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Werkgelegenheid
16.290 banen

Tussen 2019 en 2020 is het aantal banen in Hof van Twente

(2020)

nagenoeg gelijk gebleven. De werkgelegenheid in Hof van
Twente blijft daarmee iets boven de grens van 16 duizend

Hof van Twente: +0,6%

banen liggen. Ten opzichte van 2019 zijn er in Hof van

Twente: +0,4%

Twente 0,6 procent meer banen. In Twente is de

(to.v. 2019)

werkgelegenheidsgroei 0,4 procent.

De meeste werkgelegenheid in Hof van Twente is te vinden
in de Gezondheids- en welzijnszorg met 2.680 banen,
gevolgd door de Industrie met 2.570 banen. In absolute
aantallen is ten opzichte van 2019 de toename van banen
ook het grootst in de Gezondheids- en welzijnszorg, terwijl
de Landbouw en de Overheid te maken hebben met een

lichte banenkrimp.

Bedrijven
3.900 vestigingen

In Hof van Twente zijn er in 2020 3.900 vestigingen. Dit is 2,6

(2020):

procent meer dan in 2019 (3.800). Twente heeft in 2020 4,0
procent meer vestigingen dan een jaar eerder.

Hof van Twente: +2,6%
Twente: +4,0%

Tussen 2019 en 2020 is het aantal vestigingen in de

(tLo.v. 2019)

Gezondheids- en welzijnszorg het sterkst toegenomen,
gevolgd door de sector Cultuur, sport en recreatie. In de
Industrie is het aantal vestigingen licht gekrompen.

Bijstand (P-wet)
377 P-wet

Eind november 2020 zijn er in Hof van Twente 377 P-wet

uitkeringen

uitkeringen. Dit is 2,7 procent meer dan een jaar eerder (+10
uitkeringen). Landelijk is de toename met 2,9 procent in
dezelfde periode iets groter. In Hof van Twente lag de piek in
augustus 2018 op 392 uitkeringen.

(nov. 2020):
Hof van Twente: +2,7%
Nederland: +2,9%

In 2018 en het grootste deel van 2019 kende het aantal P-

(t.0.v. november 2019)

wet uitkeringen voor jongeren tot 27 jaar een meer
schommelend verloop. Sinds juli 2019 is het aantal P-wet

uitkeringen beperkt aan het dalen (45 naar 38). Deze daling
komt in maart 2020 tot stilstand. Onder invloed van de

coronacrisis stijgt het aantal door tot 50 P-wet uitkeringen
voor jongeren in juli 2020. Daarna is er weer sprake van een
daling; november 2020 zijn er 40 P-wet uitkeringen voor
jongeren. In de leeftijdscategorie 27-44 jaar is het aantal Pwet uitkeringen redelijk gelijk gebleven met een kleine dip in
maart 2020.

Beroepsbevolking en participatie
Omvang beroeps-

bevolking
(2020):
19.000

.
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De beroepsbevolking is in Hof van Twente qua omvang na
jaren van stabiliteit in 2019 gestegen naar 19 duizend
personen (beschikbare cijfers zijn afgerond op
duizendtallen). Voor 2020 geldt een zelfde aantal. De nietberoepsbevolking omvat sinds 2017 tussen de 7.000 en
8.000 personen.

De participatiegraad is het deel van de bevolking van 15-75
jaar dat deelneemt aan het arbeidsproces of werkloos is.

69,8% Netto

o
De netto-participatiegraad (aandeel van de werkzame
beroepsbevolking in de bevolking 15 tot 75 jaar) is na jaren
van toename in 2020 licht afgenomen en bedraagt 69,8
procent (-0,2 procentpunt). Ten opzichte van Twente (67,1%)
en Nederland (68,4%) is de arbeidsdeelname in Hof van
Twente hoger.

participatiegraad (2020)
Hof van Twente: -0,2 procentpunt
Nederland: -0,4 procentpunt

(to.v. 2019)

De verdeling van het opleidingsniveau van de beroepsbevolking is veranderd ten opzichte van 2019. Het aandeel
hoogopgeleiden is in Hof van Twente gestegen naar een
derde deel van de beroepsbevolking. De verdeling van het
opleidingsniveau is vergelijkbaar met Twente. Landelijk is
het aandeel hoogopgeleiden groter (40%).

