
CORONA MONITOR 2020
economie Haarlemmermeer

CPB verwacht vooralsnog een nationale groei van 
2,8% voor 2021. (Novemberraming, is de huidige 
lockdown niet in verwerkt)

Aantal vacatures in Haarlemmermeer nam in 2020 
met 35% af. Dit is bijna 2,5 keer zoveel als de afname 
op nationaal niveau (-15%).  Anderzijds zag het 
beroep chauffeurs goederenvervoer een toename 
van het aantal vacatures. (Bron: UWV)

Het aantal passagiersvluchten daalde in 2020 met 
60% ten opzichte van 2019. Het aantal passagiers 
nam af met 70% van 71,7 miljoen naar 20,9 miljoen. 
(Bron: Schiphol)

Het aantal vrachtvluchten steeg met 70%. In 2020 is 
1,4 miljoen ton vracht verwerkt op Schiphol. Dit is een 
daling van 8% ten opzichte van 2019 als gevolg van 
het wegvallen van een groot deel van de vracht in 
het ruim van passagiersvluchten. (Bron: Schiphol)

Het aantal parttimers is tussen 1 april 2019 en 1 april 
2020 gestegen met 20% en bleef tot 1 september 
vrijwel gelijk. Van de 150.000 banen is bijna 10% 
parttime. (Bron: Gemeente Haarlemmermeer)

De daling in werkgelegenheid is niet zo sterk als 
op grond van het verlies aan BRP wordt verwacht. 
Steunmaatregelen houden een deel van de bedrijven 
kunstmatig overeind. (Bron: Gemeente Haarlemmermeer)

De economie van Haarlemmermeer is het afgelopen 
halfjaar hard geraakt door de coronacrisis. In Q3 en 
Q4 daalde het BRP met -21% en -18% drie keer harder 
dan in Amsterdam. Grootste dalers: Luchtvaart, 
dienstverlening luchtvaart en reisbemiddeling. 
Grootste stijgers: Groothandel, specialistische 
diensten en de detailhandel. (Bron: CBS)
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CPB verwacht vooralsnog nationaal een 
werkloosheid van 6,1% in 2019. (Novemberraming, is 
de huidige lockdown niet in verwerkt). 

De lopende WW-uitkeringen namen in 2020 
42% toe ten opzichte van 2019. Ook het aantal 
bijstandsuitkeringen groeide in dezelfde periode 
(+8%). (Bron: Gemeente Haarlemmermeer)
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1/3e van de faillissementen betrof bedrijven 
in de handel- en vervoerssector. 25% van de 
faillissementen vonden plaats op Schiphol Rijk en 
Beukenhorst Oost. (Bron: KvK)

Aantal Faillissementen in Haarlemmermeer nam in 
2020 met 13% toe ten opzichte van 2019. In totaal 
betrof het 61 bedrijven (91 inschrijvingen). (Bron: KvK)
Op nationaal niveau nam het aantal faillissementen 
in dezelfde periode af. (Bron:CBS)

Aan faillissementen gerelateerde banenverlies nam 
met 30% toe. (Bron: KvK)
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In 2020 werden ruim 6.500 TOZO aanvragen in 
Haarlemmermeer gedaan waarvan zo’n 70% 
is toegekend (TOZO 1, 2 en 3). (Bron: Gemeente 
Haarlemmermeer)

6.500 TOZO
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Toegekend

Ondanks Corona nam de kantorenleegstand in 
Haarlemmeer met 2 procentpunt af tot 15,4%. 
Oorzaak van de leegstandsafname ligt vooral 
bij de transformaties. Op MRA niveau nam de 
kantorenleegstand met 0,5 procentpunt toe.  
(Bron: Kantorenmonitor)

Kantorenleegstand

15,4%
BVO

193.000 m² leeg

50% van de leegstand in Haarlemmermeer bevindt 
zich op Schiphol Rijk en Beukenhorst Oost. (is 
incourant). (Bron: Kantorenmonitor)
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De gemiddelde bezettingsgraad van hotels in 
Haarlemmermeer lag in 2020 53 procentpunt lager 
dan in 2019 (gemiddeld 81% in 2019 versus 28% in 
2020). (Bron: Visitorsdata 2019-2020)
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Leegstand van winkelpanden (in m2 WVO) is met 
0,3% toegenomen tot 5,2% in 2020 ten opzichte 
van 2019. De sloop van de V&D en de Deining heeft 
in Hoofddorp voor een afname van 2 procentpunt 
gezorgd. (Bron: Locatus)
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In 2020 werden ruim 4.000 NOW aanvragen 
toegekend (NOW 1, 2 en 3). Dit betreft 12% van 
het totaal aantal toekenningen in de regio Groot 
Amsterdam. (Bron: UWV, 12 jan. 2021)
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Omzetontwikkeling

Gedaald

Gelijkblijvend

Gestegen

Merendeel van de ondervraagde 
bedrijven in de discussie 
leed omzetverlies in 2020. 
De omzetdaling heeft het 
merendeel* van de bedrijven met 
personeel er niet toe aangezet 
personeel te ontslaan. 

