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Voorwoord 

 

Het zijn wereldwijd turbulente tijden in politiek, economisch en financieel opzicht. Is 

het normaal gesproken al moeilijk om voorspellingen te doen over de effecten van 

de (wereldwijde) ontwikkelingen, in deze tijd moeten we nog voorzichtiger omgaan 

met prognoses. Dat geldt ook voor de ontwikkelingen op arbeidsmarkt van eigen 

bodem, het onderwerp van dit rapport. 

 

Zo leek Nederland vorig jaar langzaam uit het economisch dal te klimmen en was er 

goed nieuws te melden voor de arbeidsmarkt. In de loop van 2011 sloeg het senti-

ment in de economie en arbeidsmarkt om. De Europese schuldencrisis zorgt voor 

een tweede recessie in Nederland in een paar jaar tijd. De voorspellingen voor de 

arbeidsmarkt worden nu dus opnieuw bijgesteld. De werkloosheid loopt momenteel 

op en die trend zal nog even aanhouden. 

 

Dit prognoseonderzoek geeft een actueel beeld van de verwachte vraag naar arbeid 

door werkgevers en het aanbod van arbeid door werknemers. Ook worden de dis-

crepanties tussen vraag en aanbod geanalyseerd: het aantal vacatures en werkzoe-

kenden. De arbeidsmarktprognose analyseert de ontwikkelingen op de korte ter-

mijn, maar blikt ook vooruit tot aan 2017. 

 

Deze prognose draagt bij aan de doelstelling van UWV om de transparantie van de 

arbeidsmarkt te bevorderen. Met meer transparantie vinden werkgevers en werk-

zoekenden elkaar sneller. Meer specifiek levert deze arbeidsmarktprognose een bij-

drage aan het bevorderen van de transparantie op sectoraal, regionaal en landelijk 

niveau. Hiermee ondersteunt UWV het beleid van haar partners, zoals gemeenten, 

onderwijsinstellingen en werkgevers- en werknemersorganisaties.  

 

We bedanken het Centraal Bureau voor de Statistiek voor de data die het welwillend 

ter beschikking heeft gesteld. Het onderzoeksbureau Panteia/EIM bedanken we voor 

de opstelling van de arbeidsvraagprognoses. 

 

André Timmermans, 

Directeur UWV WERKbedrijf 
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Samenvatting 
 

Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt is de belangrijkste 

taak van UWV WERKbedrijf. Om werkzoekenden snel de weg naar werk te wijzen, is 

transparantie van de arbeidsmarkt een vereiste. Dit wordt op microniveau geboden 

door werkzoekenden zoveel mogelijk inzicht te bieden in concrete vacatures en hun 

actuele kansen op werk. Ook voor werkgevers die personeel zoeken wordt de ar-

beidsmarkt transparant gemaakt. Zij kunnen op www.werk.nl inzicht krijgen in het 

actuele aanbod van werkzoekenden.  

 

Voor het maken van arbeidsmarktbeleid is transparantie op een meer geaggregeerd 

niveau nodig: landelijk, sectoraal en regionaal. UWV publiceert daarom met regel-

maat actuele gegevens over de arbeidsmarkt. Daarnaast maakt UWV jaarlijks een 

arbeidsmarktprognose die gebruikt kan worden in het (regionale) arbeidsmarktover-

leg van werkgevers, overheid en onderwijs. 

 

Economie krimpt in 2012 en veert daarna op 

De economische bureaus van de Nederlandse banken en het Centraal Planbureau 

zijn eensgezind over de verwachtingen voor de economie in 2012-2013. Zij voorzien 

een krimp van de economie voor dit jaar. Voor de periode daarna zijn de voorspel-

lingen wat gunstiger. Het Centraal Planbureau (CPB) gaat uit van een krimp van de 

economie in 2012 met ¾%. Daarmee is de Nederlandse economie voor de tweede 

keer in drie jaar tijd in een recessie beland. In 2013 voorziet het CPB een herstel 

van de economische groei (1¼%). Bij deze verwachtingen is het voorbehoud ge-

maakt dat de Europese schuldencrisis niet ontspoort. Bovendien zijn alleen beleids-

maatregelen verwerkt zoals die begin maart 2012 bekend waren.  

 

Werkgelegenheid neemt af 

Minder economische activiteiten vertaalt zich normaal gesproken met vertraging ook 

in minder werkgelegenheid. De vertraging ontstaat doordat werkgevers hun perso-

neel niet direct aanpassen aan de gewijzigde economische omstandigheden. Dit pa-

troon zagen we ook in de voorgaande recessie.  

 

De nieuwe recessie is nog niet zichtbaar in de werkgelegenheid in 2011. In 2012 

gaan we uit van een afname van het aantal banen met 37 duizend. De banenkrimp 

wordt nog gedempt doordat werkgevers hun personeel zo lang mogelijk in dienst 

houden. In 2013 trekt de economie aan, maar blijft het aantal banen (beperkt) da-

len (7 duizend). 

 

Omvang beroepsbevolking groeit beperkt 

Normaal gesproken leidt het negatieve sentiment in de economie tot vertrek van 

mensen van de arbeidsmarkt. Men is ontmoedigd en redeneert dat economische 

krimp leidt tot minder kansen op werk (discouraged worker-effect). Men besluit later 

of helemaal niet toe te treden tot de arbeidsmarkt. Voltijds huisvrouwen stellen hun 

hernieuwde arbeidsdeelname uit en scholieren studeren verder. Anderen vertrekken 

bij een recessie juist eerder van de arbeidsmarkt, zoals ouderen die in het verleden 

eerder met pensioen gingen.  

 

In 2011 hadden we te maken met een bijzondere situatie en zagen we dat het ar-

beidsaanbod juist groeide. De arbeidsparticipatie eind 2011 was behoorlijk hoger 

dan eind 2010, vooral veroorzaakt door jongeren en ouderen. Jongeren participeren 

in 2011 meer, omdat ze een paar jaar geleden tijdens de kredietcrisis kozen om 

door te leren. Als ze klaar zijn met hun vervolgstudie betreden ze alsnog de ar-

beidsmarkt. Ouderen blijven langer werken, waarbij versobering van pensioenrege-

lingen en onzekerheid over de hoogte van het toekomstige pensioen een rol spelen. 

Voor dit jaar en volgend jaar gaan we dan ook uit van een groei van de arbeidspar-

ticipatie. 

http://www.werk.nl/
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De groei van de beroepsbevolking wordt geremd doordat de bevolking (15-64 jaar) 

in 2012 en 2013 afneemt. Per saldo groeit de beroepsbevolking in 2012 met 43 dui-

zend. In 2013 rekenen we op een groei met 31 duizend personen. 

 

Aantal werkzoekenden loopt op 

Als de vraag naar arbeid afneemt en het aanbod van arbeid toeneemt, groeit het 

aantal mensen dat een baan zoekt. In dit rapport hanteren we hierbij het begrip de 

bij UWV geregistreerde niet-werkende werkzoekenden: hierna kortweg werkzoeken-

den genoemd1. In de prognose zien we het aantal werkzoekenden oplopen: dit jaar 

met 62 duizend en volgend jaar met 28 duizend.  

 

Zorg blijft banenmotor 

De krimp van de banen zien we vooral bij het openbaar bestuur, de industrie en de 

bouw. Bij de uitzendbureaus verwachten we in deze prognose alleen in 2012 een 

werkgelegenheidskrimp. Groei van de werkgelegenheid zien we in de sector zorg en 

welzijn.  

 

Werkgelegenheidskrimp in meeste regio’s 

Regionaal lopen de ontwikkelingen uiteen, maar de meeste regio’s laten een krimp 

van de werkgelegenheid zien. Vier regio’s combineren een behoorlijke toename van 

de bevolking met een groei van de werkgelegenheid: Flevoland, Midden-Holland, 

Groot Amsterdam en Zuid-Gelderland. Een relatief grote werkgelegenheidskrimp 

zien we in decentrale regio’s als Limburg en de Achterhoek.  

 

Op middellange termijn vermoedelijk langzaam herstel  

Voor de periode 2014-2017 is een gemiddelde groei van de economie met 1½% 

verondersteld. Zo’n groeipercentage is duidelijk lager dan het langjarig gemiddelde. 

Ten eerste wordt het economisch herstel geremd door de bezuinigingen. Dit kost op 

de middellange termijn economische groei. Ten tweede groeit de beroepsbevolking 

door demografische ontwikkelingen minder snel dan de afgelopen decennia. En min-

der grote groei van de beroepsbevolking kan de groeimogelijkheden voor de econo-

mie beperken. 

 

De economische groei wordt gerealiseerd door een hogere werkgelegenheid en door 

het productieproces beter te organiseren (verbetering arbeidsproductiviteit). De ar-

beidsproductiviteit groeit normaal gesproken van jaar op jaar en komt gemiddeld uit 

op circa 1% per jaar. Dit betekent dat om de economische groei van 1½% te reali-

seren, er maar weinig groei van de werkgelegenheid in arbeidsjaren is (½%). De 

groei in banen is iets hoger, vanwege de toename van deeltijdwerk. Er wordt voor 

de periode 2014-2017 een groei van het aantal banen berekend van gemiddeld 53 

duizend per jaar. 

 

De beroepsbevolking neemt de komende jaren weinig toe. Verondersteld wordt dat 

de arbeidsparticipatie van vrouwen en ouderen verder groeit. Demografische ont-

wikkelingen beperken evenwel de groei. Per saldo neemt in de periode 2014-2017 

de beroepsbevolking met gemiddeld 45 duizend per jaar toe. 

 

Ontwikkelingen in vraag en aanbod op de arbeidsmarkt houden elkaar in deze prog-

nose voor 2014-2017 globaal in evenwicht: de banengroei is marginaal hoger dan 

de groei van de beroepsbevolking. Eind 2017 worden 517 duizend werkzoekenden 

                                                 
1
 Het Centraal Bureau voor de Statistiek hanteert een andere indicatie van het aanbodoverschot op de ar-

beidsmarkt, namelijk werkloze beroepsbevolking. Het UWV-cijfer geeft een actuele indicatie voor de 

omvang van het regionale aanbodoverschot (voor het gemeentelijk beleid), terwijl het CBS-cijfer het rele-

vante werkloosheidsbegrip is voor het macro-economisch beleid.  
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voorzien: een jaarlijkse daling van gemiddeld 12 duizend (2% per jaar) ten opzichte 

van het niveau van eind 2013. 

 

Figuur Ontwikkeling aantal werkzoekenden 
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Arbeidsmarkt verslechtert in 2012, maar komt niet tot stilstand 

In de tweede helft van 2011 is de Nederlandse economie opnieuw in een recessie 

beland. Voor de arbeidsmarkt blijft dit niet zonder gevolgen. Het aantal banen 

krimpt dan en het aantal werkzoekenden loopt op. Toch blijft er genoeg dynamiek 

en blijven er kansen op werk voor werkzoekenden. Immers op jaarbasis worden 

ongeveer driekwart miljoen vacatures vervuld. Dat komt overeen met 2.000 vacatu-

res per dag: elke dag ontstaan – ook in deze periode van recessie – nog steeds 

2.000 kansen voor werkzoekenden. Met andere woorden de arbeidsmarkt komt niet 

tot stilstand. 

 

Onzekere prognoses bieden toch handvatten 
De hier gepresenteerde prognoses geven de arbeidsmarktverwachtingen op dit mo-

ment (juni 2012) weer en zijn gebaseerd op de macro-economische vooruitzichten 

van het CPB van eind maart 2012. Prognoses zijn per definitie omgeven met onze-

kerheden. In het bijzonder de huidige turbulentie op de financiële markten als ge-

volg van de staatsschuldencrisis maakt economische prognoses meer onzeker dan 

normaal. Bovendien nemen onzekerheden toe als de tijdshorizon verder weg ligt. 

Ondanks deze kanttekeningen blijven prognoses relevant. Prognoses geven, geba-

seerd op een modelmatige aanpak, zoveel mogelijk een objectieve inschatting weer. 

Zonder een dergelijke objectieve inschatting moet men terugvallen op subjectieve 

gevoelsmatige verwachtingen. Door de arbeidsmarkt modelmatig te beschrijven 

neemt het inzicht in de werking van de arbeidsmarkt toe. 

 

Tabel Prognose kerngrootheden voor de arbeidsmarkt  
Waarde

2011 2012 2013 2014-17
a)

Economische groei (BBP) % 1,2% - 3/4% 1 1/4% 1 1/2%

Arbeidsmarkt

 - Toename vraag dzd 31 -37 -7 53

 - Toename aanbod dzd -6 43 31 45

 - Toename werkzoekenden per jaar dzd -17 62 28 -12

- Aantal vacatures per jaar dzd 767 752 811 942

a) Periode 2014-2017: gemiddeld per jaar.  
 

Het gehele rapport UWV Arbeidsmarktprognose 2012-2013 is te vinden op 

www.werk.nl

http://www.werk.nl/
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1 Inleiding 

 
De arbeidsmarktprognose van UWV geeft een samenhangend beeld van de verwach-

tingen voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Met een samenhangend beeld bedoelen 

we dat het geheel van vraag, aanbod en discrepanties op de arbeidsmarkt wordt 

besproken. Deze elementen kunnen niet los van elkaar worden gezien omdat zij 

elkaar beïnvloeden (zie Intermezzo De arbeidsmarkt in een model). We kijken dan 

naar economische sectoren, maar ook naar de 30 arbeidsmarktregio’s. We vergroten 

zo de transparantie van de arbeidsmarkt en dragen bij aan een beter functionerende 

arbeidsmarkt. Met een transparantere arbeidsmarkt wordt de groei van het aantal 

werkzoekenden zoveel mogelijk beperkt en blijven vacatures korter openstaan. De 

arbeidsmarktprognose vormt de input voor het opstellen en uitvoeren van het (regi-

onale) arbeidsmarktbeleid van UWV, gemeenten, onderwijsorganisaties, sociale 

partners en lokale organisaties.  

 

Primair bekijken we de korte termijn: de jaren 2012 en 2013, maar we bieden ook 

een globale vooruitblik op arbeidsmarktontwikkelingen tot en met 2017. De histori-

sche gegevens over de economie, werkgelegenheid, (beroeps)bevolking en vacatu-

res zijn afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Cijfers over het aantal 

bij UWV geregistreerde niet-werkende werkzoekenden (NWW), komen uit de eigen 

administratie. In dit rapport in de tekst werkzoekenden genoemd. De prognose is 

opgesteld door onderzoeksbureau Panteia/EIM uit Zoetermeer en UWV. De redactie 

van dit rapport ligt bij UWV. 

 

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt worden gestuurd door de economie. We gaan 

daarbij uit van de economische verwachtingen uit het Centraal Economisch Plan 

2012 van het Centraal Planbureau. Zoals bij elke prognose hebben de uitkomsten 

een voorwaardelijk karakter. Indien bijvoorbeeld economische veronderstellingen 

achteraf onjuist blijken te zijn, wijken ook de arbeidsmarktprognoses af van de wer-

kelijkheid. De geldigheid van dit voorbehoud is door de afgelopen twee onvoorziene 

recessies nog eens extra onderstreept. 

 

De onzekerheid loopt bovendien op naarmate de horizon van de prognose verder 

weg ligt. Om dit verschil in onzekerheid te onderstrepen beschrijven we de middel-

lange termijnindicaties in een apart hoofdstuk.  

 

Ondanks de onzekerheden blijft een arbeidsmarktprognose relevant voor het maken 

van plannen en beleid. Prognoses geven, gebaseerd op een modelmatige aanpak, 

zoveel mogelijk een objectieve inschatting weer. Zonder een dergelijke objectieve 

inschatting moet men terugvallen op subjectieve gevoelsmatige verwachtingen. 