Werkloosheid

3,0% Werkloosheids-

In 2020 was het werkloosheidspercentage in Hof van Twente

percentage (2020)

3,0 procent (+0,2 procentpunt ten opzichte van 2019). In
2014 bedroeg deze nog 6,1 procent. In Nederland is in 2020

Hof van Twente: +0,2 procentpunt
Nederland: +0,4 procentpunt
(tLo.v. 2019)

3,8 procent werkloos. Het aandeel werklozen ligt in Hof van

959 UWV

Het aantal Geregistreerd Werkzoekenden bij het UWV zonder

Twente dus onder het landelijk niveau.

dienstbetrekking (GWU) is sinds 2018 beschikbaar als

geregistreerde

indicator voor het aantal mensen dat zich aanbiedt op de

werkzoekenden

arbeidsmarkt. Ten opzichte van januari 2020 is het aantal

(nov. 2020)

GWU'ers in Hof van Twente in november 2020 beperkt
toegenomen, van 942 naar 959 (+1,8%). Landelijk is de

Hof van Twente: +1,8 procent
Nederland: +5,9 procentpunt
(t.o.v. januari 2020)

toename in deze periode aanzienlijk groter (+5,9%). Tot mei
2020 stegen de aantallen, om daarna weer geleidelijk te
dalen.

(©)

485 WW-rechten

Eind januari 2021 telt Hof van Twente 485 WW-uitkeringen,
waarvan er 39 WW-rechten zijn verstrekt aan jongeren tot 27

(jan. 2021)
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Hof van Twente:-43,2 procent
Nederland: -27,9 procentpunt
(t.o.v. januari 2018)

jaar. Het aantal WW-uitkeringen is in twaalf maanden met
21,9 procent gestegen ten opzichte van januari 2020. Voor
Nederland als geheel steeg het aantal WW-uitkeringen in
deze periode met 19,5 procent minder snel.

Mobiliteit en toerisme

Uitgaande woon-

Uit CBS-gegevens over banen van werknemers naar woon- en

werkpendel

werkregio blijkt dat eind 2019 ongeveer 5.600 inwoners van Hof

(dec. 2019):
11.400 personen

o
>

van Twente in de eigen gemeente werken. Een groter deel

(11.400) werkt daarbuiten. De werkoriëntatie is het grootst op
Hengelo, Enschede en Almelo. Andersom zijn er ook zo'n 6.800

personen die werken in Hof van Twente maar er niet wonen.
Naast Hengelo zijn werknemers onder meer afkomstig uit
Enschede, Haaksbergen en Rijssen-Holten.
Inkomende woon-

n N

werkpendel

(dec. 2019):
6.800 personen
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Inwoners van Hof van Twente zijn in algemene zin vooral op
Hengelo en Enschede georiënteerd, met op ruime afstand
gevolgd door de overige gemeenten in de eerste ring rondom
Hof van Twente.

Op kernniveau trekken Goor, Diepenheim en Hengevelde de
meeste bezoekers uit de eigen gemeente. Bezoekers in Delden

zijn naast de gemeente Hof van Twente uit naburige gemeenten
Hengelo, Enschede en Almelo. Markelo laat een relatief grote
spreiding qua herkomst van bezoekers zien. Waarschijnlijk is

dat dit (mede) te maken heeft met de (nacht)horecavoorzieningen in Markelo.

355.376 overnachtingen ***
(2019)

D}

De toeristisch-recreatieve functie van Hof van Twente is mede

af te leiden uit het aanbod en gebruik van
verblijfsvoorzieningen. Het aantal verblijfsaccommodaties is
tussen 2014 en 2018 doorgegroeid van 120 in 2014 naar 153 in

Overnachtingen: -7,1%

2018. In 2019

(tLo.v. 2018)

is het aantal accommodaties echter gekrompen

naar 148. Ten opzichte van 2018 zijn er met name minder B&B's
148 accommodaties

en is er minder particuliere verhuur.

(2019)
Accommodaties: -3,3%

In vergelijking met 2018

ligt het aantal overnachtingen ruim

(tLo.v. 2018)

27.000 lager. Van de 355.376 overnachtingen in 2019 komt 57
procent voor rekening van campings/bungalowparken en nog

eens 26 procent van de overnachtingen heeft plaatsgevonden in
hotels/pensions.

Energieneutraal 2035
8,9% hernieuwbare

Uit gegevens van de Klimaatmonitor van Rijkswaterstaat komt

energie (2018)

naar voren dat het aandeel hernieuwbare energie ten opzichte

van (bekend) energieverbruik in zeven jaar tijd is gestegen van
3,0 procent in 2011 naar 8,9 procent in 2018 (inclusief
toerekening Twence 12,9% in 2018). Landelijk is het aandeel
lager (7,4%).

Verbruik: (2018)
-46,4 M3 gas
-164,9 kWh elektriciteit

’)

Qua energieverbruik geldt dat het gasverbruik de laatste jaren
vrij constant is gebleven in Hof van Twente, bij zowel bedrijven
als bij woningen ligt deze tussen de 20 en 25 miljoen m3. Het

elektriciteitsverbruik daalt in woningen jaarlijks geleidelijk (in
2010: 53,5 kWh en in 2018: 46,9 kWh). Bij bedrijven is deze in
2018 fors lager dan in de voorgaande jaren (bv. 2017: 147,5
kWh en 2018: 118 kWh).
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