
 

 
Hof van Twente Index 
Sociaal-economische ontwikkeling Hof van Twente in 
vogelvlucht 
 

Werkgelegenheid en bedrijven 

Aantal banen (2017): 15.758  
Hof van Twente:+4,2% 
Nederland: +1,5% 
(t.o.v. 2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aantal vestigingen (2017): 3.677 
Hof van Twente:+2,9% 
Nederland: +2,8% 
(t.o.v. 2016) 

Tussen 2016 en 2017 is het aantal banen in Hof van Twente  
toegenomen. Met deze doorgroei nadert Hof van Twente de 16 duizend 
banen gepasseerd. Ten opzichte van 2016 zijn er in Hof van Twente 4,2 
procent meer banen. Regionaal en landelijk was de banenontwikkeling 
minder sterk (Twente 2,2 procent en Nederland 1,5 procent banengroei). 
 
De meeste werkgelegenheid in Hof van Twente is te vinden in de 
consumentendienstverlening (o.a. horeca, detailhandel, cultuur, sport & 
recreatie) met 3.530 banen, gevolgd door de collectieve sector (overheid 
en zorg e.d.) (3.400) en de industrie (2.390). De sterkste toename ten 
opzichte van 2016 heeft plaatsgevonden in de collectieve sector (+12,6 
procent) en de industrie (+11,2 procent). 
 
In Hof van Twente zijn er in 2017 3.680 vestigingen, 2,9 procent meer 
dan in 2016. Nederland heeft in 2017 2,8 procent meer vestigingen dan 
een jaar eerder. Tussen 2016 en 2017 is het aantal vestigingen in de 
industrie met 8,3 procent gegroeid, gevolgd door de collectieve 
dienstverlening met een toename van 5,6 procent.  
 
Distributie (vervoer en opslag en groothandel) heeft in Hof van Twente 
ten opzichte van 2016 tegen de landelijke trend in een daling van zowel 
het aantal werkzame personen (-5,5 procent) als het aantal vestigingen (-
2,5 procent). 

  

Bijstand (P-wet) 
Aantal P-wet uitkeringen 
(december 2018): 374  
Hof van Twente:-0,8% 
(t.o.v. december 2017) 

Nederland: -5,3% 
(oktober 2018 t.o.v. december 2017) 
 

Eind december 2018 zijn er in Hof van Twente 374 P-wet 
uitkeringen. Dit is 0,8 procent minder dan een jaar eerder (-3 
uitkeringen). In augustus 2018 lag de piek op 392 uitkeringen. 
Voor een vergelijking met Nederland geldt dat tussen december 
2017 en oktober 2018 (meest recent beschikbare cijfers voor 
Nederland) de landelijke afname groter is.  
 
Het aantal lopende P-wet uitkeringen voor jongeren tot 27 jaar is 
in Hof van Twente vooral in 2016 en het eerste kwartaal van 2017 
opgelopen. In 2018 kent het aantal uitkeringen in de leeftijd tot 27 
jaar een meer schommelend verloop. In de leeftijdscategorie 27-
44 jaar is het aantal P-wet uitkeringen in de tweede helft van 2018 
maandelijks afgenomen, van 125 in juli naar 111 in december 
2018. 
 
Als we kijken naar de kenmerken van de huidige groep 
bijstandsontvangers (januari 2019) dan blijkt dat: 

• Qua afstand tot de arbeidsmarkt de grootste groep in trede 3 
(30 procent) en trede 2 (28 procent) zit 

• In totaal 56 procent 45 jaar en ouder is 

• Bijna tweederde (63 procent) geen opleiding heeft dan wel 
laag opgeleid is 

• De meest voorkomende belemmeringen van medische aard 
(27 procent van alle genoemde belemmeringen) zijn. Daarna 
volgen ‘verplichte scholing’ en  ‘leeftijd’ (elk 12 procent).  



 

  

Beroepsbevolking en participatie 

Omvang beroepsbevolking 
(2017): 18.000 
Hof van Twente:+0,0% 
Nederland: +1,6% 
(t.o.v. 2012) 

 
Netto participatiegraad (2017): 
68,4% 
Hof van Twente:+2,6 procentpunt 
Nederland: +0,3 procentpunt 
(t.o.v. december 2012) 

 

De beroepsbevolking is in Hof van Twente qua omvang vrij 
constant en bevat zo’n 18 duizend personen (beschikbare cijfers 
zijn afgerond op duizendtallen). De niet-beroepsbevolking 
schommelt de afgelopen jaren 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. De netto-
participatiegraad (aandeel van de werkzame beroepsbevolking in 
de potentiële beroepsbevolking) is in 2017 ruim een procentpunt 
hoger dan in 2016: 68,4 procent. Ten opzichte van Twente en 
Nederland ligt de netto-arbeidsparticipatie in Hof van Twente een 
paar procentpunten hoger. 
 