Door de arbeidsmarkt modelmatig te beschrijven neemt het inzicht in de werking 

van de arbeidsmarkt toe. 

 

Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 beschrijft de arbeidsmarktprognose in 2012 en 2013 op landelijk ni-

veau. In hoofdstuk 3 gaan we in op prognoses voor de verschillende sectoren (zoals 

landbouw, industrie en dienstverlening). In hoofdstuk 4 ligt de focus op de regionale 

ontwikkelingen. Ten slotte geeft hoofdstuk 5 een indicatie van ontwikkelingen na 

2013. 
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Intermezzo De arbeidsmarkt in een model 

 
De vraag naar arbeid van werkgevers en het aanbod van arbeid door werknemers wordt be-
paald door vele factoren. Om de complexe werkelijkheid inzichtelijk te maken, worden hier in 
een arbeidsmarktmodel de belangrijkste relaties geschetst. 
 
De Nederlandse economie produceert goederen en diensten – Bruto Binnenlands Product 

(BBP) – met behulp van het inzetten van arbeid, kapitaal, ondernemerschap en natuurlijke 
hulpbronnen. Veranderingen in de productie werken door in de vraag naar en het aanbod van 
arbeid. 
 
De vraag naar arbeid wordt gemeten in arbeidsjaren. Een arbeidsjaar komt overeen met het 
aantal arbeidsuren van een werknemer met een fulltime dienstverband gedurende een geheel 
jaar. Een hoger BBP leidt – bij overig gelijkblijvende omstandigheden – tot meer vraag naar 

arbeid. De productiviteit van arbeid neemt door technologische- en organisatorische innova-
ties vrijwel elk jaar toe. Een hogere arbeidsproductiviteit betekent dat het BBP met minder 
arbeid kan worden geproduceerd. Doordat er in Nederland veel deeltijdarbeid is, is het aantal 

banen hoger dan het aantal arbeidsjaren.  
 
Het aanbod van arbeid door werknemers wordt gemeten met de omvang van de beroepsbe-
volking. De beroepsbevolking omvat dat deel van de bevolking (met een leeftijd van 15-64 

jaar) dat werkt of werk zoekt voor tenminste 12 uur per week. De rest werkt niet of minder 
dan 12 uur per week.  
 
Vraag naar arbeid en aanbod van arbeid sluiten nooit volledig op elkaar aan. Daardoor zijn er 
werkzoekenden zonder baan (aanbodoverschot) en openstaande vacatures (vraagoverschot): 
1 Als de vraag naar arbeid kleiner is dan het aanbod van arbeid, dan zijn er mensen zonder 

een baan. UWV noteert dit als werkzoekenden. Het Centraal Bureau voor de Statistiek 
hanteert een andere indicatie van het aanbodoverschot, namelijk werkloze beroepsbevol-
king. Het UWV-cijfer geeft een actuele indicatie voor de omvang van het regionale aanbo-
doverschot (voor het gemeentelijk beleid). Het CBS-cijfer is het werkloosheidsbegrip dat 
relevant is voor het macro-economisch beleid.  

Het UWV-cijfer en het CBS-cijfer zijn landelijk gezien cijfermatig ongeveer gelijk, maar vallen slechts 

gedeeltelijk samen: 
a Enerzijds wordt een belangrijk deel van de werkzoekenden niet tot de werkloze beroepsbevolking 

gerekend omdat zij niet actief naar werk zoeken of niet op korte termijn beschikbaar zijn voor ar-
beid (bijvoorbeeld personen die een opleiding/training volgen). 

b Anderzijds staan veel mensen die vallen onder het CBS-cijfer niet ingeschreven bij UWV, bijvoor-
beeld omdat zij geen recht hebben op een uitkering. Dit geldt voor veel jongeren en herintredende 
vrouwen. Meer informatie over beide begrippen staat in een gezamenlijk artikel van UWV en CBS 
‘Maandelijkse cijfers over werklozen en niet-werkende werkzoekenden van het CBS en UWV’: 
www.werk.nl/pucs/groups/public/documents/document/ptl230388.pdf. 
Ondanks verschillen vertonen beide indicatoren van jaar op jaar – op landelijk niveau – veelal een 
overeenkomstige ontwikkeling. Omdat dit prognoseonderzoek als doelstelling heeft het regionale 
arbeidsmarktbeleid te ondersteunen, staat het begrip bij UWV geregistreerde werkzoekenden in 
deze publicatie centraal. 

2 Openstaande vacatures ontstaan doordat de vraag naar arbeid groter is dan het aanwezige 
arbeidsaanbod. 

3 Personen zonder een baan en openstaande vacatures komen tegelijkertijd voor, vanwege 

regionale en kwalitatieve discrepanties, zoektijd en onvolledige informatie: 
a Regionaal zijn er discrepanties. Een vacature in Oost-Groningen wordt niet snel vervuld 

door een werkzoekende met de juiste kwalificaties in Zuid-Limburg. Hoe lager het op-

leidingsniveau van het arbeidsaanbod, hoe minder men bereid is tot woon-werkverkeer 
met een grote afstand. En hoe groter de regionale discrepanties. 

b Gevraagde en aangeboden kwalificaties sluiten niet op elkaar aan. Een tekort aan lera-
ren basisonderwijs kan samengaan met een overschot aan docenten letteren. 

c Werkzoekenden hebben tijd nodig om een baan te vinden en het kost werkgevers tijd 
om een vacature te vervullen. 

d De arbeidsmarkt is niet volledig transparant. Zowel werkgevers als werkzoekenden 

hebben geen compleet overzicht van de arbeidsmarkt. Daardoor kan juist gekwalifi-
ceerd aanbod en de bijbehorende vraag elkaar niet altijd vinden op de arbeidsmarkt. 

 

http://www.werk.nl/pucs/groups/public/documents/document/ptl230388.pdf
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Daarnaast is van belang dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt elkaar beïnvloeden. Bij een 

ruime arbeidsmarkt  – met veel werkzoekenden en weinig vacatures – schat men de kans op 
werk laag in. Een deel van de bevolking biedt zich niet meer aan op de arbeidsmarkt (‘discou-
raged-worker effect’). Het gevolg is dat de participatiegraad daalt. Omgekeerd stimuleert een 

krappe arbeidsmarkt dat mensen zich aanbieden op de arbeidsmarkt. De participatie op de 
arbeidsmarkt stijgt. Indien er in een periode van hoogconjunctuur te weinig mensen toetre-
den tot de arbeidsmarkt (schoolverlaters en herintreders), kan een tekort aan personeel ont-
staan. Dit kan als een rem op de groei van de productie en arbeidsvraag (het aantal banen) 
werken. 
 
Hierboven is aangegeven dat de arbeidsproductiviteit gewoonlijk groeit door technologische 

vooruitgang en organisatorische vernieuwing. Ook arbeidsmarktkrapte stimuleert de arbeids-
productiviteit door arbeidsbesparende innovaties. De productie kan daardoor worden gereali-
seerd met relatief minder personeel. Deze relatie is echter niet een-op-een. Er zit namelijk 
een zekere vertraging tussen de wijziging van de conjuncturele omstandigheden en het aantal 
banen. Deze vertraging beïnvloedt veranderingen in de arbeidsproductiviteit. Zo daalde tij-
dens de recessie in 2009 het aantal banen relatief weinig, ondanks dat de productie flink 

daalde. Het gevolg was dat de arbeidsproductiviteit in 2009 daalde. Het uitstellen van het 
verkleinen van het personeelsbestand tijdens laagconjunctuur, staat bekend als ‘labour hoar-
ding’. In 2009 en 2010 heeft de overheid labour hoarding gestimuleerd door deeltijd-WW 
mogelijk te maken.  
 
Figuur 1 Een eenvoudig model van de arbeidsmarkt 
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2 Landelijke arbeidsmarktontwikkelingen 2012-2013 

 
De landelijke arbeidsmarktontwikkelingen staan in dit hoofdstuk centraal. We hante-

ren hier de economische veronderstellingen van het Centraal Planbureau (CPB). De-

ze komen aan de orde in paragraaf 2.1. De daaruit volgende vraag naar arbeid komt 

in paragraaf 2.2 aan bod. Het aanbod van arbeid volgt in paragraaf 2.3. Vraag en 

aanbod op de arbeidsmarkt sluiten nooit volledig op elkaar aan. Dit komt onder 

meer tot uiting in het aantal mensen dat een baan zoekt (paragraaf 2.4).  

 

 

2.1 Veronderstellingen over economische ontwikkeling 
 

De ontwikkeling van de productie van goederen en diensten (economische groei) is dé 

cruciale factor voor ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (Intermezzo De arbeidsmarkt 

in een model). In het Centraal Economisch Plan 2012, gaat het CPB uit van een eco-

nomische krimp van ¾% in 2012. Daarmee hebben we in korte tijd te maken met een 

nieuwe recessie. Voor 2013 rekent het CPB op een economische groei met 1¼%. 

 

Er zijn vier pijlers waar de economie op steunt: consumptie, investeringen, overheids-

bestedingen en uitvoer: 

 De consumptie neemt af in 2012. Bepalende factoren daarbij zijn de inkomens- 

en vermogensontwikkeling. Beide ontwikkelen zich ongunstig dit jaar: 

o De koopkracht daalt.  

o Lagere huizenprijzen, de negatieve economische verwachtingen en ook 

de dreiging van lagere toekomstige pensioenuitkeringen, zetten consu-

menten aan tot sparen. En meer sparen betekent minder consumptie. 

Voor 2013 verwacht het CPB weer een bescheiden groei van de consumptie. 

 Bedrijven hebben dit jaar, als gevolg van de krimpende wereldhandel, minder 

behoefte aan investeringen. Voor volgend jaar zijn de verwachtingen voor de 

wereldhandel en de investeringen gunstiger en wordt er weer groei voorzien.  

 De overheidsbestedingen nemen in 2012 licht af om volgend jaar te stabilise-

ren. 

 De uitvoer ontwikkelt zich in 2012, mede gezien de ontwikkeling van de we-

reldhandel, ongunstig. Volgend jaar ziet het CPB herstel van de groei.  

 

Ondanks het door het CPB verwachte economisch herstel in het komend jaar is de 

omvang van de economische activiteiten in 2013 nauwelijks hoger dan voorafgaand 

aan de kredietcrisis: kortom we zien een periode van 5 jaar met per saldo geen eco-

nomische groei. Een situatie die na de Tweede Wereldoorlog niet is voorgekomen (fi-

guur 2.1.1). 
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Figuur 2.1.1 Omvang productie van goederen en diensten (BBP) 
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Op de middellange termijn tot 2017 gaan we uit van een groei van 1½% (tabel 

2.1.1). Dit is hetzelfde groeipercentage als waar het CPB en het kabinet vanuit gaan 

in de middellange termijnverkenning tot aan 2015. Een relatief lage groei. Nu het 

arbeidsaanbod door de demografische ontwikkeling minder snel groeit, is de poten-

tiële economische groei in deze kabinetsperiode namelijk lager dan voorheen. Bo-

vendien remmen de overheidsbezuinigingen de economische groei2.  

 

Tabel 2.1.1 Economische veronderstellingen 
Ontwikkeling BBP

2002-06 2007-2011 2012 2013 2014-17

Groei 1,6% 1,2% - 3/4% 1 1/4% 1 1/2%  
 

Bij deze voorspellingen maakt het CPB het voorbehoud dat de Europese schuldencri-

sis niet ontspoort. Bovendien zijn alleen beleidsmaatregelen verwerkt zoals die be-

gin maart bekend waren3. De neerwaartse risico’s overheersen volgens het CPB en 

wijst daarbij onder meer op de onrust op financiële markten, de gevolgen van de 

bezuinigingen in Nederland maar ook de doorwerking van bezuinigingen in andere 

landen4. 

 

 
2.2 De vraag naar arbeid 
 
Omslag van banengroei naar banenkrimp 

Na de forse economische krimp tijdens de kredietcrisis groeide de economie weer 

gedurende acht kwartalen. Echter in de tweede helft van vorig jaar werd steeds dui-

delijker dat de Nederlandse economie haperde. In het derde en vierde kwartaal van 

vorig jaar trad er zelfs opnieuw economische krimp op: de tweede recessie in drie 

jaar tijd. Over heel 2011 gemeten groeide de economie nog wel iets. De werkgele-

genheid volgt de economische ontwikkelingen met vertraging dus het aantal banen 

groeide nog wel in 2011.  

                                                 
2
 CPB, ‘Centraal Economisch Plan 2012, maart 2012 (blz. 13). 

3
 In dit rapport gaan we uit van het beleid zoals verwerkt in het CEP-2012. Gevolgen van het aanvullende 

pakket maatregelen dat het demissionaire kabinet met de 5 fracties in de Tweede Kamer (D66, Groen-

Links, ChristenUnie, VVD en CDA) op 27 april is overeengekomen, kon niet meegenomen worden. 
4
 CPB, ‘Centraal Economisch Plan 2012, maart 2012 (blz. 40). 
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Nu de economie naar verwachting krimpt in 2012, moeten we ook rekening houden 

met een krimp van de werkgelegenheid. Door labour-hoarding daalt de arbeidspro-

ductiviteit iets, die het banenverlies enigszins beperkt. In 2013 zien we ondanks het 

economische herstel toch de werkgelegenheid iets dalen. Dit wordt veroorzaakt door 

de verwachte groei van de arbeidsproductiviteit (tabel 2.2.1). 

 

De landelijke werkgelegenheid in 2012-2013 neemt in totaal met 44 duizend banen 

(werknemers) af.  

 

Tabel 2.2.1 Ontwikkeling aantal banen  
Waarde (Gemiddelde) groei

2001 2006 2011 2012 2013 2002-06 2007-11 2012 2013

BBP, prijsniveau 2010 € mld 463 501 532 528 535 1,6% 1,2% -0,75% 1,25%

Arbeidsproductiviteit a) € dzd 69,8 76,1 79,0 78,9 80,0 1,7% 0,8% -0,2% 1,4%

Arbeidsjaren dzd 6.637 6.583 6.734 6.697 6.685 -0,2% 0,5% -0,5% -0,2%

Waarvan zelfstandigen dzd 777 810 824 826 828 0,8% 0,3% 0,2% 0,3%

Waarvan werknemers dzd 5.860 5.773 5.910 5.871 5.857 -0,3% 0,5% -0,7% -0,2%

Gem. deeltijdfactor zelfst. 62,3% 62,5% 62,2% 62,2% 62,2%

Gem. deeltijdfactor werkn. 77,5% 75,7% 74,8% 74,6% 74,5%

Banen dzd 8.804 8.921 9.228 9.193 9.191 0,3% 0,7% -0,4% 0,0%

Waarvan zelfstandigen dzd 1.247 1.296 1.325 1.328 1.332 0,8% 0,4% 0,2% 0,3%

Waarvan werknemers dzd 7.557 7.625 7.903 7.865 7.859 0,2% 0,7% -0,5% -0,1%

a) BBP per arbeidsjaar werknemers en zelfstandigen  
 

De ontwikkeling van het aantal banen kan worden opgedeeld naar oorzaak. We on-

derscheiden als oorzaken: verandering van de productie, verandering van arbeids-

productiviteit en vergroting van het aantal deeltijdmedewerkers. Een hogere produc-

tie en meer deeltijdwerk verhogen bijvoorbeeld het aantal banen. Een toename van 

de arbeidsproductiviteit vermindert het aantal banen. Tabel 2.2.2 geeft een over-

zicht. 

