
Hoort bij Raadsinformatiebrief  60 1 

 
 

Werkloosheid in Helmond 2012 
Samenvatting en conclusies 

 
 
Aanleiding 
Sinds 2006 publiceert de Gemeente Helmond jaarlijks gedetailleerde gegevens over de werkloosheid 
in Helmond. De werkloosheid in Helmond wordt vergeleken met de voorgaande jaren en met 
regionale en landelijke gegevens. De cijfers zijn afkomstig van het UWV WERKbedrijf en hebben als 
peildatum 31-12-2011. UWV WERKbedrijf gaat uit van de niet-werkende werkzoekenden (NWW’ers) 
die geregistreerd staan bij het UWV WERKbedrijf.  
 
In deze rapportage wordt antwoord gegeven op de volgende onderzoeksvragen: 
1. Hoe groot is de Helmondse beroepsbevolking en wat zijn de kenmerken van deze groep? 
2. Hoe en in welke mate verschilt de Helmondse beroepsbevolking van de landelijke 

beroepsbevolking? 
3. Hoe heeft de vraagkant van de arbeidmarkt zich ontwikkeld? 
4. Wat zijn de demografische en sociaaleconomische kenmerken van de NWW’ers in de gemeente 

Helmond? 
5. Hoe ontwikkelt de werkloosheid zich in Helmond? 
6. Hoe en in welke mate verschilt de werkloosheid in Helmond van de werkloosheid in Nederland? 
 
Beroepsbevolking neemt toe 
De omvang van de feitelijke beroepsbevolking neemt de afgelopen drie jaar toe. Dit komt zowel door 
een stijging van de totale bevolking in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar als van een stijging van het aantal 
inwoners dat wil en kan werken.  
De feitelijke beroepsbevolking in Helmond is iets jonger dan de feitelijke beroepsbevolking in 
Nederland. De Helmondse beroepsbevolking veroudert langzaam. Het aandeel van de groep 45 jaar 
en ouder neemt zowel in Helmond als in Nederland toe.  
In vergelijking met Nederland heeft Helmond een relatief laag opgeleide beroepsbevolking. Ook heeft 
één op de drie 23-jarigen geen startkwalificatie en volgt geen opleiding die hiertoe leidt.  
 
Uitkeringen en WSW 
Eind 2011 zijn er in Helmond ruim 9.000 lopende uitkeringen. Zo’n 60 procent van de uitkeringen 
wordt verstrekt als gevolg van  arbeidsongeschiktheid (WIA, Wajong, WAZ en WAO). Bij de overige 
40 procent van de uitkeringen gaat het om een WW- of WWB uitkering. 
De trend is dat het aandeel uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid zowel in Helmond als Nederland 
de laatste jaren iets daalt.  
 
De Atlant Groep biedt hulp aan mensen die vanuit de bijstand, WW of WIA een reïntegratietraject 
volgen of vanwege een arbeidshandicap een beroep doen op de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). 
De personen op de wachtlijst van Atlant hebben geen werk en zijn nog niet bezig met een traject om 
aan het werk te gaan. Eind 2011 stonden er 376 personen op de wachtlijst. Aan het eind van 2010 
waren dit er 322. Het aantal wachtenden is dus opgelopen met 54 personen Dit is een stijging van 
bijna 17 procent. 
 
Vacatures 
Het aantal ingediende en openstaande vacatures is in de loop van 2011 gedaald maar loopt sinds 
eind 2011 weer langzaam op.  
Bijna de helft van alle ingediende vacatures in Helmond en in Zuidoost-Brabant in de periode april 
2011 tot april 2012 (13 maanden) behoort tot de technische- en industrieberoepen. Beroepen die veel 
gevraagd worden zijn productiemedewerkers, bouwvakkers, monteurs, operateurs en 
metaalarbeiders, procesoperators en bankwerkers en lassers. Bijna een kwart van de ingediende 
vacatures in Helmond en in Zuidoost-Brabant is voor economisch-administratieve beroepen.  
 



