffenwinning en Nutsbedrijven

Bron: PWE, 2016 - 2021; bewerking: Team Moventem

In de Achterhoek zijn ten opzichte van 2016 de groothandel (+13,2%) en zorg (+13,0%) de 

sectoren met relatief de sterkste aanwas van banen. In absolute zin is de groei het hoogst 

in de zorg (+2.650 werkzame personen) en de industrie (+1.490 werkzame personen). Op 

provinciaal niveau zijn er tussen 2016 en 2020 relatief veel banen bijgekomen in de bouw 

(+15,6%), gevolgd door de zorg (+9,2%).

 

Sterke toename in vergelijking met andere regio’s

Van alle onderscheiden Gelderse regio’s heeft de Achterhoek niet alleen in het afgelopen 

jaar, maar ook sinds 2016 relatief de hoogste banengroei gerealiseerd. Door deze gunstige 

werkgelegenheidsontwikkeling is het regio-aandeel van de Achterhoek in de provincie 

Gelderland ook licht gestegen van 12,1 procent in 2016 naar 12,2 procent in 2020. 

Ook vergeleken met Twente is de groei van banen in de Achterhoek relatief hoger, zowel 

ten opzichte van 2019 als ten opzichte van 2016.

Figuur 2: Procentuele werkgelegenheidsontwikkeling, Regio Achterhoek vergeleken.

Bron: PWE; bewerking: Team Moventem

Mix van groeiende en teruglopende sectoren

Waar in 2019 alleen de sectoren landbouw en financiële instellingen een lichte afname van 

het aantal banen lieten zien, zijn er in 2020 meer sectoren met een daling van het aantal 

banen. Naast landbouw is de werkgelegenheid ook licht gedaald in de sectoren bouw, 

groothandel, horeca, openbaar bestuur en overige dienstverlening. In absolute zin leveren 

de sectoren zorg en detailhandel/autohandel de grootste bijdrage aan de banengroei in de 

Achterhoek, maar ook onderwijs en zakelijke dienstverlening dragen daaraan bij. 
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Figuur 3: Procentuele ontwikkeling aantal banen april-september 2020, 

Regio Achterhoek vergeleken

Bron: PWE, 2021; bewerking: Team Moventem

Data over de ontwikkeling van de Nederlandse werkgelegenheid als geheel zijn nog niet 

beschikbaar. Zodra deze beschikbaar zijn, komen wij met een vergelijking Achterhoek – 

Nederland.

Niet alle Achterhoekse gemeenten hebben banengroei

Ten opzichte van 2019 is het aantal banen in zes van de zeven gemeenten in de Achterhoek 

gestegen. De hoogste procentuele groei heeft plaatsgevonden in Winterswijk (+5,1%), 

gevolgd door Bronckhorst (+2,3%). Oude IJsselstreek heeft een beperkte afname van 

werkgelegenheid (-0,5%).

Tabel 2: Aantal banen naar gemeente in Regio Achterhoek, omvang en ontwikkeling 

(2019-2020)

Gemeente 2020 Abs. ontw. 

2019-2020

% ontw. 

2019-2020

% ontw. 

2016-2020

Aalten 11.090 100 0,9% 8,7%

Berkelland 17.210 110 0,6% 5,2%

Bronckhorst 14.890 350 2,3% 9,3%

Doetinchem 34.660 440 1,3% 7,4%

Oost Gelre 17.930 240 1,4% 12,2%

Oude IJsselstreek 18.360 -90 -0,5% 8,8%

Winterswijk 14.240 690 5,1% 8,5%

Totaal 128.380 1.840 1,5% 8,4%

Bron: PWE; bewerking: Team Moventem

Werkgelegenheidseffect april-september 2020

Omdat de coronacrisis effect heeft op de economie is in 2020 de werkgelegenheid niet 

alleen gepeild op 1 april, maar ook op 1 september 2020. De meting in september laat 

zich niet makkelijk vergelijken met de april-meting, omdat naast corona ook structurele 

ontwikkelingen en seizoensarbeid een rol spelen in de werkgelegenheidsontwikkeling 

van bepaalde sectoren. Alle onderscheiden Gelderse regio’s hebben een stijging in 

werkgelegenheid tussen april en september 2020. Rivierenland heeft met een plus van 1,5 

procent de grootste toename, terwijl de Achterhoek met +0,9 procent een tussenpositie 

inneemt. In het Overijsselse Twente is de groei van banen met +0,5 procent beperkter dan 

in de Gelderse regio’s.
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Figuur 4: Economische groei in 2020 naar COROP-regio

Bron: CBS, 2021.