 

Tabel 2.2.2 Opsplitsing jaarlijkse banenontwikkeling naar bepalende  

                   factoren  
(Gemiddelde) groei per jaar (x 1.000)

2002-06 2007-11 2012 2013

Banengroei zelfstandigen 10 6 3 4

Banengroei werknemers 14 56 -37 -7

Groei totaal aantal banen 23 61 -34 -2

Bron groei totaal aantal banen

- Groei BBP 139 111 -69 117

- Stijging arbeidsproductiviteit -153 -70 19 -133

- Toename deeltijdarbeid 38 21 16 14  
 

In figuur 2.2.1 zien we de banenontwikkeling. Na de banenkrimp tijdens de krediet-

crisis, zien we herstel in 2011. Het banenherstel is van korte duur, in 2012 en 2013 

moeten we opnieuw rekening houden met een banenkrimp.  

 



 13 

Figuur 2.2.1 Jaarlijkse groei aantal banen 
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Aantal vacatures stabiel op een laag niveau  

Voor vacatures worden twee meeteenheden gebruikt: namelijk openstaande en ont-

stane vacatures. Het aantal openstaande vacatures geeft op enig moment de voor-

raad onbezette arbeidsplaatsen aan. In deze arbeidsmarktprognose gaan we uit van 

het aantal vacatures dat in een jaar ontstaat, omdat het aantal ontstane vacatures 

de dynamiek op de arbeidsmarkt beter in beeld brengt.  

 

Tussen 2007 en 2009 nam het aantal ontstane vacatures sterk af: van het topni-

veau van 1,1 miljoen (2007) naar 725 duizend (2009). In de twee jaar na de kre-

dietcrisis treedt nauwelijks herstel op.  

 

Voor 2012 zien we twee ontwikkelingen. Ten eerste de vervangingsvacatures. Er 

ontstaan vacatures doordat mensen met pensioen gaan, van baan wisselen, uittre-

den om zorgtaken te verrichten of om een opleiding te volgen. Door de recessie 

durven minder mensen de overstap naar een nieuwe baan te maken. Hierdoor ko-

men de vacatures door vervanging minder goed op gang. Ten tweede hebben we te 

maken met krimp van de totale werkgelegenheid, waardoor er ook weinig uitbrei-

dingsvacatures zijn. In 2013 groeit de economie weer, maar ook dan is er weinig 

sprake van uitbreidingsvraag.  

 

In 2012 rekenen we op 752 duizend ontstane vacatures (-2%) en in 2013 op 811 

duizend (8%). Daarmee blijven we dus ver verwijderd van de topniveau’s van voor 

de kredietcrisis.  

 

De samenhang tussen economische ontwikkeling en het aantal vacatures is geïllu-

streerd in figuur 2.2.2. Wel zien we dat het aantal ontstane vacatures tijdens de 

recessie in 2009 minder scherp afneemt dan het BBP. Daarbij merken we op dat er 

ook tijdens recessieperioden vacatures blijven ontstaan door vervanging van perso-

neel.   
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Figuur 2.2.2 Ontstane vacatures en groei economie 
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Tijdens de kredietcrisis daalt het aantal ontstane vacatures snel. Door labour-

hoarding treedt er daarna nauwelijks herstel bij vacatures op. Immers werkgevers 

zitten na de recessie ruim in hun personeel. Het vacaturepercentage (de verhouding 

tussen het aantal ontstane vacatures in een jaar en het aantal banen) blijft aan de 

lage kant in 2012-2013 (tabel 2.2.3). 

 

Tabel 2.2.3 Ontwikkeling in aantal banen en vacatures  
Waarde (Gemiddelde) groei

2001 2006 2011 2012 2013 2002-06 2007-11 2012 2013

Banen werknemers dzd 7.557 7.625 7.903 7.865 7.859 0,2% 0,7% -0,5% -0,1%

Ontstane vacatures dzd 949 1.059 767 752 811 2,2% -6,2% -2,0% 8,0%

Vacatures / banen werknemers 13% 14% 10% 10% 10%

(= vacaturepercentage)  
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Aandelen BBP in 2010 

Uitvoer

30%
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Intermezzo Nederlandse export belangrijk voor werkgelegenheid  

 
Het totaal aan economische activiteiten in een land wordt gemeten via het Bruto Binnenlands 
Product (BBP). Het BBP omvat alle bestedingen van een land. We onderscheiden: consumptie 
door huishoudens, bestedingen door de overheid, investeringen door bedrijven en de uitvoer.  
 
In de onderstaande figuur zijn de aandelen per bestedingscategorie weergegeven voor het 

jaar 2010 a). De bijdrage van de uitvoer aan het BBP is in 2010 circa 30% b). Daarmee komen 
we op de achilleshiel van de economische voorspellingen voor Nederland. De Nederlandse 
economie is door zijn exportgerichtheid, behoorlijk gevoelig voor internationale ontwikkelin-
gen. De vraag is of de export door de globalisering de afgelopen tijd belangrijker is geworden 
voor onze economie en arbeidsmarkt? 
 
Economie 

De ontwikkeling van de uitvoerwaarde is een 
resultaat van een combinatie van volume- en 
prijsontwikkeling.  

 
Uit een CPB-analyse c) blijkt dat het uitvoervo-
lume (de productie bij gelijkblijvende prijzen) 
de afgelopen twintig jaar is gegroeid. Daarente-

gen is het relatieve prijsniveau van de uitvoer 
gedaald. Het gevolg is dat de uitvoerwaarde 
(volume x prijs) als aandeel van het BBP, per 
saldo min of meer gelijk is gebleven. Het 
schommelde de afgelopen twintig jaar rond de 
30%.  

 
Werkgelegenheid 
Als er geen productiviteitsveranderingen zijn, 
groeit de aan de uitvoer gelieerde werkgelegenheid mee met het uitvoervolume. Immers een 
groter volume van producten betekent ook meer inzet van de factor arbeid. Maar de verho-

ging van de arbeidsproductiviteit zorgt er ook voor dat de werkgelegenheid minder snel groeit 
dan het uitvoervolume. Daardoor is het aandeel van de werkgelegenheid dat samenhangt met 

de export, de afgelopen twintig jaar per saldo eveneens rond de 30% blijven schommelen. 
 
Daarmee concluderen de CPB-onderzoekers dat de export voor economie en arbeidsmarkt 
van groot belang is, maar dat de exportgevoeligheid de afgelopen twintig jaar niet is toege-
nomen. 
 
a) CPB, ‘Centraal Economisch Plan 2012’, maart 2012, blz. 52. 
b) Het belang van de uitvoer voor de economie kan worden aangegeven als percentage van 
het BBP: 60%. Echter dit is een overschatting omdat in de uitvoer ook invoer is verwerkt 
(denk bijvoorbeeld aan wederuitvoer). Vandaar dat het CPB van de uitvoer de daarin ver-
werkte invoer aftrekt. 

c) CPB, ‘Het belang van uitvoer en binnenlandse bestedingen voor productie en werkgelegen-
heid in Nederland’, september 2011, blz. 6 en 11 en ‘Centraal Economisch Plan 2011’, maart 

2011, blz. 37. 
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2.3 Het aanbod van arbeid 
 

We beschrijven in deze paragraaf het aanbod van arbeid. Het aanbod van arbeid 

wordt gevormd door mensen die zich aanbieden voor werk. We onderscheiden vier 

belangrijke invloeden (tabel 2.3.1). We gaan in dit rapport uit van het huidige beleid 

(CEP-2012). Elementen van het Lente-akkoord zijn niet meegenomen (zoals de ver-

hoging van de AOW-gerechtigde leeftijd)5.  

 

Tabel 2.3.1 Kwalitatieve invloeden op de beroepsbevolking  

2012-2013

Demografische ontwikkelingen daling

Conjuncturele ontwikkelingen daling

Maatschappelijke ontwikkelingen groei

Overige ontwikkelingen groei

Totaal lichte groei  
 

Door demografische ontwikkelingen krimpt de bevolking (15-64 jaar) 

De bevolkingsopbouw verandert langzaam maar zeker: die vergrijst steeds meer. 

Het gevolg van deze demografische ontwikkelingen is dat de bevolking als geheel 

weliswaar voorlopig nog groeit, maar dat de mensen die in potentie beschikbaar zijn 

voor de arbeidsmarkt (hier afgemeten aan de leeftijd van 15-64 jaar) krimpt. Oor-

zaak is het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd door de babyboomgeneratie. 

In 2011 is het effect nog gering. De jaren daarna is het effect sterker.  

Niet alleen de bevolking vergrijst, maar ook de beroepsbevolking wordt steeds ou-

der. Ouderen participeren minder dan gemiddeld op de arbeidsmarkt. De vergrijzing 

zorgt er daardoor voor dat de omvang van de beroepsbevolking neerwaarts wordt 

beïnvloed.  

 

Conjuncturele ontwikkelingen remmen het aanbod van arbeid  

Of iemand participeert op de arbeidsmarkt is onder meer afhankelijk van de belo-

ning van arbeid en het aantal banen. Nu de lonen beperkt groeien en de economie 

minder baankansen biedt, wordt de groei van de arbeidsparticipatie geremd.  

 

Meer arbeidsaanbod door maatschappelijke ontwikkelingen 

Het aantal werkende vrouwen neemt al decennia lang toe. Daarnaast groeit het aan-

tal werkende 55-plussers vanaf 1993. Bovendien stijgt de arbeidsparticipatie met 

het toenemen van het opleidingsniveau van de bevolking. Hoger opgeleiden partici-

peren namelijk meer dan laagopgeleiden op de arbeidsmarkt.  

 

Overige ontwikkelingen 

We noemen hier eerst twee specifieke ontwikkelingen die samenhangen met de re-

cessie. Ten eerste hebben scholieren vanaf de crisis van 2008-2009 vaker gekozen 

om door te leren. De arbeidsparticipatie van jongeren is dan ook ongeveer 1/10 ge-

daald (4%-punt). Door de economische krimp en de daling van het aantal banen, 

waren de kansen op werk namelijk fors afgenomen. Door verder te studeren werd 

werkloosheid voorkomen. Bovendien werd de scholier beter toegerust op de ar-

beidsmarkt. Na verloop van tijd komt ook deze groep gewoon op de arbeidsmarkt 

terecht, waardoor de participatiegraad van jongeren weer oploopt. Vandaar dat in 

2012 – ondanks dat de conjunctuur niet hersteld is – de arbeidsparticipatie van jon-

geren extra groeit.  

 

                                                 
5
 We verstaan hieronder het aanvullende pakket maatregelen dat het demissionaire kabinet met de 5 frac-

ties in de Tweede Kamer (D66, GroenLinks, ChristenUnie, VVD en CDA) op 27 april is overeengekomen. 
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Een tweede specifieke ontwikkeling die samenhangt met de recessie is dat de ar-

beidsparticipatie van ouderen in 2011 extra sterk groeit. Waarschijnlijk spelen onze-

kerheden over de toekomstige hoogte van de pensioenen hierbij een rol. De groei 

van de arbeidsparticipatie zet in 2012 naar verwachting door. De gemiddelde groei 

over twee jaar (2011-2012) ligt boven de trendmatige groei.  

 

Een laatste specifieke ontwikkeling die we hier noemen is de arbeidsmigratie. Het 

aantal werknemers uit Oost-Europa is de afgelopen jaren toegenomen. Maar het is 

moeilijk exacte cijfers te geven (zie intermezzo Aantal arbeidsmigranten moeilijk in 

beeld te krijgen).  

 

Intermezzo Aantal arbeidsmigranten moeilijk in beeld te krijgen 

 
In de afgelopen jaren groeide het aantal werknemers uit Oost-Europa fors (vooral Polen). 
Omdat niet alle (arbeids)migranten zich hoeven te registreren, is het lastig een precies beeld 

te krijgen van de omvang. Verschillende bronnen geven namelijk andere cijfers. 
 
Uit officiële CBS-cijfers blijkt dat tijdens de recessie van 2008-2009 de groei van het aantal 

werknemers uit Oost-Europa afzwakt, maar in 2010 is de toename weer als vanouds. Er zijn 
in 2011 rond de 120 duizend geregistreerde werknemers uit de Oost-Europese lidstatena). Het 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid berekent circa 200 duizend arbeidsmigran-
ten. Dit soort schattingen van het aantal arbeidsmigranten uit de Midden- en Oost-Europese 
landen komt overeen met 2 á 3% van de totale beroepsbevolking b). Volgens nieuw onder-
zoek zijn er in 2009 tussen de 285 en 325 duizend personen uit de Midden- en Oost-Europese 
landen. Dit omvat zowel geregistreerde als niet-geregistreerde personen en zowel arbeidsmi-

granten als niet-arbeidsmigranten c). De conclusie is dat het aantal arbeidsmigranten niet 
precies is te bepalen maar dat het aantal toeneemt.  
 
Hoe het aantal arbeidsmigranten zich verder in de toekomst zal ontwikkelen is moeilijk te 
voorspellen. Dit hangt onder meer af van de verschillen in de arbeidsmarktsituatie en het 
loonniveau tussen Nederland en Oost-Europa. En daarnaast hangt het af van het beleid over 

het openstellen van grenzen in andere landen. Wel constateert het CBS dat werk het belang-
rijkste migratiemotief is d). Andere motieven zijn studie en gezinsmigratie.  
 
Figuur Werknemers uit Midden- en Oost-Europa (l) en immigratiemotief (r)  

  
 

a) CBS, ‘Meer werknemers uit Midden- en Oost-Europa’, webmagazine 4 juli 2011. 
b) Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ‘Maatregelen arbeidsmigratie uit Mid-

den- en Oost-Europa’, brief aan de Tweede Kamer van 14 april 2011. 
c) Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ‘Arbeidsmigratie uit EU-landen’, bijla-

ge bij de brief aan de Tweede Kamer van 19 november 2011. 
d) CBS/WODC, ‘De Nederlandse Migratiekaart’, januari 2012. 
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Omvang totale beroepsbevolking groeit 

Alle beschreven factoren bij elkaar genomen leidt tot een groeiende omvang van de 

beroepsbevolking tot en met 2013. De tabellen 2.3.2 tot en met 2.3.4 geven meer 

in detail de prognose van de beroepsbevolking weer. 

 

De bevolkingsomvang (15-64 jaar) daalt, maar de arbeidsparticipatie neemt toe. 

Vooral de arbeidsparticipatie van ouderen stijgt fors. Van de totale groei in 2012 en 

2013 komt bijna de helft voor rekening van ouderen. 

 

Tabel 2.3.2 Ontwikkeling bevolking en beroepsbevolking  
Waarde (Gemiddelde) groei

2001 2006 2011 2012 2013 2002-06 2007-11 2012 2013

Bevolking Nederland dzd 15.987 16.334 16.656 16.733 16.808 0,4% 0,4% 0,5% 0,4%

Aandeel 15-64 jarigen 67,6% 67,0% 66,0% 65,5% 65,1% -0,1% -0,3% -0,8% -0,6%

Bevolking 15-64 jaar dzd 10.800 10.952 10.994 10.961 10.942 0,3% 0,1% -0,3% -0,2%

Participatiegraad 66,5% 68,5% 71,0% 71,7% 72,1% 0,6% 0,7% 0,9% 0,6%

Beroepsbevolking dzd 7.187 7.507 7.811 7.854 7.884 0,9% 0,8% 0,5% 0,4%  
 

De arbeidsparticipatie van mannen ligt op een hoog niveau en verdere verhoging 

daarin is lastig te realiseren. De arbeidsparticipatie van vrouwen groeit al jaren. In 

deze prognose is verondersteld dat deze trend zich in de komende jaren voortzet. 

De groei van de arbeidsparticipatie van vrouwen wordt nog eens gestimuleerd door-

dat zij vaker werkzaam zijn in sectoren die minder door de conjunctuur geraakt 

worden. Wel gaan we uit van een minder snelle participatiegroei bij vrouwen dan in 

het verleden. Nu steeds meer generaties vrouwen werkzaam zijn, neemt de moge-

lijke participatiewinst namelijk af.  