Hoort bij Raadsinformatiebrief  60 2 

Hoge werkloosheid daalt 
Het aantal werklozen is met bijna 14 procent gedaald vergeleken met eind 2010. Helmond telt eind 
2011 3.386 niet-werkende werkzoekenden. Het percentage werkloosheid op basis van de feitelijke 
beroepsbevolking is gedaald van 9,6 procent in 2010 naar 8,5 procent in 2011. Het percentage 
NWW’ers is eind 2011 in Helmond hoger dan in de vier grootste Brabantse steden, Nederland en 
regio Zuidoost-Brabant. Dit was ook vorig jaar het geval. Ook vergeleken met tien soortgelijke steden 
buiten Brabant heeft Helmond naar verhouding veel werklozen. Alleen Heerlen, Emmen, Almelo en 
Schiedam hebben een hoger percentage NWW’ers. De daling van het aantal werklozen is in Helmond 
wel erg sterk. Alleen in Eindhoven was de daling iets groter.  
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Figuur 1  Werkloosheidspercentage op basis van de feitelijke beroepsbevolking en het aantal NWW’ers per jaar 

en maand (Bron: UWV Werkbedrijf) 

 
Duur 
Meer dan 50 procent van de Helmondse werklozen is langer dan een jaar werkloos. Een groot deel 
van de langdurig werklozen is al meer dan drie jaar werkloos (33% van het totaal). In Helmond ligt het 
percentage langdurig werklozen (langer dan een jaar werkloos) bijna 10 procentpunt hoger dan in 
Nederland. Vooral het aandeel werklozen dat langer dan drie jaar werkloos is, is in vergelijking met 
Nederland hoog.  
De werkloosheid neemt tussen 2011 en 2010 in Helmond het meest af bij de NWW’ers die 6 en 12 
maanden werkloos zijn of tussen de één en drie jaar. In Nederland nam het aantal werklozen het 
meest af bij NWW’ers die tussen de zes  en 12 maanden werkloos is of langer dan drie jaar. 
 
Eind 2011 is iets meer dan de helft van de niet-werkende werkzoekenden in Helmond een jaar of 
langer werkloos. De Helmondse langdurig NWW’ers zijn ouder, lager opgeleid en vaker op zoek naar 
werk in de elementaire beroepsgroepen in vergelijking heel Nederland. Vergeleken met eind 2010 is 
de langdurige werkloosheid met zo’n 15 procent afgenomen. Vooral het aantal mannen in deze groep 
nam flink af. In de oudste (50 t/m 64 jaar) en tegelijkertijd grootste groep (931 personen) langdurig 
werklozen is de afname gering (5,3%).  
 
Leeftijd 
In Helmond is ruim 60 procent van de werklozen ouder dan 39 jaar. Het werkloosheidspercentage is 
vooral hoog onder de 50-plussers. Ten opzichte van 2010 is de werkloosheid in alle leeftijdsgroepen 
in aantal afgenomen. Voor de groepen tot en met 39 jaar is deze daling sterker geweest dan voor de 
oudere leeftijdsgroepen.  
Helmond heeft in alle leeftijdsgroepen een hoger percentage werklozen dan in Nederland. Het 
grootste verschil in werkloosheid is te zien bij de 50 t/m 64 jarigen. In Helmond is 7,3 procent van 
deze groep werkloos en in Nederland is dat 5,0 procent. 
 
Eind 2011 zijn er 404 jeugdige NWW’ers van 15 tot en met 26 jaar in Helmond. Dit is 12 procent van 
alle werklozen. Helmond heeft relatief veel jeugdig werklozen vergeleken met andere steden in 
Brabant en soortgelijke steden buiten Brabant. Ten opzichte van eind 2010 is het aantal jeugdig 
werklozen met 108 personen afgenomen. De daling onder de jeugdig werklozen bedraagt 21,1 
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procent en is sterker dan voor Helmond als geheel (13,9%). In de meeste Brabantse 
vergelijkingssteden is de werkloosheid onder jeugdige ook gedaald. In Nederland als geheel is er 
geen daling in deze groep. 
 
De jeugdige werklozen zijn iets beter opgeleid dan de werklozen ouder dan 26. Vergeleken met de 
werklozen van 27 jaar en ouder, zijn de meeste jeugdige werklozen korter werkloos. Toch is nog 
steeds zo’n 30 procent van de jeugdige werklozen langer dan een jaar werkloos. Vergeleken met de 
jeugdig werklozen in Nederland hebben de Helmondse NWW’ers tot 27 jaar iets minder vaak een 
MBO, havo, of VWO diploma en zijn ze langer werkloos.  
 