Op zoek naar 
kansen/
alternatieven 
in deze 
marktsituatie.

Aantal bedrijven 
heeft anders 
geschoold 
personeel of 
eigen personeel 
ingezet daar 
waar wel vraag 
naar is.

Inzet van 
commerciele 
sneltesten voor 
werknemers.

Thuiswerken 
faciliteren waar 
dat eerder 
niet of minder 
mogelijk was.

Kosten 
reduceren door 
downsizen 
kantoorruimte.

De enquete bevestigt het beeld 
uit de groepsdiscussie. Het verlies 
aan omzet bedroeg gemiddeld 
49%. Zzp’ers verloren relatief 
gezien gemiddeld meer omzet 
dan MKB bedrijven

Geconsulteerde Haarlemmermeerse bedrijfsleven* 
onderschrijft voorzichtig veel genoemde trends over 
thuiswerken en de ontwikkeling van de kwalitatieve 
ruimtevraag. Een afname van de kwantitatieve 
ruimtevraag wordt minder verwacht. Ook denkt 75% 
dat na de crisis terug bewogen wordt naar de oude 
situatie.

* Kanttekening is dat vooral het MKB en ZZP’ers 
hebben gereageerd. Dit beeld kan voor de 
grootbedrijven (GB) en multinationals afwijken. 

Financieel
• Financiele steun bieden/gemeentelijke 

belastingen

Als inkoper
• Lokaal inhuren
• Innovatieve en duurzame trajecten starten

Werkgelegenheid
• Omscholing faciliteren

Als facilitator
• Loketfunctie (bereikbaar en betrokken). Bedrijven 

duidelijk informeren en hulp bieden.
• Netwerk rol 
• Meedenkende houding/ruimte in regels
• Aantrekkelijk vestigingsmilieu creëren 
• Marketing van tourisme en recreatie
• Innovatieve en duurzame trajecten stimuleren

* Kanttekening is dat de horeca 
en leisure sector veel met 
oproepkrachten en zzp’ers 
werken. Dit betekent niet 
meer ontslagenen maar wel 
minder werk voor deze groep 
arbeidskrachten. 

Welke effecten heeft Corona (gehad)?

Hoe zijn bedrijven met de gevolgen van Corona omgegaan?

Welke rol kan de gemeente spelen?

Wat wordt er voor de toekomst verwacht?

Consultatie van de markt (enquête en groepsdiscussies)
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Woonwerkverkeer

Neemt toe
Gelijkblijvend
Neemt af
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Thuiswerken

Neemt toe
Gelijkblijvend
Neemt af
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Gewerkte uren

Neemt toe
Gelijkblijvend
Neemt af

Respondenten/
deelnemers

Categorie

Enquête 249 134 ZZP, 115 MKB, geen GB
Groepsdiscussies 25 6 ZZP, 14MKB, 3 GB en  

2 vertegenwoordigers van 
ondernemers

Een kleine meerderheid (56%) van de respondenten 
verwacht dat Corona effect zal hebben op de manier 
van werken.
• Het aantal bedrijven dat verwacht dat het 

woonwerkeverkeer afneemt of hetzelfde blijft is 
gelijk verdeeld. De gemiddelde afname van het 
woonwerkverkeer wordt geschat op 48%.

• Thuiswerken na Corona zal volgens de 
respondenten toenemen (54%) of gelijk blijven 
(42%).  
De gemiddelde toename wordt geschat op 49%. 
Als negatief bij-effect worden de afnemende 
sociale contacten op het werk genoemd.

• Merendeel van de respondenten denkt dat het 
aantal gewerkte uren gelijk zal blijven (60%).

• Van de MKB’ers die blijven huren, geeft 1/5e aan 
minder kantoorruimte nodig te hebben. 
Genoemde redenen zijn: het toenemende 
thuiswerken, budget is kleiner en er wordt naar 
een ander type kantoor gekeken.

• 80% heeft niet minder kantoorruimte nodig 
omdat: de personele bezetting gelijk blijft, ruimte 
nodig is voor 1,5 meter afstand, flexplekken willen 
behouden en verwachten na corona te groeien.

• Zo’n 80% van de respondenten geeft aan dat 
de kantoorruimte ook in de toekomst kwalitatief 
voldoet en 97% is zeer te vreden tot tevreden over 
de locatie.

• De verwachting is wel dat de functie-eisen van 
kantoren zullen veranderen door de shift van 
werk- naar ontmoetingsplek. Ook de kwaliteit 
van de locatie wordt hierdoor belangrijker (goede 
bereikbaarheid, interessante mix van functies 
met hoge verblijfswaarde en groen worden meer 
van belang).
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Verwachtingen manier van werken Verwachtingen ruimtevraag kantoren
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Capaciteitsontwikkeling

Personeel moeten ontslaan
Aantal werknemers is hetzelfde
Nieuw personeel aangenomen
NVT