 

Tabel 2.3.3 Opbouw beroepsbevolking naar geslacht  
Waarde (Gemiddelde) groei

2001 2006 2011 2012 2013 2002-06 2007-11 2012 2013

Beroepsbevolking dzd 7.187 7.507 7.811 7.854 7.884 0,9% 0,8% 0,5% 0,4%

Mannen dzd 4.285 4.291 4.319 4.316 4.306 0,0% 0,1% -0,1% -0,2%

Vrouwen dzd 2.902 3.216 3.492 3.538 3.579 2,1% 1,7% 1,3% 1,2%

Aandeel mannen 59,6% 57,2% 55,3% 55,0% 54,6%

Aandeel vrouwen 40,4% 42,8% 44,7% 45,0% 45,4%     
 

De groei van de beroepsbevolking is het hoogst in de twee oudste leeftijdsgroepen. 

Hun aandeel is de afgelopen tien jaar gestegen van 31% in 2001 naar 41% in 2011. 

Een ontwikkeling die zich voortzet in de jaren daarna (tabel 2.3.4). 

 

De omvang van de beroepsbevolking in de leeftijdscategorie 35-44 jaar neemt af. 

Oorzaak is de afname van het aantal geboorten in de jaren zeventig. Deze daling 

hangt weer samen met kleinere gezinnen en het uitstellen van het moederschap in 

die periode. Vijfendertig jaar later is deze ontwikkeling zichtbaar in de bevolking en 

beroepsbevolking met een leeftijd van 35-44 jaar. 
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Tabel 2.3.4 Opbouw beroepsbevolking naar leeftijd  
Waarde (Gemiddelde) groei

2001 2006 2011 2012 2013 2002-06 2007-11 2012 2013

Beroepsbevolking dzd 7.187 7.507 7.811 7.854 7.884 0,9% 0,8% 0,5% 0,4%

15-24 jaar dzd 918 850 847 881 877 -1,5% -0,1% 4,0% -0,4%

25-34 jaar dzd 2.009 1.790 1.726 1.748 1.769 -2,3% -0,7% 1,3% 1,2%

35-44 jaar dzd 2.055 2.173 2.024 1.980 1.942 1,1% -1,4% -2,2% -1,9%

45-54 jaar dzd 1.649 1.841 2.052 2.076 2.104 2,2% 2,2% 1,2% 1,3%

55-64 jaar dzd 556 853 1.162 1.169 1.193 8,9% 6,4% 0,6% 2,0%

Aandeel 15-24 jaar 12,8% 11,3% 10,8% 11,2% 11,1%

Aandeel 25-34 jaar 27,9% 23,8% 22,1% 22,3% 22,4%

Aandeel 35-44 jaar 28,6% 28,9% 25,9% 25,2% 24,6%

Aandeel 45-54 jaar 23,0% 24,5% 26,3% 26,4% 26,7%

Aandeel 55-64 jaar 7,7% 11,4% 14,9% 14,9% 15,1%  
 

De groei van de arbeidsparticipatie naar geslacht en leeftijd zien we in de figuren 

2.3.1 en 2.3.2. Bij vrouwen en ouderen zien we een duidelijke opwaartse trend. Bij 

jongeren zien we een groei van de arbeidsparticipatie in 2012, terwijl aangenomen 

is dat in 2013 de meer structurele ontwikkeling (langzame daling) zich voortzet. 

 

Figuur 2.3.1  Bruto participatiegraad mannen naar leeftijdsklasse  
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Figuur 2.3.2 Bruto participatiegraad vrouwen naar leeftijdsklasse 
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Opleidingsniveau van de beroepsbevolking stijgt 

De Nederlandse diensteneconomie vraagt om werknemers met een steeds hoger 

kennisniveau. Zo steeg de afgelopen tien jaar het aantal hoogopgeleiden en nam het 

aantal laagopgeleiden af. Het aandeel middelbaar opgeleiden nam iets af (figuur 

2.3.3). Voor de komende jaren wordt uitgegaan van een voortzetting van deze 

trends.  

 

Figuur 2.3.3 Opleidingsstructuur van de beroepsbevolking 
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Intermezzo Vergrijzing: twee extreme scenario’s voor de beroepsbevolking in 2020 
 

In deze UWV Arbeidsmarktprognose berekenen we een verdere groei van de beroepsbevol-
king voor de komende jaren. Deze prognose is met onzekerheden omgeven. Hoe kijken ande-
re onderzoeksinstituten aan tegen dit soort ontwikkelingen?  
 
Ontwikkelingen 1975-2011 

De omvang van de beroeps-
bevolking wordt bepaald door 
de omvang van de bevolking 
die in potentie beschikbaar is 
voor arbeid en de participa-
tiegraad. 

 
De potentiële beroepsbevol-
king (bovenste figuur) ver-
toont al vijfendertig jaar een 

dalende trend. Vanaf 2011 
slaat de groei van de potenti-
ele beroepsbevolking om 

naar een daling.  
 
Vanaf midden jaren zeventig 
groeit de arbeidsparticipatie. 
Tussen 1970 en 2011 groeit 
de arbeidsparticipatie van 
60% naar ruim 70%. 

 
De ontwikkelingen in de po-
tentiële beroepsbevolking en 
participatie zorgen ervoor dat 
de beroepsbevolking vanaf 

1975 bijna steeds groeit (on-

derste figuur).  
 
Twee CBS-scenario’s tot aan 2020 
Wat kunnen we verwachten voor de toekomst? De komende 10 jaar daalt volgens het CBS de 
potentiële beroepsbevolking met 100 duizend. Het CBS schetst twee extreme varianten voor 
de beroepsbevolking a): 
1. In het eerste scenario veronderstelt het CBS dat de participatiegraad de komende 10 jaar 

constant blijft. Omdat de beroepsbevolking vergrijst en ouderen minder vaak participeren, 
neemt de gemiddelde arbeidsparticipatie toch iets af. Het totale effect op de beroepsbe-
volking is behoorlijk sterk: die neemt gemiddeld met 12 duizend per jaar af. 

2. In het tweede scenario hanteert het CBS de veronderstelling dat de participatie de ko-
mende jaren net zoveel toeneemt als nu. In dat geval groeit de beroepsbevolking de ko-
mende 10 jaar met gemiddeld 75 duizend per jaar. Dit is nog exclusief de gevolgen voor 
de beroepsbevolking van de voorgenomen verhoging van de AOW-leeftijd en de verwach-

te hogere arbeidsparticipatie van 65-plussers. 

 
De werkelijke ontwikkeling ligt vermoedelijk tussen beide extremen in. De prognose in dit 
rapport valt dan ook tussen deze twee extreme varianten in. Dit is een lagere groei dan in het 
verleden en dat heeft gevolgen voor de Nederlandse economie. De economische groei wordt 
namelijk gerealiseerd door de inzet van productiefactoren waaronder arbeid. De lagere groei 

dan wel de afname van de beroepsbevolking kan op de langere termijn de groei van de eco-
nomie remmen.  
 
a) CBS, ‘De Nederlandse economie 2010’, september 2011 (blz. 62) en Rabobank, ‘Nederland: 
wennen aan een lager groeipad’, 2011. 
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2.4 De werkzoekenden 
 

Arbeidsvraag en arbeidsaanbod  

Ontwikkelingen in vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bepalen het aantal mensen 

dat een baan zoekt. In dit onderzoek gaan we hierbij uit van de bij UWV geregi-

streerde niet-werkende werkzoekenden (NWW), hierna werkzoekenden genoemd6. 

 

In 2012 betekent minder economische bedrijvigheid ook minder banen. Daarnaast 

neemt de omvang van de beroepsbevolking toe. Beide ontwikkelingen leiden tot 

meer werkzoekenden dit jaar. In 2013 blijft het aantal banen krimpen en groeit de 

beroepsbevolking. Daardoor moeten we ook in 2013 rekenen op een groei van het 

aantal werkzoekenden. Figuur 2.4.1 brengt de landelijke vraag en aanbod op de 

arbeidsmarkt in beeld.  

 

Figuur 2.4.1 Ontwikkeling vraag en aanbod op de arbeidsmarkt  
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Er is een samenhang tussen enerzijds de groei van de beroepsbevolking minus de 

groei van de banen en anderzijds de groei van het aantal werkzoekenden. Als de 

omvang van de beroepsbevolking sneller groeit dan het aantal banen, dan stijgt het 

aantal werkzoekenden. Dit beeld herkennen we bijvoorbeeld in de jaren 2002, 2009 

en 2012 (rode lijn boven de blauwe lijn). In de omgekeerde situatie, als het aantal 

banen  een snellere groei dan de omvang van de beroepsbevolking vertoont, zullen 

er minder werkzoekenden zijn. Dit zien we ondermeer in de jaren 2000, 2007 en 

2011. In figuur 2.4.2 is de samenhang voor de langere termijn weergegeven.  

 

                                                 
6
 Het Centraal Bureau voor de Statistiek hanteert een andere indicatie van het aanbodoverschot op de 

arbeidsmarkt, namelijk werkloze beroepsbevolking. Het UWV-cijfer geeft een actuele indicatie voor de 

omvang van het regionale aanbodoverschot (voor het gemeentelijk beleid), terwijl het CBS-cijfer het rele-

vante werkloosheidsbegrip is voor het macro-economisch beleid. Omdat dit prognoseonderzoek als doel-

stelling heeft het regionale arbeidsmarktbeleid te ondersteunen, gaan we hier verder met het begrip werk-

zoekenden. 
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Intermezzo Ondanks slechte economische vooruitzichten genoeg beroepen met perspectief 

 
De economie krimpt in 2012, maar op de middellange termijn groeit de economie weer. En 
een economische groei vertaalt zich – als we afzien van arbeidsproductiviteitsverbeteringen – 
in meer vraag naar arbeid. Maar voor het arbeidsmarktperspectief zijn nog meer factoren van 
belang, zoals het vervangen van werknemers die met pensioen gaan en de toetreding van 
schoolverlaters tot de arbeidsmarkt. 

 
Het arbeidsmarktperspectief is voor schoolverlaters en werkzoekenden belangrijk bij de 
school- en beroepskeuze. Om daar ondersteuning voor te leveren maakt het Researchcen-
trum voor onderwijs en arbeidsmarkt (ROA) elke twee jaar een prognose van de arbeidsmarkt 
naar beroep en opleiding a). Dit project wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie, SBB (voorheen Colo), Randstad Nederland, UWV en RWI (tot juli 2012).  

 

Arbeidsmarktperspectief: baanopeningen versus schoolverlaters  
Op de middellange termijn (tot 2016) groeit de werkgelegenheid de komende jaren beperkt. 
Deze uitbreidingsvraag is volgens het ROA ongeveer 0,4% gemiddeld per jaar. Daarnaast 
neemt het aantal beschikbare banen voor nieuwe toetreders tot de arbeidsmarkt toe, doordat 
personeel moet worden vervangen dat uittreedt. Immers mensen gaan met (vervroegd) pen-
sioen, stoppen (tijdelijk) met werken in verband met zorgtaken, worden arbeidsongeschikt, 

gaan weer deelnemen aan onderwijs etc. Deze vervangingsvraag is gemiddeld 3,8% per jaar. 
In totaal rekent het ROA op 4,1% nieuwe banen per jaar die beschikbaar komen voor nieuwe 
toetreders tot de arbeidsmarkt (baanopeningen). Tegenover dit aantal baanopeningen staat 
een nieuwe instroom op de arbeidsmarkt door schoolverlaters van 3,5%.  
 
Het algemene perspectief op werk is daarmee in de periode 2011-2016 goed: er is namelijk 

een positief verschil tussen baanopeningen en arbeidsmarktinstroom.  
 
Arbeidsmarktperspectief is verschillend per opleidingsniveau en beroep 
Het gaat hier om de gemiddelde ontwikkeling: er zijn grote verschillen tussen de diverse op-

leidingen en beroepen. In het ene segment kan er sprake zijn van een krappe arbeidsmarkt, 
terwijl in een ander segment de arbeidsmarkt juist ruim is. Voor een optimale werking van de 
arbeidsmarkt is het daarom van belang dat aanbod en vraag zich aanpassen aan de voorspel-

de discrepanties. Dit kan bijvoorbeeld door het kiezen van (bij)scholing van scholieren en 
werknemers, maar ook doordat werkgevers het productieproces wijzigen, waardoor men an-
ders gekwalificeerd personeel kan gebruiken.  
 
Het arbeidsmarktperspectief is zoals verwacht ongunstig voor ongeschoolden. Voor VMBO’ers 
het perspectief goed. Dit laatste lijkt misschien vreemd in een kenniseconomie, maar heeft te 
maken met de grote uitstroom uit deze categorie omdat velen besluiten zich verder te scho-

len tot MBO-niveau. Dit maakt het vinden van een baan voor VMBO-schoolverlaters toch rela-
tief gemakkelijk. Echter als de leeftijd vordert (en het salaris hoger wordt) zijn de perspectie-
ven voor deze groep volgens het ROA slecht. Voor middelbaar opgeleiden is het arbeids-
marktperspectief matig tot redelijk en voor hoger opgeleiden gunstig.  
 
Helft van de beroepen heeft gunstig perspectief 

Als een werkzoekende of een schoolverlater zich wil oriënteren op een concreet beroep met 
goede perspectieven kan men gebruik maken van de ROA-prognose per beroep. De volgende 
tabel geeft een overzicht van het arbeidsmarktperspectief tot. We presenteren alleen die be-
roepen waarbij de werkgever tot 2016 naar verwachting (zeer) grote knelpunten ervaart. Als 
de werkgever knelpunten ervaart in zijn personeelsvoorziening, is het arbeidsmarktperspec-
tief voor de schoolverlater of de werkzoekende gunstig. 
 

Ruim de helft van de beroepen heeft voor de werkzoekende/schoolverlater gunstige vooruit-
zichten. Om enig gevoel te krijgen van de omvang van elke deelmarkt, hebben we het aantal 
mensen dat in dit beroep werkzaam is, toegevoegd. 
 
