Scenario’s 2020 en 2021
Analyse verwachte instroom cliënten Voedselbank Woerden
als gevolg van de Coronacrisis
Algemeen beeld
In deze barre tijden zien wij langzamerhand ook de economische gevolgen van de Coronacrisis. Het CBS weet over de maand april 2020 een verlies van 160.000 arbeidsplaatsen te
melden. Het UWV meldt over de maand april 2020 een stijging van het aantal werklozen met
41.000 tot een niveau van 314.000. Dit betreft dan met name mensen met een flexibel
contract. Vergeleken met april 2019 nam het aantal WW- uitkeringen toe met 13,5 procent.
In april 2020 waren er 314.000 werklozen, dat komt neer op 3,4 procent van de
beroepsbevolking. In maart was dit nog 2,9 procent1.
Ook de Voedselbanken merken over de eerste vier maanden van 2020 een stijging van
gemiddeld 5% van het aantal klanten. Ten opzichte van vorig jaar bedraagt de stijging ca
10%2.
Inmiddels is een tweede pakket aan steunmaatregelen bekend waarbij opvallend is dat
werkgevers die van de NOW-regeling gebruikmaken medewerkers (met meer dan 20
personen) in overleg met vakbonden mogen ontslaan. De boete uit het eerste pakket is
conditioneel geschrapt. Tevens geldt voor zelfstandigen dat het inkomen van de partner nu
wel meetelt. Critici verwachten massaontslagen.
Het CPB3 heeft in maart 2020 een viertal scenario’s (in juni 2020 volgt een update), waarbij
in het zwaarweer-scenario de werkloosheid oploopt naar ca 6% ultimo 2020 en ca 9% ultimo
2021. In de andere scenario’s gelden de volgende percentages:
scenario 1: 4 respectievelijk 4,5% (inmiddels achterhaald);
scenario 2: 4 respectievelijk 5% voor ultimo 2020 respectievelijk ultimo 2021;
scenario 3: 6 respectievelijk 8% voor ultimo 2020 respectievelijk ultimo 2021.
Uitkeringsgerechtigden gemeente Woerden
Ook de gemeente Woerden constateert in het eerste kwartaal 20204 een stijging van het
aantal uitkeringen voor levensonderhoud van 540 naar 569 mensen. Een stijging met ruim
5%. Over de maanden maart en april 2020 constateert Ferm Werk Woerden een stijging met
ca 300% van het aantal aanvragen voor de bijstand ten opzichte van 2019 (maart 2019: 13
aanvragen; maart 2020: 30 aanvragen. april 2019: 7 aanvragen en april 2020: 26 aanvragen).

1

https://www.uwv.nl/overuwv/pers/persberichten/2020/forse-toename-ww-uitkeringen-in-april.aspx

2

https://voedselbankennederland.nl/eerste-groei-zichtbaar-bij-voedselbanken/

3

https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Scenarios-maart-2020-Scenarios-economische-gevolgen-coronacrisis.pdf

4

https://www.fermwerk.nl/sites/default/files/media/kwartaal_in_zicht_2020_q1_woerden.pdf

Mocht het CPB zwaarweer-scenario werkelijkheid worden, dan zullen wij eind 2020
respectievelijk eind 2021 in Woerden circa 1080 respectievelijk 1620 uitkeringsgerechtigden
op basis van werkeloosheid kunnen verwachten.
Onrealistisch? Eind 2013 kende de gemeente Woerden 1060 uitkeringsgerechtigden op basis
van werkeloosheid en pas na medio 2016 een structurele daling naar het niveau van 540
uitkeringsgerechtigden op basis van werkeloosheid.
Het beeld voor de Voedselbank Woerden
Op dit moment heeft circa 50% van de huishoudens van Voedselbank Woerden een
bijstandsuitkering; dit betreft dan circa 50 huishoudens. De andere 50% betreft met name
Wajong jongeren, werkelozen en werkenden (te laag aantal uren dan wel een te laag
uurloon). Dit betekent dat ongeveer 10% van de uitkeringsgerechtigden in de bijstand in
Woerden ook klant zijn van de Voedselbank Woerden. Ook mensen met een lage AOW of
WAO of WIA-uitkering, zieken, zelfstandigen komen als klant voor bij de Voedselbank.
Ongeveer 2.000 mensen (w.v. circa 500 kinderen) in ca 1.000 huishoudens in Woerden leven
in armoede. Hiervan zijn slechts ca 325 (w.v. circa 160 kinderen) in ca 100 huishoudens klant
bij de Voedselbank. Kortom veel armoede blijft onder de radar. Vanuit Voedselbank NL is
het project onder de radar gestart om mensen naar de Voedselbank te krijgen.
Mocht het CPB zwaarweer-scenario werkelijkheid worden, dan stijgt het aantal werkelozen
van 3% naar 9% van de beroepsbevolking in Nederland. Mochten de aanvragen voor een
bijstandsuitkering in Woerden blijven stijgen met ca 300%, dan kunnen wij ook een forse
stijging van het aantal mensen in de bijstand verwachten. Door de economische recessie zal
ook de steunstructuur van de mensen in armoede gaan verzwakken, waardoor zij meer
beroep op de voedselbank zullen gaan doen. Kortom in het scenario zwaar weer kunnen wij
tot aan eind 2020 een stijging met circa 50 nieuwe klanten verwachten. En voor eind 2021
een toename (cumulatief) van circa 90 nieuwe klanten voor de Voedselbank. In scenario 2
zijn de verwachtingen als volgt: een stijging met 20 klanten over 2020 en 40 klanten over
2021. In scenario 3 een stijging met 50 klanten over 2020 en 70 klanten over 2021.
Daarnaast kent de Voedselbank Woerden per jaar een instroom en uitstroom van ca 40
klanten. Door de extra instroom vanwege Corona zal ook de totale uitstroom hoger zijn. In
bijgaande tabel een en ander samengevat.

verwachte gemiddeld aantal huishoudens Voedselbank Woerden
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Kortom Voedselbank Woerden kan dit jaar nog een stijging van circa 20 tot 40 klanten
verwachten en in 2021 nog een extra stijging met circa 30 tot 60 klanten als de Coronacrisis
echt een feit wordt en de verwachte stijging van de werkloosheid en de mensen in de
bijstand zich doorzet.
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