De Achterhoekse 
economische 
groei in 2020

Als gekeken wordt naar de economische ontwikkeling in 2020 is te zien 

dat er een stagnatie optreedt in de economische groei. In de COROP-

regio Achterhoek is de economie in 2020 met drie procent afgenomen. 

Dit is vergelijkbaar met omliggende regio’s als Arnhem/Nijmegen en 

Twente en tevens een minder grote krimp dan landelijk. 

De Nederlandse economie is in 2020 met 3,8 procent afgenomen.
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Steeds meer wordt ook zichtbaar dat de economische gevolgen voor bedrijven – mede 

door de grootschalige steunpakketten van de overheid – minder ernstig zijn dan medio 

2020 is geraamd. Dat neemt niet weg dat voor sommige bedrijfstakken en individuele 

ondernemers de gevolgen groot zijn. De verwachting is dan ook dat na het beëindigen van 

de steunmaatregelen een aantal bedrijven alsnog zal omvallen. 

De consumentenbestedingen lagen begin dit jaar zo’n tien procent lager dan eind 2019. 

De uitgaven aan aankopen als bijvoorbeeld kleding, schoenen daalden met bijna 30 

procent, de afname van diensten (met name horeca) bedroeg een kleine tien procent. 

Dit is het directe gevolg van de lockdown-maatregelen. Omdat het gemiddeld inkomen 

nauwelijks is gewijzigd, is het vermogen van Nederlandse huishoudens zelfs toegenomen. 

Nederland is in de afgelopen periode in een recessie geraakt. Volgens de definitie van het 

CBS is dat het geval als er twee kwartalen lang sprake is van een negatieve economische 

groei. Toch heerst er met name vanwege de versoepeling van de lockdown-maatregelen 

optimisme over de economie van 2021. De verwachting is dat eind dit jaar de economische 

groei weer positief zal zijn.

In de hiervoor gepresenteerde cijfers zijn nog niet de gevolgen van de lockdown-

maatregelen van begin dit jaar verwerkt. Wat kunnen deze zijn? Wat zijn de effecten op de 

economie en werkgelegenheid van de Achterhoek?

CPB-basisraming eind maart 2021 voor de Achterhoek

Het eerder geschetste optimisme blijkt ook uit de meest recente ramingen voor het 

Centraal Plan Bureau (CPB). Eerdere ramingen van het CPB lieten een beeld zien van een 

negatieve economische groei en een sterk stijgende werkloosheid. Zo werd in november 

van het vorige jaar de gemiddelde werkloosheid Nederland voor medio 2021 nog op zes 

procent geraamd. Op basis van de huidige kennis over de ontwikkeling van de crisis is deze 

raming een stuk lager. Het jaargemiddelde voor 2021 komt volgens de laatste inzichten op 

4,4 procent. Dat is 0,6 procentpunten hoger dan in 2020.

Voor de Achterhoek is het gemiddelde werkloosheidspercentage voor 2021 geraamd op 

3,5 tot 4,2 procent. De Achterhoekse werkloosheid blijft daarmee onder het Nederlandse 

gemiddelde. Dit is op zich niet opmerkelijk. De Achterhoek kent ‘traditioneel’ een lagere 

werkloosheid dan in Nederland als geheel en de omliggende regio’s als Arnhem/Nijmegen 

en Twente. Het geraamde werkloosheidpercentage ligt voor 2021 nog onder dit percentage 

in 2017, toen de werkloosheid voor de COROP-regio Achterhoek 4,4 procent bedroeg.

Prognose werk- 
gelegenheid en 
werkloosheid 
2021

De vorige paragrafen schetsten een beeld van de Achterhoekse 

economie en werkgelegenheid tot aan de eerste maanden van de crisis. 