Uit de tabel blijkt dat de perspectieven tot 2016 van de zorgberoepen goed zijn. Logisch, 
want de vraag naar zorg blijft – onder meer door de vergrijzing – groeien. 
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Beroepen met (verwachte) zeer grote knelpunten in personeelsvoorziening tot 2016 aantal

werkenden

Geestelijken 6.000

Artsen 73.000

Grafische vakkrachten 26.000

Technisch analisten 8.000

Weg- en waterbouwkundigen (academisch) 25.500

Ziekenverzorgenden 101.500

Verpleeghulpen en leerling-verpleegkundigen 40.000

Economen 33.500

Verplegenden en doktersassistenten 134.000

Werktuigbouwkundigen 9.000

Therapeuten en verpleegkundigen 136.000

Medisch analisten 21.000

Beroepen met (verwachte) grote knelpunten in personeelsvoorziening tot 2016 aantal

werkenden

Docenten exacte, medische en verzorgende vakken (2e graads) 21.000

Natuurwetenschappers 12.000

Hulpkrachten horeca en verzorging 231.000

Politie-inspecteurs en officieren 8.500

Afdelingshoofden zorginstelling 16.000

Docenten 2e graads zonder specialisatie 8.000

Docenten landbouw en techniek (2e graads) 12.000

Verkopers 336.500

Verzorgend personeel 245.500

Leraren basisonderwijs 176.000

Bouwvakkers 174.500

Organisatiedeskundigen 44.000

Werktuigbouwkundig ontwerpers en hoofden technische dienst 25.000

Conciërges 28.000

Vliegers, scheepskapiteins en leidinggevenden transport 18.500

Apothekers 6.500

Weg- en waterbouwkundig ontwerpers en projectleiders 10.000

Procestechnologen 9.000

Agrarische vakkrachten 9.000

Productieplanners 79.500

Milieuhygiënisten en agrarisch vertegenwoordigers 9.500

Laboratorium-assistenten 2.500

Zweminstructeurs 5.000

Elektromonteurs 84.000

Metaalarbeiders 63.000

Docenten talen en expressie 38.500

Interieurverzorgers 194.000

Bedrijfshoofden metaalbewerking 2.500

Monteurs en controleurs elektrotechnische producten 12.000

Docenten exacte, medische en verzorgende vakken (1e gr. en WO) 12.500

Technisch-commercieel employés (middelbaar) 16.500

Apothekersassistenten en medisch laboranten 47.500

Agrarische bedrijfshoofden 100.500

Bankwerkers en lassers 49.000

Technisch-bedrijfskundig medewerkers (hoger) 15.500

Aannemers en installateurs 179.500

Docenten letteren (1e gr. en WO) 24.500

Onderwijskundigen en pedagogen 38.500

Laboranten 11.000

Monteurs 192.000

Vakkenvullers 35.500

Architecten en bouwkundig projectleiders 50.000

Elektrotechnisch ontwerpers en bedrijfshoofden 9.000

Bedrijfshoofden horeca 47.500

Brandweerlieden 10.000

Ondersteunende administratieve hulpkrachten 13.500

Elektronicamonteurs 7.500

Aspirant politieagenten, soldaten en beveiligingshulpkrachten 51.000  
 

a)
 Bron: ROA, ‘ De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2016’, december 2011. 

b)
 Gemiddeld aantal werkenden 2009-2010 (CBS/EBB, bewerking ROA-AIS).  
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Figuur 2.4.2 Verschil ontwikkeling vraag en aanbod arbeidsmarkt versus 

   ontwikkeling werkzoekenden  
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Naast zuiver kwantitatieve ontwikkelingen moet ook rekening gehouden worden met 

kwalitatieve aspecten: de werkzoekenden moeten ook passen op de baan met bij-

behorende gevraagde kwalificaties. Bovendien kunnen – ook als landelijk gezien de 

arbeidsmarkt kwantitatief in evenwicht is – er toch regionale discrepanties optreden 

(extra werkzoekenden). Bijvoorbeeld een achterblijvende groei van het aantal banen 

in de regio ten opzichte van de regionale beroepsbevolking in het noorden kan tege-

lijkertijd voorkomen met de omgekeerde situatie in het midden van het land. Even-

tuele pendel naar verafgelegen arbeidsmarktregio’s ligt niet voor de hand en lost 

deze regionale discrepanties onderling nauwelijks op.  

 
Kwalitatieve en regionale discrepanties zijn redenen waarom het aantal werkzoekenden 

niet volledig kan worden verklaard door de kwantitatieve ontwikkelingen van de arbeids-

vraag en het arbeidsaanbod. 

 

Groei aantal werkzoekenden  

Tot het derde kwartaal van 2011 daalde het aantal werkzoekenden. Dit en volgend 

jaar groeit dit aantal. De toename in 2012 is geraamd op 62 duizend, ofwel 13% 

meer dan in 2011. Ook in 2013 verwachten we een oplopend aantal werkzoekenden, 

aangezien de werkgelegenheid praktisch stabiel blijft, terwijl de beroepsbevolking 

groeit (tabel 2.4.1). 

 

Tabel 2.4.1 Ontwikkeling vraag en aanbod op de arbeidsmarkt  
(Gemiddelde) groei per jaar (x 1.000)

2002-06 2007-11 2012 2013

Groei beroepsbevolking 64 61 43 31

Groei aantal banen 23 61 -34 -2

Groei beroepsbevolking -/- groei banen 41 -1 77 33

Groei NWW 14 -17 62 28  
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Dynamiek: instroom stijgt, uitstroom daalt in 2012 

De dynamiek in het aantal werkzoekenden komt tot uiting in de in- en uitstroom. De 

instroom bij UWV, ofwel het aantal nieuwe werkzoekenden, is vooral afhankelijk van 

de economische groei, het arbeidsvolume en de beroepsbevolking. Geen van deze 

factoren ontwikkelen zich gunstig in 2012 en 2013 en dat is de oorzaak van de oplo-

pende instroom. 

 

De uitstroom bij UWV volgt gedeeltelijk de instroom. Als de instroom toeneemt, dan 

zal de uitstroom in de daaropvolgende maanden hoog zijn. Maar de kans op werk-

hervatting zal tegelijkertijd dalen vanwege de economische situatie. In tabel 2.4.2 is 

te zien dat de uitstroom in 2012 nog ver achterblijft bij de instroom. In 2013 neemt 

de uitstroom flink toe, maar dit is niet voldoende om de hoge instroom in dat jaar te 

neutraliseren. Het bestand van werkzoekenden neemt in 2013 dus verder toe (fi-

guur 2.4.3). 

 

Tabel 2.4.2 Instroom, uitstroom en aantal werkzoekenden 

Aantal x 1.000 (Gemiddelde) groei

2011 2012 2013 2012 2013

instroom 511 533 543 4,3% 1,9%

uitstroom 512 471 514 -8,2% 9,3%

bestand 473 535 563 13,1% 5,3%

a) het gaat hier om gecorrigeerde in- en uitstroom (correctie voor administratieve in- en uitschrijvingen)  
 

 

Figuur 2.4.3 Ontwikkeling aantal werkzoekenden 
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De kwalitatieve discrepanties tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt komen 

beter tot uiting in de kenmerken van werkzoekenden. Het aantal laagopgeleidewerk-

zoekenden is bijvoorbeeld in verhouding veel hoger dan het aantal middelbaar- en 

hoogopgeleide werkzoekenden, omdat werkgevers meer behoefte hebben aan hoger 

opgeleid personeel. In het vervolg van deze paragraaf wordt het aantal werkzoe-

kenden daarom uitgesplitst naar verschillende kenmerken. 
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Aantal werkzoekende mannen loopt op 

In de jaren 2010-2012 is de ontwikkeling van het aantal werkzoekende mannen en 

vrouwen ongeveer gelijk. In 2013 verwachten we echter dat de mannen meer moei-

te hebben om werk te vinden: hun aantal stijgt iets harder. Dit heeft te maken met 

het feit dat typische mannensectoren, zoals de industrie en de bouw, slechts lang-

zaam herstellen van de crisis. Vrouwen hebben hier minder last van, omdat ze veel-

al werken in sectoren die minder conjunctuurgevoelig zijn, zoals de zorg en welzijn. 

 

Het relatieve aantal werkzoekenden (aantal werkzoekenden als percentage van de 

beroepsbevolking) van mannen is en blijft iets lager dan dat van vrouwen. Het ver-

schil wordt wel kleiner: in 2013 is 6,9% van de mannelijke beroepsbevolking en 

7,4% van de vrouwelijke beroepsbevolking werkzoekend (tabel 2.4.3). 

 

Tabel 2.4.3 Aantal werkzoekenden naar geslacht 
Waarde Jaarlijkse groei

2009 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

NWW totaal dzd 508 490 473 535 563 -4% -3% 13% 5%

waarvan mannen dzd 266 256 246 278 297 -4% -4% 13% 7%

waarvan vrouwen dzd 242 234 227 256 266 -3% -3% 13% 4%

als percentage van de beroepsbevolking:

totaal 6,5% 6,3% 6,1% 6,8% 7,1%

mannen 6,0% 5,9% 5,7% 6,5% 6,9%

vrouwen 7,0% 6,7% 6,5% 7,2% 7,4%  
 

Toename hoogopgeleiden relatief bescheiden 

Het aantal werkzoekenden zal de komende jaren in elke opleidingscategorie stijgen. 

Voor middelbaar opgeleiden wordt de grootste stijging voorzien. Sinds 2009 neemt 

het aantal werkzoekenden met dit opleidingsniveau het meest toe. Het gaat hierbij 

deels om personen die op een lager niveau werken. Maar ook middelbaar opgeleiden 

die op middelbaar niveau werken in de horeca, detailhandel en kinderopvang zullen 

het moeilijker krijgen. 

 

Het aantal laagopgeleide werkzoekenden neemt minder snel toe, maar daar moet 

wel bij opgemerkt worden dat de arbeidsmarktsituatie ongunstiger is dan dat van 

middelbaar opgeleiden. Het aantal werkzoekenden als percentage van de beroeps-

bevolking van laagopgeleiden is ruim tweemaal zo hoog als dat van middelbaar op-

geleiden. 

 

De hbo- en wetenschappelijk opgeleide werkzoekenden ondervinden de minste last 

van de economische malaise (tabel 2.4.4). Ondanks de dalende werkgelegenheid 

blijft er veel vraag naar hoger opgeleiden. Bovendien kunnen hoogopgeleiden uitwij-

ken naar een baan op middelbaar beroepsniveau. Het aantal werkzoekenden als 

percentage van de beroepsbevolking blijft dan ook zeer laag. 
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Intermezzo Vacatures lopen voorop in de economische cyclus 
 

De arbeidsmarkt werkt optimaal als er geen mensen zonder werk zijn en werkgevers geen onver-
vulde vraag hebben (vacatures). In de praktijk zijn er zowel werkzoekenden als vacatures. De zo-
genoemde Unemployment-Vacancies-curve (UV-curve) geeft een grafische weergave van de wer-
king van de arbeidsmarkt a). 

 
Vacatures reageren snel op conjunctuurwisseling 

De UV-curve (nevenstaande figuur) laat zien 
dat de vacaturegraad zich sneller aanpast aan 
economische veranderingen dan het aantal 
werkzoekenden. In 2004  was het aantal werk-
zoekenden  als percentage van de beroepsbe-
volking 9,5% en was de vacaturegraad 1,6%. 

Als de laagconjunctuur op zijn eind loopt in 
2005 en het arbeidsmarktherstel zich aandient, 

loopt het aantal vacatures snel op, terwijl het 
aantal werkzoekenden aanvankelijk nog hoog 
blijft. Door het blijvend herstel loopt in 2006 
het aantal vacatures verder op en neemt ook 
het aantal werkzoekenden fors af.  

 
De figuur hiernaast laat dus zien dat het aantal 
vacatures zich snel aanpast bij conjunctuurwis-
selingen, terwijl het aantal werkzoekenden reageert met vertraging.  
 
Het aantal werkzoekenden volgt gewoonlijk de ontwikkeling van het aantal vacatures 
Kunnen we uit de laatste constatering (vertraging) afleiden dat de ontwikkeling van het aantal vaca-

tures in het voorgaande jaar altijd de omvang van het aantal werkzoekenden in het huidige jaar 
bepaalt? Om dit te onderzoeken is in de tweede figuur de vacaturegraad in het voorgaande jaar 
gecombineerd met het werkzoekendenpercentage in het huidige jaar: 
- We zien duidelijk de samenhang in de periode 

2000-2008: als de conjunctuur verslechtert en 
het aantal vacatures afneemt in het voorgaan-

de jaar, zien we dat terug in een hoger aantal 
werkzoekenden in huidige jaar. 

- Voor de periode 2009-2011 is dit verband ge-
heel afwezig. De vacaturegraad van het voor-
gaande jaar neemt scherp af, maar het jaar-
gemiddelde werkzoekendenpercentage in het 
huidige jaar verandert amper. De belangrijkste 

oorzaak is dat tijdens de kredietcrisis veel 
werkgevers kozen voor het aanhouden van 
personeel (ondanks de lagere bedrijfsafzet). 
Deze labour-hoarding speelde een veel grotere 
rol dan in eerder recessies. 

 
Vacatures 2011 vermoedelijk geen goede indicatie voor aantal werkzoekenden in 2012 

Zou men het verband tussen U(t) en V(t-1) uit de periode 2000-2008 toepassen, dan leidt het iets 

hogere aantal openstaande vacatures in 2011 (zichtbaar in de bovenste figuur) tot minder werkzoe-
kenden in 2012. Echter alle signalen wijzen op hogere werkloosheid en meer werkzoekenden in 
2012. Het atypische verloop in de periode 2009-2011, maakt het dus niet mogelijk om de vacature-
graad in 2011 te gebruiken als statistische voorspeller voor het aantal werkzoekenden in 2012.  
 
a) Vacaturegraad: CBS-jaargemiddelde openstaande vacatures als percentage van het aantal banen 

 werkzoekendenpercentage: jaargemiddelde aantal werkzoekenden als percentage van de beroeps-
bevolking. 
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Tabel 2.4.4 Aantal werkzoekenden naar opleidingsniveau 
Waarde Jaarlijkse groei

2009 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

NWW totaal dzd 508 490 473 535 563 -4% -3% 13% 5%

per opleidingsniveau:

vmbo of lager dzd 254 233 218 243 253 -8% -6% 12% 4%

mbo/havo/vwo dzd 177 184 183 213 229 4% -1% 17% 7%

hbo dzd 56 52 51 56 59 -8% -1% 10% 4%

wo dzd 21 21 21 22 23 2% -3% 7% 2%

als percentage van beroepsbevolking:

totaal 6,5% 6,3% 6,1% 6,8% 7,1%

vmbo of lager 13,8% 13,0% 11,9% 13,5% 14,2%

mbo/havo/vwo 5,2% 5,5% 5,5% 6,4% 6,9%

hbo 3,4% 3,0% 3,0% 3,3% 3,3%

wo 2,2% 2,2% 2,2% 2,3% 2,3%  
 

Aantal werkzoekende jongeren zeer dynamisch 

De dynamiek in het aantal werkzoekende jongeren is veel groter dan die van oude-

ren. Dit wordt geïllustreerd door figuur 2.4.4. Zo bestaat de instroom van werkzoe-

kenden voor ongeveer de helft uit jongeren tot 35 jaar. Hetzelfde geldt voor de uit-

stroom. Maar in het bestand van werkzoekenden is slechts een kwart jonger dan 35 

jaar. Voor ouderen geldt juist het omgekeerde: slechts 10 procent van de instroom 

en uitstroom bestaat uit 55-plussers, terwijl het bestand voor een kwart uit 55-

plussers bestaat.  

 

Figuur 2.4.4 Instroom (l) en bestand werkzoekenden (r) naar  

   leeftijdsklasse in 2012 
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De dynamiek onder jongeren is groter, omdat hun kans op werk meer beïnvloed 

wordt door de economische groei. Jongeren hebben namelijk vaker een tijdelijke 

baan, waardoor ze hun baan eerder verliezen tijdens een economische teruggang. 

Voor 2012 verwachten we daarom dat het aantal werkzoekende jongeren (tot 35 

jaar) het meest zal groeien. In 2013 verbetert de conjunctuur en daarvan zullen de 

jongeren het eerst profiteren. Dat resulteert in een afnemende groei7. Werkzoeken-

de ouderen vanaf 55 jaar zullen in 2013 last hebben van de concurrentie met jonge-

ren. Ouderen hebben een lage baankans, waardoor hun aantal in 2013 verder toe-

neemt. Het percentage werkzoekenden van 55 jaar of ouder als percentage van de 

beroepsbevolking komt in 2013 uit op ruim 11%. Dit is verreweg het hoogste per-

centage van alle leeftijdsgroepen. 

