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BANEN EN WERKELOOSHEID

WIA UITKERING

In de gemeente Ooststellingwerf zijn per 1.000 inwoners 
van 15-64 bijna 597 banen te vinden Daarmee ligt het 
ruim onder het landelijk gemiddelde van iets meer dan 
794 banen.

De werkeloosheid in de gemeente is, net als de 
landelijke trend laat zien, aan het dalen. In 2015 was 
de werkeloosheid nog 6,6% (landelijk 6,9%). In 2019 is 
deze gedaald naar 3% (landelijk 3,4%)

Waar in 2011 nog ongeveer 150 WIA uitkeringen worden 
in uitgekeerd in de gemeente. Is dit in 2018 opgelopen 
naar 327

Bronnen: CBS.nl  --  Waarstaatjegemeente.nl  --  Atlas van de Leefomgeving  --  Volksgezondheidenzorg.info

WAAR STAAN WE NU? ONS VERTREKPUNT VOOR DE OMGEVINGSVISIE

LAAGGELETTERDHEID

In de gemeente is een iets hoger 
percentage laaggeletterdheid 
(13-16%) dan het landelijk
gemiddelde van 12,2%.

BANEN NAAR SECTOR
Als gekeken wordt naar de sector waar binnen de inwoners van Ooststellingwerf werkzaam zijn is 
duidelijk te zien dat de meeste werken in de handel, collectieve- of zakelijke dienstverlening en de 
industrie. Slechts een klein deel werkt in de landbouw.

SCHOLIEREN

De gemeente had in 2019 
25.497 inwoners waarvan 20,6% 
onder de 19 jaar. Hiervan gingen 
er 1.957 naar de basisschool, 42 
naar speciaal onderwijs en 1.400 
naar het voortgezet onderwijs.

In het raadsprogramma zijn een aantal kaders rond werk en opleiding aangegeven:
 - We willen vroegtijdig schoolverlaten voorkomen. We willen eraan bijdragen dat kinderen minimaal hun 

startkwalificatie behalen.
 - We willen de samenwerking tussen instellingen binnen brede kindcentra stimuleren.
 - We willen de huidige voorzieningen voor laaggeletterden behouden en activiteiten, zoals het DigiTaalhuis, 

voortzetten.

De gemeente heeft aandacht voor de kwaliteit van bedrijventerreinen en wil een gunstig vestigingsklimaat 
voor bedrijven. De gemeente stimuleert leer-werktrajecten en wijst startende ondernemers en zzp-ers de 
weg. Ooststellingwerf onderscheidt zich door de biobased economy. Bedrijven die zich willen vestigen en 
bedrijven die het gedachtegoed van de biobased economy willen ontwikkelen worden gestimuleerd.

Op het vlak van recreatie en toerisme liggen kansen om de werkgelegenheid te vergroten. 

In de gemeente Ooststellingwerf geldt dat er, net als in de landelijke trends te zien is, ook sprake is van 
een afname van de beroepsbevolking waardoor sprake is van een relatief hoge demografisch druk. 
Demografische druk is een begrip dat de verhouding aangeeft tussen de som van het aantal personen van 
0-19 jaar en 65 jaar en ouder en de personen in de zogenaamde ‘productieve leeftijdsgroep’ van 20-64 jaar. 
Het cijfer van de demografische druk geeft inzicht in de verhouding tussen het niet-werkende deel van de 
bevolking en het werkende deel van de bevolking. Op onderstaande afbeelding is de demografische druk van 
de afgelopen jaren weergegeven, ten opzichte van de druk in de provincie Fryslân en Nederland.
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