Geslacht 
In Helmond zijn iets meer vrouwen dan mannen werkloos als percentage van het totaal aantal 
vrouwen van 15 tot 65 jaar. In Nederland zijn er iets meer mannen dan vrouwen werkloos als 
percentage van de potentiële beroepsbevolking.  
In Nederland zijn er iets meer mannen dan vrouwen op zoek naar werk. In Helmond is de verdeling 
wat meer gelijk. De afgelopen 12 jaar schommelt het percentage mannelijke NWW’ers in Helmond 
rond de 50 procent. 
 
Etniciteit 
Iets meer dan 60 procent van alle niet-werkende werkzoekenden in Helmond is autochtoon. De 
afgelopen 12 jaar is de herkomst van de NWW’ers erg stabiel. In het totaal zijn 4,6 procent van alle 
autochtonen in Helmond werkloos. Bij de niet-westerse allochtonen is de werkloosheid het hoogst. 
Van de 7.217 niet-westerse allochtonen zijn er 843 NWW’ers, dit is 11,7 procent.  
In alle etnische groepen is de werkloosheid gedaald. De werkloosheid daalde het meest in de groep 
autochtonen en het minst bij de niet-westerse allochtonen.  
 
Opleiding 
Van de werkloze Helmonders is 55 procent laag opgeleid (basis of vmbo) en dus niet in het bezit van 
een startkwalificatie. Ten opzichte van eind 2010 is het aandeel werkloze vmbo’ers eind 2011 het 
meest gedaald (23,3%). Het Helmondse werklozenbestand bestaat in vergelijking met het 
Nederlandse werklozenbestand uit meer laagopgeleiden.  
 
Gezochte beroepsniveau en arbeidsduur 
In Helmond zoekt bijna 70 procent van de NWW werk in de elementaire of lagere beroepen. Over een 
periode van zeven jaar neemt het aandeel werkzoekenden in de elementaire beroepen af. In de 
overige categorieën is de vraag naar werk de afgelopen zes jaar iets gestegen. 
Vergeleken met de Nederlandse groep NWW’ers zoeken er in Helmond naar verhouding meer 
mensen naar een baan in de elementaire of lagere beroepsgroepen.  
 
Een ruime meerderheid van de werklozen in Helmond zoekt een fulltime baan (32 uur of meer). De 
mannen zoeken vaker een fulltime baan (96%) dan de vrouwen (67%). Kleine banen van 24 uur per 
week of minder worden vooral door vrouwen gezocht.  
 
Wijken 
De meeste NWW’ers wonen in de Binnenstad van Helmond (24,4%). In deze wijk is 9,1 procent 
werkloos, dit is meer dan het gemiddelde voor heel Helmond (5,7%). In de wijken Helmond-West, 
Helmond-Oost en Helmond-Noord is het aandeel werklozen ook hoger dan gemiddeld.  
 
In vier wijken van Helmond is de werkloosheid hoger dan gemiddeld voor Helmond (5,7%). Het gaat 
daarbij om Helmond-West (9,6%), de Binnenstad (9,1%), Helmond-Oost (8,1%) en Helmond-Noord 
(7,0%). In Helmond-West, de Binnenstad en Helmond-Oost wonen relatief veel werklozen met alleen 
een basisschool opleiding. In deze wijken wordt dan ook vaker dan gemiddeld gezocht naar werk in 
de elementaire beroepen. In alle vier de wijken met een hoge werkloosheid, en ook in Helmond ’t 
Hout, zijn relatief veel werklozen drie jaar of langer werkloos.    
In alle vier de wijken zijn relatief veel werklozen in de leeftijdscategorie 40 tot 50 jaar en in de 
categorie 50 jaar en ouder. Ook is in deze wijken de werkloosheid onder de niet-westerse allochtonen 
groter dan in de wijk als geheel en de stad. In de Binnenstad, West en Oost is ook de werkloosheid 
onder westerse-allochtonen hoger dan gemiddeld in de wijk en de stad. 
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SCHEMA ARBEIDSMARKTPARTICIPATIE 
 
 
 
 
 
 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*1 Bron: CBS  
*2 Bron: UWV Werkbedrijf 
*3 Bron: GBA Gemeente Helmond 
 
De peildatum is 31 december 2011. 
 