                                                 
7
 We merken op dat niet alle werkzoekende jongeren zich inschrijven bij UWV. Immers zij hebben vaak 

geen verplichting om zich in te schrijven omdat zij veelal geen werkloosheidsuitkering hebben. 
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Tabel 2.4.5 Aantal werkzoekenden naar leeftijdsklasse 
Waarde Jaarlijkse groei

2009 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

NWW totaal dzd 508 490 473 535 563 -4% -3% 13% 5%

per leeftijdsklasse:

15-24 jaar dzd 43 38 39 44 45 -11% 0% 15% 2%

25-34 jaar dzd 98 90 89 105 110 -7% -1% 17% 4%

35-44 jaar dzd 130 121 111 121 122 -7% -9% 9% 1%

45-54 jaar dzd 130 131 126 142 151 1% -4% 13% 7%

55-64 jaar dzd 107 108 108 123 135 1% 0% 13% 10%

als percentage van beroepsbevolking:

totaal 6,5% 6,3% 6,1% 6,8% 7,1%

15-24 jaar 4,8% 4,5% 4,6% 5,0% 5,2%

25-34 jaar 5,6% 5,2% 5,2% 6,0% 6,2%

35-44 jaar 6,1% 5,8% 5,5% 6,1% 6,3%

45-54 jaar 6,5% 6,5% 6,1% 6,8% 7,2%

55-64 jaar 10,1% 9,8% 9,3% 10,5% 11,3%  
 

Groei kortdurig werkzoekenden  

In 2012 zullen veel nieuwe werkzoekenden zich inschrijven bij UWV. Dit zorgt voor 

een flinke toename van het aantal werkzoekenden dat korter dan een jaar werk 

zoekt. Daarnaast dalen de kansen om werk te vinden. Dit geldt zeker voor werkzoe-

kenden die al langer niet werken en recente werkervaring missen. In tabel 2.4.6 

staan de geschatte aantallen. 

 

Tabel 2.4.6 Aantal werkzoekenden naar duur niet-werkend  
Waarde Jaarlijkse groei

2009 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

NWW totaal dzd 508 490 473 535 563 -4% -3% 13% 5%

per duur niet-werkend:

0-6 maanden dzd 186 173 165 195 198 -7% -5% 18% 1%

6-12 maanden dzd 92 86 80 103 105 -6% -7% 29% 2%

1-2 jaar dzd 75 90 86 104 120 21% -5% 21% 15%

2-3 jaar dzd 31 41 49 54 62 32% 18% 10% 16%

3-4 jaar dzd 22 18 21 23 26 -19% 20% 8% 16%

>=4 jaar dzd 103 82 72 56 52 -20% -12% -22% -8%  
 

De veranderingen in het aantal werkzoekenden beginnen altijd in de duurklasse kor-

ter dan 1 jaar. Bijvoorbeeld in 2012 sloeg de daling van het aantal werkzoekenden 

dat korter dan 1 jaar geen werk had, om naar een stijging. Een jaar (2013) later is 

een deel van deze groep nog steeds op zoek naar werk en valt nu in de categorie 1 

tot 2 jaar niet-werkend. Na nog een jaar (2014) zal een gedeelte nog geen werk 

hebben gevonden, waardoor de categorie 2-3 jaar niet-werkend gaat stijgen.  

 

De gemiddelde duur dat iemand op zoek is naar een baan, zal de komende tijd af-

nemen, omdat vooral het aantal werkzoekenden met een korte duur stijgt.  
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Intermezzo Arbeidsongeschikt betekent niet automatisch geen werk  
 

UWV gaat meer diensten aanbieden via internet. Hier gaan alle werkzoekenden gebruik van 
maken. Alleen werkzoekenden die moeilijk werk kunnen vinden, krijgen persoonlijke onder-
steuning vanuit een Werkplein. Dit zijn bijvoorbeeld 55-plussers, mensen die al lang werk 
zoeken of mensen met een ziekte of handicap.  
 

Er zijn in Nederland ongeveer bijna 17 miljoen inwoners, daarvan zijn er ongeveer 11 miljoen 
mensen met een leeftijd van 15-64 jaar. Van deze potentiële beroepsbevolking heeft 2,7 mil-
joen een langdurige aandoening. Dit kan uiteenlopen van een lichte vorm van astma tot le-
vensbedreigende gezondheidsaandoeningen. Circa 1,8 miljoen mensen ondervinden hinder 
van de gezondheidsaandoening in hun werk: arbeidsgehandicapten. Een deel daarvan (0,8 
miljoen mensen) heeft een arbeidsongeschiktheidsuitkering b). 

 
Schema Van bevolking naar arbeidsongeschiktheidsuitkering 

 
De meeste mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering vallen onder de WAO-regeling 
(circa tweederde) of de Wajong-regeling (bijna een kwart).  
 
Bijna een kwart van de mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft werk. Mensen 
met een gedeeltelijke WIA/WGA-uitkering, WAO-uitkering en Wajong-uitkering hebben rela-

tief vaak werk c). 
 
Tabel Werk (in dienstverband) naar type arbeidsongeschiktheidsuitkering (ultimo 2010) 
Type uitkering Totaal aantal 

uitkeringsgerechtigden 

Met werk Aandeel (%) 

WIA/WGA 35-80% 18.000 9.400 52 

WIA/WGA 80-100% 52.000 6.800 13 

WIA/IVA 24.400 2.000 8 

WAO 486.300 107.000 22 

WAZ 30.400 2.100 7 

Wajong 205.100 51.300 25 

Totaal 816.300 178.600 22 

 
Voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering en andere arbeidsgehandicapten biedt 
UWV persoonlijke dienstverlening aan om zo de kans op werk – ook in deze economisch on-
gunstige tijden – te maximaliseren.  
 
a) UWV, ‘Jaarplan UWV WERKbedrijf 2012’, blz. 4. 
b) CBS, TNO, ‘Alle Hens aan dek’, juli 2010. 
c) UWV, ‘Monitor Arbeidsbeperkten en werk 2007-2010’, maart 2012. 
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3   Sectorale arbeidsmarktontwikkelingen 2012–2013 
 

In dit hoofdstuk nemen we de sectorale ontwikkelingen onder de loep. Het uit-

gangspunt is de verwachte economische ontwikkeling per sector. Deze hangt af van 

de landelijke economische ontwikkeling, en die verschilt per sector. Immers elke 

sector reageert daar anders op. Sommige sectoren, zoals de voedingsmiddelenindu-

strie, maken producten waarvan de binnenlandse vraag relatief stabiel blijft. Dit 

soort branches reageert minder sterk op veranderingen in de landelijke economische 

ontwikkeling. De ontwikkeling in andere sectoren, zoals de groothandel, wordt voor-

al beïnvloed door de internationale handel en varieert daardoor veel sterker. 

 

De benodigde arbeid om de sectorale productie mogelijk te maken hangt af van de 

productie per werknemer (arbeidsproductiviteit). Het aantal benodigde banen is ho-

ger omdat niet iedereen voltijd werkt.  

 

Het verwachte aantal vacatures is bepaald met een model waarin onderscheid wordt 

gemaakt tussen uitbreidingsvacatures (groei van de werkgelegenheid in onderne-

mingen) en vervangingsvacatures (het opvullen van opengevallen plaatsen door 

pensioen, wisseling van baan etc.).  

 
3.1 Banen naar sector 

 
Economische sectoren zijn onder te verdelen in twee typen: de marktsector en de 

collectieve sector. De marktsector wordt sterk beïnvloed door de internationale han-

del en de conjunctuur. De collectieve sector ontwikkelt zich anders: de vraag is 

meer afhankelijk van autonome factoren zoals de behoefte aan zorg en onderwijs 

die beide afhankelijk zijn van de leeftijdsopbouw van de bevolking. Daarnaast speelt 

in de collectieve sector het overheidsbeleid een grote rol, zeker in deze tijden van 

bezuinigingen. Voor de collectieve sector gaan we dan ook uit van de beleidsvoor-

nemens die in maart bekend waren.  
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Intermezzo Zorg al veertig jaar de banenmotor van Nederland 
 

De werkgelegenheid is de afgelopen veertig jaar in elk decennium gegroeid. De groei loopt 
echter behoorlijk uiteen: van 0,6% per jaar in de laatste tien jaar tot 2,2% per jaar in de 
jaren negentig. Per sector verschilt het beeld. De werkgelegenheid in de industrie en de 

bouwnijverheid laten een sterke daling zien. Tegelijkertijd maken de zakelijke diensten, met 
uitzondering van de afgelopen tien jaar, een forse werkgelegenheidsgroei door. Zorg en wel-
zijn laat in alle jaren een spectaculaire werkgelegenheidsgroei zien: het werkgelegenheids-
aandeel verdubbelt in veertig jaar tijd. In de laatste tien jaar is zorg en welzijn zelfs verant-
woordelijk voor driekwart van de werkgelegenheidsgroei in de Nederlandse economie. 
 

Jaarlijkse banengroei (werknemers) naar sector

realatief absoluut

x 1.000

Sector 1971-80 1981-90 1991-00 2001-10 2001-10

Landbouw, bosbouw en visserij -0,4% 2,2% 3,0% -0,7% -8

Industrie -1,6% -0,5% -0,6% -1,4% -139

Bouwnijverheid -0,8% -2,0% 1,1% -1,2% -47

Handel, vervoer en horeca 1,0% 1,6% 2,9% 0,5% 93

Zakelijke diensten 3,2% 3,9% 4,9% 0,4% 65

Openbaar bestuur 2,0% 1,0% -0,6% 0,5% 25

Onderwijs 3,4% 0,4% 0,6% 1,6% 75

Zorg en welzijn 4,5% 2,0% 2,7% 3,3% 363

Cultuur en overig 1,2% 2,3% 2,8% 1,2% 31

Alle sectoren 1,0% 1,2% 2,2% 0,6% 460  
 
De verschillen in groeipercentages over langere tijd leiden tot een sterk gewijzigde samen-

stelling van de werkgelegenheid. De goederenproducenten (landbouw, industrie, bouw) laten 
een daling zien van het aandeel in de totale werkgelegenheid van 40% in 1970 naar 17% in 
2010. De commerciële diensten en de niet-commerciële diensten laten een overeenkomstige 

groei van het werkgelegenheidsaandeel zien. Nederland wordt dus steeds meer een diensten-
economie. 

Samenstelling werkgelegenheid (banen werknemers)
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a) bron: Arbeidsrekeningen van het CBS.  

 

 

Figuur 3.1.1 geeft een beeld van de banenontwikkeling in de markt- en collectieve 

sector. De collectieve sector laat een groei van het aantal banen zien, terwijl we in 

de marktsector een daling constateren. 

 

Ondanks de bezuinigingen groeit de werkgelegenheid in de collectieve sector verder. 

Dit wordt veroorzaakt door de groei van de zorg. De werkgelegenheid (werknemers) 

in de collectieve sector groeit in twee jaar tijd met 40.000 personen (gemiddeld 
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+0,8% per jaar) en die van de marktsector daalt met 84.000 personen (gemiddeld -

0,8% per jaar). Per saldo daalt dus de werkgelegenheid tussen 2011 en 2013. 

 

Figuur 3.1.1 Banenontwikkeling in de marktsector en collectieve sector 
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Hierna bespreken we de sectorale werkgelegenheidsverwachtingen meer in detail, 

op volgorde van de sectoromvang (aantal banen). We beginnen bij de grootste sec-

tor (zorg en welzijn) en eindigen bij de kleinste sector (verhuur en handel van on-

roerend goed). 

 

Zorg en welzijn, industrie, detailhandel, uitzendbureaus etc. 

In figuur 3.1.2 zien we de banenontwikkeling in de vier grootste sectoren8: zorg en 

welzijn, industrie, detailhandel en de uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling. 

 

De zorg is een van de weinige sectoren met een groei van het aantal banen. On-

danks bezuinigingen zal de vraag naar zorgdiensten in de toekomst verder groeien. 

Bepalende factoren zijn vergrijzing, toepassing van nieuwe medische technologieën 

en hogere eisen van de zorgconsument. Naast deze min of meer structurele ontwik-

kelingen is er overheidsbeleid, waardoor de werkgelegenheid extra zal oplopen. De 

welzijnssector daarentegen staat onder druk. Zo daalt de werkgelegenheid in de 

kinderopvang, sociaal-cultureel werk en de maatschappelijke dienstverlening door 

overheidsbezuinigingen. Voor de sector zorg en welzijn als geheel wordt een groei 

voorzien van 3% per jaar, ofwel 40 duizend banen per jaar. De prognoses van de 

werkgelegenheidsontwikkeling in de zorg en welzijn zijn gebaseerd op de eind maart 

uitgebrachte prognose van het onderzoeksprogramma zorg en welzijn (zie ook in-

termezzo Arbeidsmarktprognoses zorg en welzijn: twee scenario’s). 

                                                 
8
 In deze prognose gaan we uit van de sectorindeling zoals die gehanteerd wordt door het Centraal Bureau 

voor de Statistiek (CBS). Afgelopen tijd heeft het CBS de sectorindeling gemoderniseerd, waardoor we 

ons nu voor het eerst in de prognose kunnen baseren op de Standaardbedrijfsindeling 2008 (SBI 2008).  

 



 35 

 

Intermezzo Arbeidsmarktprognoses zorg en welzijn: twee scenario’s 

 
Deze UWV-Arbeidsmarktprognose sluit aan op de recent uitgebrachte prognose van het on-
derzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) a). De onderzoekers van het onder-

zoeksprogramma presenteren twee scenario’s. In het lage scenario groeit de vraag naar VOV-
personeel b) tot 2015 met gemiddeld met 1,3 procent per jaar. In het hoge scenario bedraagt 
de gemiddelde groei 3,3 procent per jaar. Het hoge scenario gaat uit van een continuering 
van de werkgelegenheidsgroei in de afgelopen tien jaar.  
 
De vraag welke van de twee scenario’s het meest waarschijnlijk is, kan volgens de onderzoe-
kers niet goed worden beantwoord. Door prognoses te maken voor twee scenario’s die onder-

ling sterk verschillen, wordt inzichtelijk gemaakt hoe verhoudingen tussen vraag en aanbod 
van personeel verschuiven wanneer de uitgangspunten die aan de scenario’s ten grondslag 
liggen, veranderen. Als de arbeidsproductiviteit sterker groeit en er tegelijkertijd meer bezui-
nigd wordt op zorg en welzijn, dan zal het lage scenario meer van toepassing zijn. Als de ar-

beidsproductiviteit echter beperkt groeit en er weinig extra bezuinigd wordt, zal het hoge 
scenario meer van toepassing zijn. Dit kan dus ook per branche verschillen (pag. 8 van het 
AZW-rapport). 

 
De grootste personeelstekorten dreigen in het hoge scenario. Daarbij gaat het om 26 duizend 
werknemers in 2015. Tekorten dreigen vooral bij de verzorgenden en in mindere mate ook bij 
de verplegenden te ontstaan. In het lage scenario is er geen algemeen tekort aan zorgperso-
neel. Maar vanwege de extra investeringen in de langdurige zorg zien we ook in het lage sce-
nario in 2015 een tekort van 8 duizend verzorgenden. Tegenover de dreigende tekorten aan 

zorgpersoneel staan verwachte overschotten aan agogisch personeel. 
 
De UWV Arbeidsmarktprognose is gebaseerd op de macro-economische uitgangspunten van 
het CPB. Het hoge scenario van het AZW-rapport sluit daar het best op aan. Om die reden is 
in de UWV Arbeidsmarktprognose uitgegaan van het hoge scenario. 
 
a) AZW, ‘Arbeidsmarktprognoses van VOV-personeel in Zorg en Welzijn 2011-2015’, 25 maart 

2012. 
b) VOV=verpleegkundig, opvoedkundig en verzorgend personeel in de zorg (dus exclusief we-
tenschappelijk personeel (artsen, specialisten) en overig ondersteunend personeel (ICT, 
administratief etc.) 

 

 

De industrie9 laat een geheel andere ontwikkeling zien. De werkgelegenheid loopt al 

meer dan tien jaar langzaam terug. De industrie bestaat uit verschillende deelsecto-

ren met elk een eigen specifieke ontwikkeling:  

 De metaalindustrie (de grootste deelsector binnen de industrie) is sterk con-

junctuurgevoelig. Een onder druk staande wereldeconomie en daarmee ge-

paard gaande daling van de investeringsbereidheid zorgt ervoor dat voor dit 

jaar wordt gerekend op een forse daling van de productie.  

 De chemische, aardolie-, farmaceutische- en rubber- en kunststofindustrie is 

eveneens conjunctuurgevoelig. De Eurocrisis heeft tot gevolg dat de produc-

tie dit jaar relatief veel afneemt, maar volgend jaar groeit doordat de eco-

nomie weer aantrekt.  