Tot september 2020 is het aantal werkzame personen in de Achterhoek 

toegenomen. Daarmee lijken de effecten van de lockdown op de 

Achterhoekse arbeidsmarkt tot zo’n driekwart jaar geleden beperkt. 

De economie is daarentegen gekrompen. Het algemene beeld is dat dit 

gepaard gaat met banenverlies. Steunmaatregelen beperken dit effect 

deels. Het einde van de coronacrisis lijkt steeds meer in zicht te komen. 

De effecten van de grootschalige vaccinatiecampagne worden zichtbaar 

en de samenleving kan stap voor stap weer terug naar ‘normaal’. 



Gebied Jaar Werkloosheidspercentage

Gemiddeld Laag Hoog

Nederland 2019 3,4

2020 3,8

2021 (raming) 4,4

Achterhoek 2019 2,8

2020 3,2

2021 (raming) 3,5 4,2
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De negatieve effecten van de crisis zijn niet gelijkmatig over de sectoren verdeeld. ‘Handel 

en Horeca’ en ‘Transport, ICT, Financiële en Zakelijke dienstverlening’ zijn procentueel 

het zwaarst getroffen. In absolute aantallen werkzame personen gemeten, zijn dit 

respectievelijk de nummers twee en vier van de Achterhoekse economie.

In de sector Handel en Horeca is een daling geraamd van maximaal 1.950 werkzame 

personen. Dit is een afname van circa zes procent in deze sector. In de ‘Transport, ICT, 

Financiële en Zakelijke dienstverlening’ is een werkgelegenheidsdaling van 600 tot 

750 werkzame personen geraamd. Dit is circa drie á vier procent van het totale aantal 

werkzame personen in deze sector. De categorie Overig bevat onder meer de agrarische en 

culturele sector en laat ook een banenverlies zien. Dit is echter een kleinere sector 

(-350 werkzame personen).

De Overheid-, Onderwijs- en Zorgsector laat een groei zien. Dit is deels een autonome 

groei als gevolg van extra investering in de zorg van voor de coronacrisis en deels een extra 

personeelsbehoefte als gevolg van de crisis. De werkgelegenheid zal volgens de raming 

ten opzichte van 2020 met 900 tot 1.050 werkzame personen toenemen. Voor de sectoren 

Industrie, Bouw en Transport laat de raming een kleine afname van de werkgelegenheid 

zien (-50 tot -250).

Na de financiële crisis van 2008 bleek uit analyses dat regio’s als de Achterhoek een relatief 

sterke daling van het aantal werkzame personen lieten zien. Daarna kwam de banengroei 

langzamer op gang dan in Nederland als geheel. De laatste jaren echter is de Achterhoekse 

‘banenmachine’ goed op stoom en kende de regio in de periode 2016-2020 zelfs de 

grootste procentuele ontwikkeling van de werkgelegenheid van alle Gelderse regio’s. 

Dit gecombineerd met de beperkte economische neerslag in het eerste jaar van deze crisis 

geeft de Achterhoek bij een volledige herstart van de economie een goede uitgangspositie.

Tabel 3: Werkloosheidspercentages Regio Achterhoek en Nederland, 2019, 2020 en 2021 (raming)

Bron: CBS 2021; bewerking: Team Moventem

Op basis van de eind maart gepubliceerde ramingen van het CPB is het Achterhoekse 

banenverlies in 2021 geraamd op 1.700 tot 2.500 werkzame personen. Dit komt neer op 

1,3 tot 1,9 procent van de Achterhoekse werkgelegenheid.

Tabel 4: Werkzame personen dat betrekking verliest naar sector in Regio Achterhoek, 

gemiddeld 2021, op basis van CPB, basisraming eind maart 2021

Bron: PWE 2021; bewerking: Team Moventem

Sector WP Totaal 

2020

Aantal Percentage

Laag Hoog Laag Hoog

industrie 24.150 24.100 23.900 -0,2% -1,0%

bouw 8.250 8.150 8.150 -1,2% -1,2%

handel en horeca 31.050 29.300 29.100 -5,6% -6,3%

transport, ICT, finan. en 

zakelijke dienstverlening

19.350 18.750 18.600 -3,1% -3,9%

overheid, onderwijs, zorg 34.450 35.500 35.350 3,0% 2,6%

overig 11.200 10.850 10.850 -3,1% -3,1%

totaal 128.400 126.700 125.900 -1,3% -1,9%



0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%

NOW3.2

NOW3.1

NOW2.0

NOW1.0

NederlandRegio Achterhoek

Achterhoek Monitor Special 20  21

Twee regelingen geven een goed beeld van de omzetdaling in de COVID-tijd. Dit zijn de 

Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) en de Tijdelijke 

Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO). Door het gebruik van deze 

regelingen te vergelijken met Nederland ontstaat een beeld dat de Achterhoekse 

vestigingen meer gebruikmaken van deze regelingen dan in Nederland als geheel.

NOW

Voor de NOW1.0 t/m 3.2 (voor de latere NOW-regelingen zijn nog geen cijfers bekend) 

geldt dat het aandeel Achterhoekse bedrijven dat gebruikmaakt van de afzonderlijke 

regelingen hoger ligt dan in Nederland gemiddeld. Bij NOW3.2 is het verschil tussen de 

Achterhoek en Nederland veel minder groot dan bij de eerdere regelingen.

Figuur 5: Percentage vestigingen van bedrijven dat gebruik maken van de 

NOW1.0, 2.0, 3.1 en 3.2 regeling, Regio Achterhoek en Nederland

Bron: CBS, 2021; bewerking: Team Moventem

Gebruik van 
regelingen

Sinds het afkondigen van de eerste lockdown is door de Rijksoverheid 

een aantal steunmaatregelen gepubliceerd voor bedrijven die 

onevenredig getroffen worden door deze maatregelen. Het betreft 

een tiental regelingen, waarvan enkele generiek, zoals uitstel van het 

betalen van belastingen, en sommige voor specifieke bedrijven zoals 

fritesaardappeltelers. In de Regio Achterhoek maakt, gerekend tot 

eind februari 2021, 32,9 procent van de vestigingen gebruik van één of 

meerdere regelingen. In Nederland is dit 33,5 procent.
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Figuur 6: Procentuele verdeling vestigingen naar sector dat gebruik maakt van de 

NOW1.0, 2.0, 3.1 regeling, Regio Achterhoek en Nederland

Bron: UWV, 2021; bewerking: Team Moventem

Als vergeleken wordt in welke sectoren de meeste NOW-steun is aangevraagd dan blijken 

dat – logischerwijs – de detailhandel en de horeca en catering te zijn. Deze sectoren zijn 

immers ook het meest getroffen door de lockdowns. Voor deze vergelijking is gebruik 

gemaakt van cijfers van het UWV voor de Arbeidsmarktregio Achterhoek, cijfers voor de 

Regio Achterhoek zijn niet beschikbaar.

Vestigingen in de detailhandel en de horeca en catering hebben zowel in de Achterhoek 

als in Nederland het grootste aandeel in het gebruik van de NOW-regelingen. Echter in 

de Achterhoek is het percentage horeca en catering een stuk lager (18,2% versus 20,7%). 

Grotere verschillen zijn er als het gaat om de overige commerciële dienstverlening 

(Informatie en communicatie, financiële instellingen, verhuur en handel in onroerend 

goed) en de metaal- en overige industrie. Een groter deel van de Achterhoekse aanvragers 

bestaat uit de industrie (zowel maakindustrie en overige industrie) en een kleiner deel 

bestaat uit de genoemde overige commerciële dienstverlening. Dit is een min of meer 

logisch gevolg van de samenstelling van de Achterhoekse bedrijvigheid. In de Achterhoek 

Monitor 2020  is geconstateerd dat de Achterhoekse economie een specialisatie kent in de 

industrie en derhalve veel industriële werkgelegenheid telt. Het omgekeerde is het geval 

voor de overige commerciële dienstverlening. Bouwbedrijven in de Achterhoek zijn ook 

sterker vertegenwoordigd onder de NOW-aanvragers.