De gegevens van het CBS berusten niet op een feitelijke registratie zoals het geval is bij 
bevolkingsaantallen en het aantal niet-werkende werkzoekenden maar op een schatting op basis van 
enquêtegegevens, waardoor we afronden op 100.  
 
 

Bevolking Helmond 
88.766*3 

 

0-14 jarigen 
 

17.005*3 

65-plussers 
 

12.724*3 

15-64 jarigen 
(Potentiële beroepsbevolking) 

59.037*3 

Niet-
beroepsbevolking 

16.000*1 
 

(Feitelijke) 
Beroepsbevolking 

43.000*1 

Werkenden 
37.100*1 

NWW 
3.386*2 

Totaal niet-werkenden en 
niet-werkzoekenden 

45.700*1 
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 KERNGEGEVENS 
NWW per 31-12-‘11 

eind 2011 verschil 
2010-2011 

 percentage van potentiële 
beroepsbevolking 

  aantal % aantal %    

         
Totaal NWW 3.386 100 -547 -13,9   5,7% 

       8,5%* 
Geslacht        

Vrouwen 1.710 50,5 -186 -9,8   5,9% 
Mannen 1.676 49,5 -361 -17,7   5,6% 
         
Leeftijd        
< 26 jaar 404 11,9 -108 -21,1   3,4% 
27 t/m 39 jaar 842 24,9 -236 -21,9   5,5% 
40 t/m 49 jaar 898 26,5 -123 -12,0   6,0% 
50 t/m 64 jaar 1.242 36,7 -80 -6,1   7,3% 
        
Etniciteit        
Autochtoon 2.050 60,5 -391 -16,0   4,6% 
Westers allochtoon 448 13,2 -64 -12,5   6,5% 
Niet-westers 
allochtoon 

843 24,9 -95 -10,1 
 

 11,7% 

onbekend 45 1,3 3 7,1    
        
Wijk        
Binnenstad 825 24,4 -137 -14,2   9,1% 
Helmond-Oost 412 12,2 -79 -16,1   8,1% 
Helmond-Noord 517 15,3 -85 -14,1   7,0% 
’t Hout 339 10,0 -37 -9,8   4,6% 
Brouwhuis 308 9,1 -63 -17,0   4,8% 
Helmond- West 304 9,0 -21 -6,5   9,6% 
Warande 21 0,6 -9 -30,0   1,5% 
Stiphout 88 2,6 -12 -12,0   2,7% 
Rijpelberg 337 10,0 -70 -17,2   5,4% 
Dierdonk 80 2,4 -15 -15,8   2,2% 
Brandevoort 137 4,0 -15 -9,9   2,5% 
Industriegebied-Zuid 18 0,5 -4 -18,2   7,7% 
        
Duur niet werkend        
< 6 maanden 1.093 32,3 -94 -7,9   n.v.t. 
6 t/m 11 maanden 377 11,1 -108 -22,3   n.v.t. 
≥ 1 jaar 1.916 56,6 -345 -15,3   n.v.t. 

        

Beroepsgroep        
Elementair 1.133 33,5 -162 -12,5   n.v.t. 
Lager 1.152 34,0 -204 -15,0   n.v.t. 
Middelbaar 760 22,4 -121 -13,7   n.v.t. 

Hoger 291 8,6 -24 -7,6   n.v.t. 

Wetenschappelijk 50 1,5 -25 -33,3   n.v.t. 
        
Opleidingsniveau        
Basis 1.026 30,3 -112 -9,8   n.v.t. 
Vmbo 782 23,1 -238 -23,3   n.v.t. 
Mbo/Havo/vwo 1.242 36,7 -153 -11,0   n.v.t. 
Hbo/bachelor 270 8,0 -27 -9,1   n.v.t. 
Wo/master 66 1,9 -17 -20,5   n.v.t. 
        

* op basis feitelijke beroepsbevolking 
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