 Bij de nutsbedrijven (elektriciteit, aardgas en water) zal de productie, als 

procyclische sector, dit jaar afnemen en komend jaar licht toenemen.  

 De voedings- en genotmiddelenindustrie kenmerkt zich door een relatief sta-

biele afzetontwikkeling en is minder conjunctuurgevoelig.  

 De winning van delfstoffen – de kleinste deelsector – wordt mede bepaald 

door het weer. Een zachte winter betekent namelijk dat de afname door con-

sumenten en de export van gas afneemt. Er wordt uitgegaan van groei van 

de productie in 2012 en 2013.  

                                                 
9
 De industrie omvat ook de delfstoffenwinning en nutsbedrijven. 
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 De overige industrie omvat onder meer de textiel-, kleding- en lederindu-

strie, houtbewerking-, papier- en grafische industrie. De afgelopen jaren had 

deze deelsector te maken met een bij de landelijke ontwikkeling achterblij-

vende productiegroei. Dit was vooral het gevolg van een achterblijvende 

ontwikkeling bij producenten van bouwmaterialen, meubels en andere duur-

zame consumptieproducten die laatcyclisch zijn. Ook dit en volgend jaar is de 

productieontwikkeling ongunstiger dan gemiddeld. De vooruitzichten voor de 

bouwnijverheid en de sectoren die afhankelijk zijn van de consumenten 

(koopkracht) laten immers een ongunstige ontwikkeling zien.  

Door de ontwikkeling van de productie en de arbeidsproductiviteit (efficiencyverbe-

tering/procesinnovaties) neemt in alle genoemde deelsectoren het aantal banen af.  

 

Daling van de koopkracht, angst voor verlies van een baan, onzekerheid over de 

verwachte economische ontwikkeling en een laag consumentenvertrouwen zetten de 

consumentenbestedingen onder druk10. In 2011 zijn de detailhandelsuitgaven (vo-

lume) afgenomen. Ook voor 2012 wordt een daling van de omzet(volume) voorzien, 

vooral bij de non-food. In 2013 treedt maar een heel beperkt herstel op. De enige 

subsector die tegen de verdrukking in, en ten koste van de gevestigde detailhandel, 

wel groei zal realiseren is de online detailhandel. De druk op de verkopen, maakt 

dat de werkgelegenheid in de detailhandel in zowel 2012 als 2013 zal afnemen. De 

deelsector autohandel en -reparatie maakt een dynamische periode door. Na het 

sterk inzakken van de autohandel tijdens de kredietcrisis, trad er, onder meer ge-

stimuleerd door fiscale voordelen voor zuinige auto’s, een behoorlijk herstel op in 

2010 en 2011. In de loop van 2011 zakte de zakelijke verkoop en de verhuur in als 

gevolg van onzekerheden op de financiële markten en het terugvallen van de we-

reldhandelsgroei. Ondernemers proberen hun investeringen in bedrijfsauto’s uit te 

stellen. Voor de detailhandel (inclusief de autohandel) moeten we voor 2012 en 

2013 dan ook rekenen op een licht dalende werkgelegenheid.  

 

De sector uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling is sterk conjunctuurgevoelig en 

profiteerde uitermate sterk van het ingezette economische herstel in de eerste helft 

van 2011. De vraag naar uitzendkrachten daalde in de tweede helft van 2011 sterk 

als gevolg van de ingezette economische recessie. In tijden van recessie raken tijde-

lijke krachten als eerste hun baan kwijt. Anderzijds kijken bedrijven bij het aantrek-

ken van de markt eerst de kat uit de boom alvorens het vaste personeelsbestand uit 

te breiden. Flexibele arbeidskrachten vangen de gevolgen van de conjuncturele be-

wegingen voor de personeelsvoorziening op. Daarnaast wordt verwacht dat bedrij-

ven voorlopig terughoudender zullen zijn in het aannemen van vast personeel zo-

lang er nog geen sprake is van krapte op de arbeidsmarkt. Voor 2012 wordt als ge-

volg van de recessie uitgegaan van een productiedaling van 4¼%. Voor 2013 wordt 

met een licht aantrekkende economie weer een groei voorzien van 2½%. De ont-

wikkelingen in de productie betekenen dat het aantal banen werknemers in 2012 zal 

afnemen met 3¾%, gevolgd door een lichte toename, ¾%, in 2013.  

 

                                                 
10

 In dit rapport gaan we uit van het beleid zoals verwerkt in het CEP-2012. Gevolgen van het aanvullende 

pakket maatregelen (zoals de verhoging van de BTW) dat het demissionaire kabinet met de 5 fracties in de 

Tweede Kamer (D66, GroenLinks, ChristenUnie, VVD en CDA) op 27 april is overeengekomen, kon niet 

meegenomen worden (Lente-akkoord). 
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Figuur 3.1.2 Banenontwikkeling in de eerste groep van sectoren 
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Onderwijs, openbaar bestuur, specialistische zakelijke diensten en groothandel 

Figuur 3.1.3 geeft een indruk van de werkgelegenheidsontwikkelingen van de vijfde 

tot en met de achtste sector van Nederland, gemeten in werkgelegenheid.  

 

De werkgelegenheid in het openbaar bestuur laat een behoorlijk dynamische ont-

wikkeling zien. In het openbaar bestuur wordt namelijk fors bezuinigd, zowel bij 

hogere als bij lagere overheden. We baseren ons hier op de doorrekening van het 

Centraal Planbureau. Deze gaat voor 2012 uit van een krimp van 2½%11 voor open-

baar bestuur en onderwijs samen. Omdat de werkgelegenheid in het onderwijs een 

vrij vlak beeld laat zien, betekent dit dat de werkgelegenheid in het openbaar be-

stuur meer dan gemiddeld daalt.  

 

Het aantal banen in het onderwijs bedroeg vorig jaar 509.000. Hiervan is ruim 70% 

in het primair en secundair onderwijs. Het aantal banen in het primair onderwijs zal 

de komende jaren dalen, vanwege lagere leerlingenaantallen. In het vervolgonder-

wijs zal er sprake zijn van een groei. Per saldo zal het aantal banen in het onderwijs 

nauwelijks groeien. 

 

De sector specialistische zakelijke diensten bestaat uit management en technisch 

advies (onder andere advocaten, accountants, ingenieurs- en architectenbureaus), 

research en reclame, design en overige specialistische diensten.  

Architecten- en ingenieursbureaus zijn afhankelijk van de ontwikkelingen in de 

bouwsector en de investeringsbereidheid van overheid en bedrijfsleven. Zij werden 

hierdoor geconfronteerd met een krimp. Het bedrijfsleven is terughoudend bij het 

inschakelen van derden, waardoor de afzet in 2012 nauwelijks zal groeien. Voor 

2013 wordt een licht herstel voorzien als gevolg van het aantrekken van de econo-

mie. Arbeid is de belangrijkste factor in de specialistische zakelijke dienstverlening. 

Verbeteringen in de arbeidsproductiviteit zijn moeilijk te realiseren. De werkgele-

genheid in deze sector volgt dan ook vrij precies de ontwikkeling van de afzet. 

 

                                                 
11

 CPB, ‘Centraal Economisch Plan 2012’, maart 2012, blz. 74. 



 38 

De ontwikkeling van de groothandel heeft alles te maken met de sterk internationale 

oriëntatie van de Nederlandse groothandel. Een aanzienlijk deel van groei is toe te 

schrijven aan de groei van de handel met het buitenland. De wereldeconomie her-

stelde zich flink tot en met de eerste helft van 2011. De ontwikkeling van de con-

sumptieve bestedingen en de stagnatie in de bouw in eigen land hebben een afvlak-

kende invloed op de groei van de groothandelsafzet. De wereldwijde economische 

crises en daarmee gepaard gaande afname van de wereldhandel, heeft tot gevolg 

dat voor 2012 de groei geheel wegvalt. Als gevolg van het economisch herstel vol-

gend jaar zal de groothandel in 2013 weer groeien. Door de inzet van ICT om de 

processen in de groothandel verder te optimaliseren, groeit de arbeidsproductiviteit 

in 2013 sterk. In 2012 en 2013 zal de werkgelegenheid daardoor niet verder toene-

men. 

 

Figuur 3.1.3 Banenontwikkeling in de tweede groep van sectoren 
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Vervoer en opslag, bouwnijverheid, verhuur en overige zakelijke diensten, 

horeca, informatie en communicatie 

Figuur 3.1.4 brengt de werkgelegenheidsontwikkeling van de derde groep van secto-

ren in beeld.  

 

De eerste helft van vorig jaar kende een sterke groei van de goederenstromen. In 

de Rotterdamse haven werden zelfs overslagrecords gebroken. Echter in het tweede 

halfjaar van vorig jaar is de groei teruggelopen als gevolg van afnemende wereld-

handel en de economische onzekerheid in Europa. Het binnenlands transport heeft 

te maken met de malaise in de bouw. Het internationale transport ondervindt de 

gevolgen van de onder druk staande economie in een groot aantal Europese landen. 

Dit geldt met name voor chemietransport. Volgend jaar zal deze deelsector zich 

weer licht herstellen als gevolg van een verbeterende economie. De post- en koe-

riersmarkt ondervindt eveneens de gevolgen van de economische recessie, zowel op 

de zakelijke als op de consumentenmarkt. Bovendien neemt de omvang van fysieke 

postbezorging af. 

De werkgelegenheid in de transportsector zal in 2012 en 2013 licht dalen. 
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De eurocrisis en daaruit volgende recessie heeft grote gevolgen voor de bouwsector. 

Het aantal bouwvergunningen is in het afgelopen jaar afgenomen, en ook orderpor-

tefeuilles zijn slecht gevuld. Met een onder druk staande economie in 2012 zal de 

bouwproductie dit jaar naar verwachting met 3½% afnemen. Het onderhoudsseg-

ment blijft zich redelijk doorontwikkelen. Daarentegen ondervindt de nieuwbouw, 

zowel woningbouw als kantorenbouw, de gevolgen van de economische recessie. 

Hierbij kampt de kantorenmarkt met een forse leegstand. De woningmarkt heeft te 

maken met een laag consumentenvertrouwen, onzekerheid over de renteaftrek en 

strengere financieringsnormen van banken. Weg- en waterbouw profiteerde eerder 

van extra overheidsinvesteringen. Sterke druk om te bezuinigen, maakt het echter 

onwaarschijnlijk dat deze sector zal groeien. Dit maakt dat zowel het perspectief op 

zowel de korte als middellange termijn voor de bouwsector weinig optimistisch is. 

De komende jaren wordt daarom slechts een beperkt herstel van de sector voorzien. 

In 2013 zal met een licht herstellende economie de bouwproductie, met 1½%, weer 

iets aantrekken.  

Bedrijven hebben veel inspanningen gepleegd om geschikt personeel te krijgen en 

zullen daarom het afstoten van personeel zo lang mogelijk uitstellen. Een deel van 

de werknemers die hun baan (dreigen te) verliezen, zullen naar mogelijkheden zoe-

ken in het zelfstandig ondernemerschap. Door de productieafname zal de werkgele-

genheid in de bouw dit jaar met 3% afnemen als gevolg van de dalende productie. 

Voor 2013 wordt per saldo (meer productie maar ook een hogere productiviteit per 

werknemer) toch een verdere afname van de werkgelegenheid voorzien (1%).  

 

De verhuur en overige zakelijke diensten, die bestaat uit verhuurbedrijven van roe-

rende goederen, reisbureau´s, beveiligingsbedrijven en schoonmaaksector, blijft 

zich rond hetzelfde afzetniveau bewegen. Het bedrijfsleven is terughoudend met het 

inschakelen van derden. De werkzaamheden in deze sector zijn arbeidsintensief. Het 

gebrek aan afzetdynamiek komt dan ook tot uitdrukking in de werkgelegenheids-

ontwikkeling: die zal dit en volgend jaar iets afnemen.  

 

De horeca is sterk afhankelijk van de conjuncturele ontwikkeling. De bestedingen 

(volume) in de horeca zijn in 2011 nog toegenomen met 1½%. Door een sterk da-

lend consumentenvertrouwen en een kanteling naar een negatieve economische 

ontwikkeling van de Nederlandse economie als gevolg van de eurocrisis, is de om-

zetgroei in het tweede half jaar sterk teruggevallen. In 2012 zullen de bestedingen 

afnemen. Dit geldt met name voor hotels, restaurants en cafés. Cafetaria’s doen het 

relatief goed. In 2013 zullen de horecabestedingen weer iets toenemen door een 

licht herstel van de Nederlandse economie. 

Doordat in de horeca veel gewerkt wordt met flexibele arbeidscontracten, kan de 

horeca het personeelsbestand relatief eenvoudig aanpassen aan de veranderende 

vraag. De werkgelegenheid in de horeca veert dan ook mee met de ontwikkeling in 

de productie: werkgelegenheidsafname in 2012 en lichte groei van de werkgelegen-

heid in 2013.  

 

De sector informatie- en communicatietechnologie ontwikkelt zich bovengemiddeld. 

Terwijl de uitgeverijen worden geconfronteerd met teruglopende reclame-

inkomsten, profiteren de ICT-bedrijven van de aanhoudende digitalisering, zoals 

verkoop en boeken via internet en digitale media. Ook de toenemende vraag naar 

beveiliging van computer en de communicatie via het internet beïnvloedt de vraag 

naar IT-beveiligers positief. Voor 2012 wordt een afzetgroei voorzien van ¾%. Ook 

in 2013 zal de sector bovengemiddeld groeien: 1½%. In 2012 en 2013 zal het aan-

tal banen toenemen.  
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Figuur 3.1.4 Banenontwikkeling in de derde groep van sectoren 
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Financiële dienstverlening, overige diensten, cultuur, sport en recreatie, 

landbouw, bosbouw en visserij, verhuur en handel van onroerend goed 

De groep sectoren met de kleinste omvang van werkgelegenheid, is zichtbaar in 

figuur 3.1.5.  

 

De ontwikkelingen binnen de financiële dienstverlening zijn heftig. Dit komt ener-

zijds door fusies en reorganisaties en anderzijds door een grotere beloningstranspa-

rantie bij (het afsluiten van) verzekeringen. De afzet van deze sector zal in 2012 

licht afnemen als gevolg van de afnemende bedrijvigheid en de malaise op de hui-

zenmarkt. Een voorbeeld hiervan is dat de markt voor hypotheken in 2012 aanzien-

lijk kleiner is. Tussenpersonen moeten in toenemende mate gaan werken met een 

ander beloningssysteem (provisieverbod per 1 januari 2013). Ook de toename van 

verkoop van verzekeringen via internet heeft de markt voor tussenpersonen sterk 

veranderd. Met een licht economisch herstel zal de afzet in 2013 weer toenemen. 

Het aantal banen van werknemers bedroeg in 2011 259 duizend, en neemt in 2012-

2013 relatief sterk af.  

 

De sector cultuur, sport en recreatie staat onder druk. De bedrijven in het segment 

van de cultuur hadden al te maken met vraaguitval als gevolg van bezuinigingen bij 

de consumenten op uitgaven voor luxeartikelen. Ook de BTW-verhoging voor podi-

umkunsten en verkoop van kunstvoorwerpen, is negatief geweest voor de sector12. 

Daarnaast krijgt de cultuursector te maken met ingrijpende bezuinigingen van de 

overheid op de budgetten. Fitnesscentra en sportscholen profiteren van de aandacht 

voor gezondheid. Het aantal banen werknemers (125 duizend in 2011) neemt in 

2012-2013 licht af.  