De veroudering van de beroepsbevolking in Hof van Twente zet 
verder door. De groep 25-45 jarigen wordt  kleiner en de groep 
45-75 jarigen groter. Regionaal en landelijk is het beeld 
vergelijkbaar. 
 
Het aandeel hoog opgeleiden in de beroepsbevolking is in Hof 
van Twente in 2012-2017 doorgegroeid van 28 naar 33 procent. 
Vooral het aandeel met een laag onderwijsniveau is kleiner 
geworden. Deze ontwikkeling is ook zichtbaar in Nederland. Wel 
is het aandeel hoger opgeleiden in 2017 landelijk 3 procentpunt 
groter. 

  

Werkloosheid 
Werkloosheidspercentage 
(2017): 4,1% 
Hof van Twente:-0,6 procentpunt 
Nederland: -0,7 procentpunt 
(t.o.v. 2012) 

 
 
Aantal bij UWV geregistreerde 
werkzoekenden (september 
2018): 977 
Hof van Twente:-12,9 procent 
Nederland: -8,0 procentpunt 
(t.o.v. januari 2018) 

 
 
WW-rechten (december 2018): 
473 
Hof van Twente:-29,2 procent 
Nederland: -20,4 procentpunt 
(t.o.v. december 2017) 

 

In 2017 was het werkloosheidspercentage in Hof van Twente 4,1 
procent. In 2014 bedroeg deze nog 6,1 procent. In Nederland is in 
2017 4,9 procent werkloos. Het aandeel werklozen in Hof van 
Twente ligt dus onder het landelijk niveau.  
 
Het aantal Geregistreerd Werkzoekenden bij het UWV zonder 
dienstbetrekking (GWU) is sinds 2018 beschikbaar als indicator 
voor het aantal mensen dat zich aanbiedt op de arbeidsmarkt. 
Tussen januari en september 2018 is het aantal GWU’ers in Hof 
van Twente gekrompen van 1.122 naar 977 (-12,9%). In 
Nederland ligt het aantal GWU’ers per september 2018 8,0 
procent onder het niveau van januari 2018.  
 
Eind december 2018 telt Hof van Twente 473 WW-uitkeringen. 
Daarmee is het aantal WW-uitkeringen in twaalf maanden met 
29,2 procent gedaald ten opzichte van december 2017. Voor 
Nederland als geheel daalt het aantal WW- uitkeringen in deze 
periode met 20,4 procent minder snel. In oktober 2018 werd in 
Hof van Twente voor het eerst sinds 2012 onder de grens van 500 
WW-uitkeringen gedoken. Het aantal WW-rechten van jongeren 
onder de 27 jaar daalde van 20 naar 13, wat neerkomt op een 
afname van 35 procent.  

  
  



 

 

Mobiliteit en toerisme 

Uitgaande woon-werkpendel 
(december 2016): 10.900 
personen 
Inkomende woon-werkpendel 
(december 2016): 5.900 
personen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aantal overnachtingen (2017): 
372.479 overnachtingen 
 
Aantal accommodaties (2017): 
134 accommodaties 
 
Overnachtingen: +9,1% 
Accommodaties: +14,5% 
(t.o.v. 2012) 

 
 

Uit CBS-gegevens over banen van werknemers naar woon- en 
werkregio blijkt dat eind 2016 ongeveer 5.200 inwoners van Hof 
van Twente in de eigen gemeente werken. Een groter deel 
(10.900) werkt daarbuiten. De werkoriëntatie is het grootst op 
Hengelo, Enschede en Almelo. Andersom zijn er ook zo’n 5.900 
personen die werken in Hof van Twente maar er niet wonen. 
Naast Hengelo zijn werknemers onder meer afkomstig uit 
Enschede, Haaksbergen en Rijssen-Holten.    
 
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 Hengelveld 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.  
 
De toeristische-recreatieve functie van Hof van Twente is mede af 
te leiden uit het aanbod en gebruik van verblijfsvoorzieningen. 
Het aantal verblijfsaccommodaties is in de laatste vijf jaar 
doorgegroeid van 117 in 2012 naar 134 in 2017. Vooral het aantal 
B&B’s en particulier verhuurde bungalows is gegroeid. Dit heeft 
zich vertaald in een stijging van het aantal overnachtingen in de 
gemeente Hof van Twente. In vergelijking met 2012 ligt het aantal 
overnachtingen ruim 30.000 hoger. Van de 372.479 
overnachtingen in 2017 komt 57 procent voor rekening van 
campings/bungalowparken en nog eens 23 procent van de 
overnachtingen heeft plaatsgevonden in hotels/pensions. 
 

 