 Ondersteuningsmaatregelen
 

 NOW
 De Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) kent 

inmiddels een vijfde ronde. De regeling is bedoeld als loonkostensubsidie voor 

ondernemers met aantoonbaar omzetverlies. In eerste instantie gold de regeling, met 

terugwerkende kracht, voor de periode van 1 maart tot en met 31 mei 2020 (NOW1), 

vervolgens is deze regeling meerdere keren opengesteld voor volgende perioden. 

De aanmelding loopt niet automatisch door, telkens dient opnieuw ingeschreven te 

worden. De voorwaarden zijn per ronde deels anders.

 TOZO
 De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) heeft 

zelfstandigen in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en eventueel een 

lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op 

te vangen. Deze regeling is specifiek ontworpen voor zzp-ers.
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Bijlagen

Tabel 5: Percentage vestigingen van bedrijven dat gebruik maak van de NOW1.0, 2.0, 3.1 en 3.2 

regeling, gemeenten Regio Achterhoek en Nederland

Aantal vestigingen 

Minimaal 

1 regeling

NOW1.0 NOW2.0 NOW3.1 NOW3.2 Tozo

Aalten 31,1% 9,8% 5,1% 6,2% 2,9% 12,4%

Berkelland 29,9% 8,1% 3,7% 5,2% 2,9% 14,3%

Bronckhorst 27,3% 6,9% 3,6% 5,1% 2,2% 12,7%

Doetinchem 39,5% 13,6% 6,7% 8,2% 4,6% 17,4%

Oost Gelre 31,7% 11,1% 5,7% 6,8% 3,8% 13,3%

Oude IJsselstreek 32,3% 10,6% 5,2% 5,5% 2,6% 13,8%

Winterswijk 37,0% 13,4% 5,1% 8,7% 5,3% 16,2%

Regio Achterhoek 32,9% 10,5% 5,0% 6,5% 3,4% 14,5%

Totaal Nederland 33,5% 9,4% 4,5% 5,7% 3,2% 14,4%

Bron, CBS, 2021; bewerking: Team Moventem

TOZO

Met betrekking tot het gebruik van de TOZO-regeling is er nauwelijks verschil tussen het 

aandeel zzp-ers dat gebruik maakt van deze regeling. In de Regio Achterhoek maakt 

14,5 procent van de zzp-ers gebruik van deze regeling, in Nederland is dit 14,4 procent.

Figuur 7: Percentage zelfstandigen dat gebruik maakt van de TOZO-regeling, 

Regio Achterhoek en Nederland

Bron: CBS, 2021; bewerking: Team Moventem
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Colofon
Deze uitgave over de economische effecten van COVID-19 is een special vanuit de brede 

Achterhoek Monitor die sinds 2020 wordt gerealiseerd in opdracht van de Achterhoek 

Board (8RHK ambassadeurs). Onder projectleiding van Robin Koster heeft Team Moventem 

deze special opgesteld in samenwerking met Edwin van de Wiel en Ruud Esselink 

(Kennispunt Twente).

Voor meer informatie over de economie in de Achterhoek zie:

www.achterhoekmonitor.nl

 

Disclaimer 
Deze special van de Achterhoek Monitor is met grote zorg opgesteld. Team Moventem 

heeft getracht gebruikte bronnen zorgvuldig te vermelden en auteursrechten te 

respecteren. Mocht u onvolkomenheden tegenkomen, dan willen wij dat graag weten. 

U kunt contact opnemen via info@moventem.nl. Team Moventem is niet aansprakelijk 

voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de 

Achterhoek Monitor. 

Vragen? 
Stel ze aan de projectleiding van de Achterhoek Monitor: 

•  Robin Koster, strategisch adviseur en directeur bij Moventem: r.koster@moventem.nl 

•  Wilma Stortelder, adviseur Achterhoek Board en algemeen bestuur, 8RHK ambassadeurs: 

w.stortelder@8rhk.nl 

Vormgeving: Frans Hesselink ontwerpbureau

Overname van informatie uit deze jaarpublicatie is toegestaan onder voorwaarde van 

bronvermelding.
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