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Fluchskrift
Jeugdwerkloosheid in Fryslân

Dalende jeugdwerkloosheid in Fryslân 
 

Het werkloosheidspercentage onder jongeren in Fryslân was sinds 2008 door de economische crisis sterk toegenomen. Sinds 2013 

daalt de werkloosheid onder jongeren in Fryslân weer door het economisch herstel. Het aandeel werkloze jongeren in Fryslân was 

tijdens de economische crisis hoger dan landelijk, maar de daling is nu ook sterker. Het werkloosheidspercentage in Fryslân is nu vrijwel 

op hetzelfde niveau als landelijk.  In 2013 was 14,5% van de 15-25-jarigen in Fryslân werkloos, in 2016 is dit percentage afgenomen naar 

11,1%. Recente cijfers over januari 2017 laten zien dat de landelijke jeugdwerkloosheid nog verder daalt naar onder de 10%. Cijfers over 

deze periode zijn voor Fryslân nog niet beschikbaar. In vergelijking met andere leeftijdscategorieën is de werkloosheid onder jongeren 

hoger, maar de daling is in de afgelopen jaren ook sterker.

Economisch 
herstel en jeugd-
werkloosheid 

De werkloosheid ligt in Fryslân vaak 

wat hoger dan landelijk. Door de 

economische crisis was de werkloosheid 

zowel landelijk als in Fryslân sterk 

toegenomen. De economie en de 

arbeidsmarkt hebben zich in 2016 

stevig hersteld van de economische 

crisis. De werkloosheid vertoonde de 

sterkste daling sinds tien jaar en de 

economie groeit weer. Hoewel iets 

later dan landelijk is ook in Fryslân het 

economisch herstel ingezet. In hoeverre 

profiteren de Friese jongeren hiervan? 

Hoe staat het met de jeugdwerkloosheid 

in Fryslân? Hoe is dit in vergelijking met 

de rest van Nederland? Welke jongeren 

zijn werkloos? Waar in Fryslân wonen zij 

en welk opleidingsniveau hebben zij? 

In deze publicatie zet het Fries Sociaal 

Planbureau (FSP) de belangrijkste cijfers 

over jeugdwerkloosheid in Fryslân op 

een rij. Deze publicatie is de tweede 

uitgave in de reeks ‘Staat van Friese 

jongeren’.

03 | 2017

Aanleiding

Werkloosheidspercentage naar leeftijd 
in Fryslân
  2013               2016

15 - 25 jaar      14,5%              11,1%

25 - 45 jaar        6,8%               4,5%

45 - 75 jaar         6,5%               6,2%
 Bron: CBS Arbeidsdeelname; regionale indeling 2016, bewerking FSP
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Niet-werkende werkzoekenden 

<27 jaar in Fryslân  

januari 2017

Laagste werkloosheid in noordelijke  
helft Fryslân 

Binnen de provincie zijn in 2016 een aantal opvallende regionale verschillen te zien 

in de werkloosheidspercentages van Friese gemeenten. De percentages liggen het 

laagst op de Waddeneilanden. Daarnaast is een regionaal verschil te zien tussen de 

gemeenten in de noordelijke helft van de provincie en de gemeenten in de zuidelijke 

helft. In Noordwest en Noordoost Fryslân liggen de werkloosheidspercentages 

grotendeels lager dan in Zuidwest en Zuidoost Fryslân. Verder zien we de hoogste 

percentages in twee stedelijke gemeenten: Leeuwarden en Smallingerland. In deze 

gemeenten ligt het aandeel duidelijk hoger dan in de andere Friese gemeenten. 

Bron: CBS Arbeidsdeelname; regionale indeling 2016, bewerking FSP

Werkloosheidspercentage 15-25-jarigen per gemeente, 2016

Sterke daling niet-werkende  
werkzoekenden

Het aantal niet-werkende werkzoekende (NWW) jongeren is de afgelopen twee jaar sterk afgenomen  

in Fryslân. In januari 2015 waren 4563 jongeren (jonger dan 27 jaar) volgens het UWV werkzoekend.  