 

Het productievolume in de sector landbouw, bosbouw en jacht zal licht groeien dit 

en volgend jaar. Door krapte op de wereldmarkt blijven prijzen stijgen. De produc-

tiewaarde neemt daardoor nog extra toe. Het aantal bedrijven in de landbouwsector 

neemt als gevolg van schaalvergroting trendmatig af. In samenhang hiermee neemt 

het aantal zelfstandigen in deze sector af. Van het totaal aantal banen in deze sector 

komt ruim de helft voor rekening van zelfstandigen. Werknemers zijn vooral in 

dienst van tuinbouwbedrijven. De sector was in 2011 goed voor 109 duizend banen 

van werknemers, tegenover 135 duizend banen van zelfstandigen. Deze sector heeft 

te maken met een hoge groei van de arbeidsproductiviteit, waardoor ondanks groei 

                                                 
12

 In dit rapport gaan we uit van het beleid zoals verwerkt in het CEP-2012. Gevolgen van het aanvullende 

pakket maatregelen (zoals het terugdraaien van de BTW-verhoging voor de podiumkunsten) dat het de-

missionaire kabinet met de 5 fracties in de Tweede Kamer (D66, GroenLinks, ChristenUnie, VVD en 

CDA) op 27 april is overeengekomen, kon niet meegenomen worden (Lente-akkoord). 



 41 

van de afzet, de werkgelegenheid maar weinig groeit (2012) of zelfs kan dalen 

(2013).  

 

De sector verhuur en handel in onroerend goed staat flink onder druk. Vooral de 

makelaars in onroerend goed ondervinden de gevolgen van de krediet- en eurocrisis 

en de daaruit volgende terugval in het aantal woningverkopen. De afzet van deze 

sector wordt nog grotendeels stabiel gehouden doordat ook woningcorporaties tot 

deze sector worden gerekend, en hun onder beheer staande huizen goed weten te 

verhuren. Het aantal banen van werknemers zal in de komende jaren vrijwel gelijk 

blijven.  

 

Bij de sector overige dienstverlening zien we dat belangenorganisaties het steeds 

moeilijker krijgen doordat particulieren door dalende koopkracht zich minder snel 

aansluiten bij deze organisaties. Een ander belangrijk segment van de overige 

dienstverlening wordt gevormd door de persoonlijke diensten: schoonheidsverzor-

ging, pedicures, kappers. De vraag naar dit soort persoonlijke diensten komt onder 

druk te staan: de consument houdt tijdens de recessie de hand op de knip. Vergrij-

zing van de bevolking zorgt voor enig tegenwicht. Per saldo krimpt de afzet in deze 

sector dit jaar en is er slechts een bescheiden groei volgend jaar. Het aandeel zelf-

standigen is groot in deze sector. Ongeveer een derde van het aantal banen komt 

voor rekening van zelfstandigen. Het aantal zelfstandigen (zzp’ers) blijft in deze sec-

tor toenemen, met name in het segment van de persoonlijke diensten waar de toe-

tredingsdrempels laag zijn, zoals kappers, voetverzorging en schoonheidsverzor-

ging. Het aantal banen van werknemers bedroeg in 2011 ruim 140 duizend en 

neemt dit en volgend jaar af.  

 

Figuur 3.1.5 Banenontwikkeling in de laatste groep van sectoren 
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In het voorgaande hebben we de ontwikkeling van productie en werkgelegenheid 

per sector besproken. In onderstaande tabel 3.1.1 wordt per economische sector 

een cijfermatig overzicht gegeven van krimp en groei van de werkgelegenheid. Lan-

delijk gezien krimpt de werkgelegenheid dit jaar en volgend jaar. Vooral de sectoren 

industrie, bouwnijverheid, openbaar bestuur en financiële diensten laten een dalen-

de werkgelegenheid zien. Voor betere werkgelegenheidsperspectieven moeten we 

naar de sectoren zorg en uitzendwezen (in 2013).  
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Tabel 3.1.1 Ontwikkeling aantal banen naar sector  
Sector (Gemiddelde) groei aantal banen per jaar (x 1.000)

2011 2012 2013

Zorg en welzijn 26 40 41

Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 26 -20 4

Informatie en communicatie 3 3 2

Specialistische zakelijke diensten -10 1 1

Horeca 1 -2 1

Groothandel 12 0 0

Onderwijs -4 1 0

Verhuur en handel van onroerend goed -1 0 0

Cultuur, sport en recreatie -1 -1 -1

Verhuur en overige zakelijke diensten -1 -1 -1

Overige diensten (incl. huishoudens) -2 -1 -1

Landbouw, bosbouw en visserij 0 0 -1

Vervoer en opslag 4 -2 -2

Bouwnijverheid -8 -11 -4

Detailhandel (incl. auto's) 10 -2 -5

Financiële dienstverlening -5 -5 -6

Openbaar bestuur -12 -26 -17

Industrie -8 -13 -19

Totaal 31 -37 -7  
 

Aantal zelfstandigen neemt zeer beperkt toe 

In 2012-2013 zal er nauwelijks groei van het aantal zelfstandigen zijn. Een deel van 

de nieuwe zelfstandigen zullen starten omdat zij worden geconfronteerd met een 

dreigend ontslag. Zij zullen zoeken naar mogelijkheden om toch aan het werk te 

blijven, bijvoorbeeld als ondernemer. In toenemende mate zullen zelfstandigen ech-

ter stoppen door gebrek aan omzet. Bedrijven bezuinigen op inkoop van diensten. 

Ook op de inhuur van zelfstandigen wordt bespaard.  

 

In de afgelopen jaren is het aantal zelfstandigen wel toegenomen. Groei komt in de 

afgelopen jaren vooral voor rekening van de groep zelfstandigen zonder personeel 

(zzp), die primair zijn arbeid aanbiedt en werkt met weinig kapitaal. Dit is een groep 

werkenden, die veelal ruime ervaring heeft als werknemer, maar vervolgens als 

zelfstandige aan het werk is gegaan. Een sterk stimulerend overheidsbeleid, met 

onder andere belangrijke fiscale voordelen, bevordert de groei van het aantal zzp-

ers. Ook de toegenomen maatschappelijke waardering voor het ondernemerschap is 

een belangrijke stimulans. Het risico van het starten wordt door veel beginnende 

ondernemers beperkt door in deeltijd te starten of door een partner met een stabiel 

inkomen. 

 

In figuur 3.1.6 is de groei van het aantal zelfstandigen te zien in de sectoren met de 

meeste zelfstandigen. 

 

In de detailhandel inclusief autosector neemt het aantal zelfstandigen af. De auto-

sector wordt steeds meer gedomineerd door grote dealerbedrijven en er is in de 

detailhandel steeds minder plaats voor speciaalzaken. De huidige conjunctuur ver-

sterkt deze trend naar schaalvergroting, waarbij de zelfstandigen en kleine bedrijven 

in een versneld tempo de markt verlaten. In de landbouw is al jaren sprake van een 

toenemende schaalvergroting, waardoor er minder zelfstandigen overblijven. Het 

aantal zelfstandigen in de specialistische zakelijke diensten beweegt mee met het 

aantal banen voor werknemers en gaat weer groeien in 2013. Groei is er nog altijd 

in de bouwsector, zij het minder sterk dan in de afgelopen jaren. 
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Figuur 3.1.6 Banenontwikkeling van zelfstandigen in de sectoren met de 

meeste zelfstandigen 
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3.2 Vacatures naar sector 
 

Omslag ontwikkeling aantal vacatures 

De economie is in de tweede helft van vorig jaar in een recessie beland: de econo-

mische groei is twee kwartalen negatief. Een dergelijke economische omslag is snel 

zichtbaar in de vacatureontwikkeling. Vacatures ontstaan door uitbreiding van de 

werkgelegenheid en door vervanging van vertrekkend personeel. Door de recessie is 

de groei van de landelijke werkgelegenheid omgeslagen in krimp. Bovendien zullen 

werkgevers die te maken hebben met afzetkrimp vertrekkende medewerkers minder 

vaak vervangen. Daarmee zet de groei van het aantal vacatures in de afgelopen 

jaren, in 2012 niet door. In de prognose wordt rekening gehouden met een lichte 

daling van het aantal ontstane vacatures met 2%. 

 

Volgend jaar wordt weer een groei van de economie voorzien. De werkgelegenheid 

voor werknemers neemt nauwelijks af. Hernieuwde economische groei maakt dat 

meer werkenden van baan zullen wisselen, welke dan ook vaker zullen worden ver-

vangen. Bepalende factoren bij de groei van het aantal vacatures is ook het vertrek 

van oudere werknemers door pensionering. Vergrijsde bedrijfstakken als de over-

heid, onderwijs, bouw en zorg hebben hiermee te maken. Dat maakt het mogelijk 

dat ondanks krimpende werkgelegenheid er toch sprake is van enige groei van het 

aantal vacatures. Daarbij merken we ook op dat het aantal vacatures zich op een 

relatief laag niveau bevindt. Een kleine opleving in economische activiteiten kan tot 

een relatief snelle groei van vacatures leiden.  
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Tabel 3.2.1 Ontwikkeling aantal vacatures naar sector 
Sector Aantal ontstane vacatures per jaar (x 1.000)

2011 2012 2013

Detailhandel (incl. auto's) 143 136 141

Zorg en welzijn 105 109 122

Industrie 66 61 72

Specialistische zakelijke diensten 62 65 69

Horeca 60 58 60

Groothandel 50 48 52

Verhuur en overige zakelijke diensten 43 43 48

Informatie en communicatie 35 38 40

Onderwijs 32 32 33

Vervoer en opslag 32 27 28

Bouwnijverheid 28 26 28

Financiële dienstverlening 25 25 27

Overige diensten (incl. huishoudens) 19 21 22

Landbouw, bosbouw en visserij 13 13 18

Cultuur, sport en recreatie 16 16 17

Openbaar bestuur 17 15 15

Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 14 13 14

Verhuur en handel van onroerend goed 7 6 8

Totaal 767 752 811  
 

De dynamiek op de arbeidsmarkt kan worden gemeten door het vacaturepercentage 

(aantal vacatures dat ontstaat als percentage van de banen). Dit percentage is in 

2010-2011 iets hersteld. Voor dit jaar zien we een daling van het vacaturepercenta-

ge en volgend jaar een groei. Daarmee blijft het vacaturepercentage fors onder de 

recordniveaus in 2006-2008 (figuur 3.2.1). 
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Figuur 3.2.1 Vacaturepercentage naar sector 
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Het algemene beeld is dat komend jaar het vacaturepercentage toeneemt. Alleen bij 

het openbaar bestuur wordt rekening gehouden met een vrijwel constant vacature-

percentage. Hier is het aantal vacatures historisch gezien erg laag: bijvoorbeeld in 

de periode 2006-2009 was het aantal ontstane vacatures in het openbaar bestuur 

dubbel zo hoog als in 2012. Om die reden is het vacaturepercentage in 2013, on-

danks de forse bezuinigingsdoelstellingen, toch stabiel. Bij de landbouw zien we juist 

een forse toename. In deze sector is er grote dynamiek in het aantal vacatures: in 

hoogconjunctuur veel vacatures en in laagconjunctuur halveert het aantal. Nu in 

2013 de economie aantrekt, zien we ook het aantal vacatures behoorlijk snel groei-

en, maar het blijft toch duidelijk lager dan voorheen. 

 

Het vacaturepercentage is het grootst in de horeca, detailhandel, landbouw en in-

formatie en communicatie (ICT). De conjunctuurgevoelige ICT-sector heeft tijdens 

de crisis een gevoelige tik gekregen. Het aantal vacatures halveerde bijna in 2009. 

Daarna treedt er herstel op. De sectoren horeca en detailhandel hebben veel kortdu-

rende dienstverbanden waardoor het aantal vacatures in verhouding tot het aantal 

banen hoger is dan gemiddeld.  

 

De dynamiek is gering in het openbaar bestuur en de industriële sector. In beide 

sectoren is de gemiddelde leeftijd in de relatief beroepsbevolking hoog. Omdat ou-

deren minder vaak van baan wisselen leidt dit tot relatief minder vacatures. Aan de 

andere kant leidt vergrijzing ook tot een hogere vervangingsvraag, maar door de 

werkgelegenheidskrimp in beide sectoren, zal het vacaturepercentage vrij stabiel 

blijven.  
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De sector uitzendwezen en arbeidsbemiddeling is niet opgenomen in de figuur. Het 

vacaturepercentage van de sector kan namelijk niet zinvol berekend worden: 

 Bij banen binnen de deelgroep uitzendwezen worden door het CBS alle werk-

nemers, inclusief uitzendkrachten geteld.  

 Bij vacatures gaat het binnen de deelgroep uitzendwezen om opengevallen 

plaatsen voor alleen werknemers in dienst van de uitzendorganisaties zelf, 

zoals intercedenten en detacheringmedewerkers, maar niet om de uitzend-

krachten. Immers uitzendkrachten bezetten vaak arbeidsplaatsen waarvoor 

geen formele vacature is gemeld. Als er wel een formele vacature is, dan 

wordt deze geteld bij de inlenende sector.  

 
 

Intermezzo Werkgevers èn werkzoekenden ervaren discrepanties op de arbeidsmarkt 

 
Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt sluiten nooit volledig aan: er zijn altijd arbeidsmarktdis-

crepanties. We onderscheiden twee soorten discrepanties:  
1. Vanuit de werknemer geredeneerd: een tekort aan banen dat zich uit in werkloosheid. 
2. Vanuit de werkgever geredeneerd: een tekort aan werknemers dat zich uit in vacatures. 
 

Numeriek is de omvang van de werkloosheid een stuk hoger dan het aantal vacatures. Op die 
manier overheerst dus de werkloosheidsdiscrepantie. Bovendien groeit in de huidige fase van 
de conjunctuur het aantal werkzoekenden en daalt het aantal vacatures: de arbeidsmarkt 
wordt dit jaar ruimer. De kwalificering van ruime arbeidsmarkt geldt voor Nederland als ge-
heel. De Raad voor Werk en Inkomen (RWI) heeft op verzoek van de Stichting van de Arbeid 
(STAR) de overschotten en tekorten op deelsegmenten beoordeeld a).  
 

De RWI trekt de conclusie dat, ondanks de vergrijzing, de werkloosheidsdiscrepantie over-
heerst. Er is binnen afzienbare termijn geen algemeen tekort aan werknemers. Hoewel de 
werkloosheidsdiscrepantie overheerst, zijn er wel op sommige deelmarkten kwalitatieve dis-
crepanties. De RWI noemt bijvoorbeeld specifieke ICT-functies in de zakelijke dienstverlening, 
betonboorders in de bouwnijverheid en de operatiekamer verpleegkundigen in de zorg. Er 

bestaan binnen sectoren dus tegelijkertijd overschotten als tekorten. De RWI doet de aanbe-

veling dat sectoren beleid voeren om dit te voorkomen. Door toeleiding, opleiding en training 
van personeel snijdt het mes aan twee kanten: zowel het aantal overschotberoepen als het 
aantal tekortberoepen kunnen afnemen.  
 
Daarnaast onderstreept de RWI dat in veel sectoren het personeel een niet-sectorspecifiek 
beroep heeft. Denk aan administratief dienstverlenend personeel, facilitair personeel etc. Zij 
doet daarbij de suggestie dat het belangrijk is dat werkzoekenden ook zelf over de sector-

grenzen heen kijken. Uit een onderzoek van UWV blijkt dat 51% van de werkzoekenden van 
sector is gewisseld b).  
 
Naast sectoraal beleid is het nodig dat werkzoekenden juist die marktniches vinden waar de 
vraag naar arbeidskrachten hoog is. In het intermezzo ‘Ondanks slechte economische vooruit-
zichten genoeg beroepen met perspectief’ wordt ingegaan op de vooruitzichten tot 2016 per 
beroep. Dit geeft enig houvast voor werkzoekenden die een baan zoeken.  

 
a) RWI, ