
BIJLAGE 2: IMPACT PER SECTOR EN PROGNOSE 

De overige dienstensector vormt met bijna 40% van de Midden-Limburgse economie, de 

grootste sector. Krimp in deze sector zal grote consequenties voor onze regio tot gevolg 

hebben, omdat volgens het UWV meer dan 10.000 van onze mensen in deze sector werkzaam 

zijn. Tot deze sector behoren bijvoorbeeld ook uitzendbureaus en reisbureaus.  

De horeca is een andere sector waar een grote krimp wordt verwacht. Na de sluiting van de 

horeca in maart 2020, moest de horeca vanaf oktober nogmaals haar deuren sluiten. Ondanks 

dat de horeca in de tussengelegen periode wél open was, liepen ondernemers veel inkomsten 

mis door de grote beperkingen die werden opgelegd. Daarnaast werken er in de horeca relatief 

veel mensen met een flexibel contract, waardoor deze groep een groot risico loopt om minder te 

kunnen werken of helemaal niet meer te kunnen werken. Het UWV bestempelt de horeca dan 

ook als een van de zwaarst getroffen sectoren. 

Voor de bouwnijverheidssector worden negatieve effecten vooral op de middellange termijn 

verwacht, omdat bestaande projecten nog uitgevoerd kunnen worden. Echter, hoe langer de 

economische onzekerheid aanhoudt, hoe minder snel grote investeringen in de bouw gedaan 

zullen worden met een kans dat de vraag afneemt. De sector kent door de lange doorlooptijd 

van opdrachten minder dynamiek op de korte termijn. Effecten zullen dan ook minder snel 

zichtbaar zijn, maar kunnen langer aanhouden.  

Een beperkte krimp zal te zien zijn in de sector vervoer, opslag en communicatie en de sector 

industrie en delfstoffenwinning. Deze sectoren zijn namelijk afhankelijk van de productie van 

andere sectoren en van de handel met het buitenland. Omdat andere sectoren zoals de horeca, 

bouwnijverheid en de overige zakelijke dienstverlening krimpen en de export deels is 

teruggevallen, zal dit op den duur zijn weerslag hebben op deze sectoren. 

Niet van alle sectoren wordt verwacht dat het Coronavirus een negatief effect zal hebben. De 

sectoren handel en landbouw zien bijvoorbeeld geen of weinig effect. Dit komt omdat 

consumenten ondanks de crisis blijven consumeren, deels wordt de weggebroken vraag van de 

horeca opgevangen. Een krimp in deze sectoren is op dit moment minder aannemelijk.  

Het beeld in de gezondheidszorgsector is heel anders dan die van de andere sectoren, omdat 

de zorg op een heel andere manier geraakt wordt door het Coronavirus. De vraag naar zorg is 

door het virus toegenomen en dit zal zich naar verwachting nog verder doorzetten. In de zorg 

zal de vraag naar arbeid volgens de prognoses in de komende tijd toenemen.  

  



Sectorprognose 

De Rabobank heeft in een recente sectorprognose ingeschat in hoeverre de geraakte sectoren 

in 2021 al deels uit het dal zijn geklommen waar ze nu inzitten en het rapport schetst een 

gemengd beeld. 

Waar voor sommige sectoren, zoals de horeca, wordt voorspeld dat zij al snel weer zullen 

groeien, zijn er ook sectoren zoals de specialistische zakelijke dienstverlening en de 

bouwnijverheid die meer tijd nodig hebben om weer te groeien of misschien meerdere jaren 

zullen krimpen voordat er uberhaupt weer groei mogelijk is. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met 

de flexibele schil aan werknemers in de horeca en de lage opleidingsbehoefte (specialisatie).  

Het aantal vacatures is een andere indicator van hoe snel bedrijven er weer bovenop komen. In 

elk van de vier beroepsniveaus (variërend van 1: eenvoudige routinematige taken tot 4: zeer 

specialiseerde taken) is het aantal vacatures in Limburg sterk gedaald. In totaal zijn er 27% 

minder vacatures in Q2 van 2020 ten opzichte van Q2 van 2019. Zolang bedrijven geen 

financiële en economische ruimte hebben om nieuwe arbeidskrachten aan te nemen, is het niet 

aannemelijk dat de productielevels snel weer op het oude niveau van 2019 zullen liggen. 

  

 

 

Figuur 2: ontwikkeling aantal vacatures. Figuur 1: sectorprognoses. 