In januari 2017 is dit gedaald naar 3025, een afname van maar liefst 34%. De daling is aanzienlijk sterker 

dan de landelijke afname van 21%. Ook in de andere noordelijke provincies is de daling sterker dan 

landelijk. Binnen Fryslân nam in de gemeente Smallingerland het aantal jonge werkzoekenden het 

sterkst af. In januari 2017 halveerde dit aantal ten opzichte van januari 2015. Ook in de gemeenten 

Dongeradeel (-49%) en Weststellingwerf (-46%) nam het aandeel NWW’ers sterk af. Vanwege een 

nieuwe definitie van NWW sinds januari 2015 zijn geen vergelijkingen met eerdere jaren mogelijk.

Cijfers UWV en CBS

Twee instanties verzamelen op verschillende wijze cijfers over werkloosheid: UWV en CBS. 

De UWV cijfers over niet-werkende werkzoekenden (NWW) zijn gebaseerd op de registratie van 

werkzoekenden door het UWV. Niet alle werklozen staan echter ingeschreven bij het UWV, zoals 

jongeren zonder recht op uitkering. Ook kunnen bij het UWV personen ingeschreven staan die 

niet direct beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. De cijfers over de werkloze beroepsbevolking 

(WBB) van het CBS zijn gebaseerd op een enquête onder de beroepsbevolking. Verder maken 

UWV en CBS gebruik van verschillende leeftijdsgroepen. Het UWV hanteert ‘jonger dan 27 jaar’ 

en het CBS ‘15-25 jaar’. 
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Definities werkloosheid

• UWV: Niet-werkende werkzoekenden (NWW) zijn bij UWV ingeschreven werkzoekenden 

van 15-75 jaar zonder werk of minder dan één uur per week werkzaam. NWW’ers bestaan uit 

werkzoekenden met werkloosheids- (WW) of bijstandsuitkering (WWB) en werkzoekenden 

zonder uitkering.

• CBS: Werkloze beroepsbevolking (WBB) zijn personen van 15-75 jaar zonder werk of 

minder dan één uur per week werkzaam, die direct (binnen twee weken) beschikbaar  

zijn voor de arbeidsmarkt.



www.friessociaalplanbureau.nl

Werkzoekenden in Fryslân  
vaker middelbaar opgeleid

Het aandeel jonge werkzoekenden onder de 27 jaar in Fryslân dat middelbaar 

is opgeleid ligt met 48% hoger dan landelijk. Een verklaring hiervoor is dat de 

deelname aan het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) in Fryslân relatief hoog is 

(27% van de jongeren van 18-25 jaar volgt een mbo-opleiding, tegen 21% landelijk). 

Het aandeel Friese werkzoekenden jonger dan 27 jaar zonder startkwalificatie is juist 

lager dan landelijk. Het aandeel werkzoekenden met een hoog opleidingsniveau ligt 

zowel landelijk als in Fryslân relatief laag. 

Meeste werkzoekenden zonder start-
kwalificatie in Noordwest en Zuidoost Fryslân

Wanneer verder wordt ingezoomd op het aandeel jonge werkzoekenden zonder 

startkwalificatie valt op dat er veel verschillen zijn tussen de Friese gemeenten. 

In Noordwest en Zuidoost Fryslân zijn een aantal gemeenten waarvan ongeveer  

de helft van de werkzoekenden onder de 27 jaar geen startkwalificatie heeft. In de 

gemeenten van Noordoost Fryslân ligt het aandeel lager dan het Friese gemiddelde 

van 45%. In Littenseradiel bevindt zich het laagste aandeel jonge werkzoekenden 

zonder startkwalificatie. 
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Bron: UWV Basiscijfers Jeugd, bewerking FSP

Percentage NWW’ers <27 jaar zonder startkwalificatie naar  

gemeente, september 2016

Percentage NWW’ers <27 jaar in Nederland en Fryslân naar 

opleidingsniveau, september 2016 

Geen startkwalificatie:  basisonderwijs, vmbo of mbo-niveau 1

Middelbaar: minimaal mbo-niveau 2 of havo/vwo-niveau

Hoog: hbo/wo-niveau

Bron: UWV Basiscijfers Jeugd, bewerking FSP
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Afname werkzoekenden in  
alle beroepsgroepen 

De meeste werkzoekenden in Fryslân bevinden zich in  

de technische, commerciële en dienstverlenende sector.  

In absolute cijfers zien we in deze drie sectoren, samen  

met de sector zorg en welzijn, ook de grootste afname in  

het aantal werkzoekenden tussen januari 2015 en januari 2017.  

In de beroepsgroep met het grootste aantal werkzoekenden, 

de technische sector, nam het aantal werkzoekenden af van 

1124 in januari 2015 naar 721 in januari 2017. Het aantal werk- 

zoekenden in Fryslân nam in deze periode in alle beroeps-

groepen af. Relatief gezien is de sterkste daling in de sector 

‘openbaar bestuur, veiligheid, en juridische beroepen’ te 

zien. Het aantal werkzoekenden is hier in de afgelopen twee 

jaar met bijna de helft gedaald (-49%). Ook in de sectoren 

zorg en welzijn en transport en logistiek nam het aandeel 

werkzoekenden sterk af, respectievelijk met 43% en 41%.

Economisch herstel gunstig voor werkgelegenheid jongeren 

Het herstel van de economie na de crisisjaren heeft een gunstig effect op de jeugdwerkloosheid. Zowel landelijk als in Fryslân is  

het werkloosheidspercentage onder jongeren in 2016 sterk afgenomen. Het aantal niet-werkende werkzoekenden (NWW’ers) is  

de afgelopen twee jaar in Fryslân, net als in de andere noordelijke provincies, sterker afgenomen dan landelijk. In Noord-Nederland 

lijkt de arbeidsmarkt zodoende met een inhaalslag bezig op de rest van het land. Binnen Fryslân zien we enkele opvallende 

regionale verschillen. De jeugdwerkloosheid is het hoogst in de stedelijke gemeenten Leeuwarden en Smallingerland. Vergeleken 

met landelijk beschikken de NWW’ers in Fryslân vaker over een middelbare opleiding en een startkwalificatie. Het aandeel Friese 

jongeren dat niet over een startkwalificatie beschikt vertoont wel grote verschillen binnen de provincie. In de regio’s Noordwest en 

Zuidoost ligt dit aandeel relatief hoog. Alhoewel er in Noordwest Fryslân relatief weinig werklozen zijn, hebben deze werklozen vaker 

geen startkwalificatie. Het gunstige effect van het economische herstel op de werkloosheid is terug te zien in alle beroepsgroepen. 

In aantallen zien we de sterkste afname in het aantal NWW’ers in de sector techniek en bouw, relatief is de daling het grootst in de 

sectoren ‘openbaar bestuur, veiligheid en juridische beroepen’ en in zorg en welzijn. Deze laatste sector is de opleidingsrichting die op 

dit moment de meeste studenten telt. De perspectieven voor deze studenten lijken daarmee gunstig voor de komende tijd, vooral voor 

de hogere opleidingsniveaus (vanaf mbo-niveau 4 en hbo). Of Friese jongeren in de afgelopen tijd voor werk en studie uit de provincie 

zijn vertrokken, onderzoekt het FSP nader in het kader van de ‘Staat van Friese jongeren’. 

Bron: UWV Basiscijfers Jeugd, bewerking FSP

Aantal NWW’ers <27 jaar in Fryslân naar beroepsgroep, 
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Colofon
In de Databank van het Fries Sociaal 

Planbureau zijn meer cijfers te vinden  

over jeugdwerkloosheid.
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• UWV ‘Tabellen op maat’ 2017: 
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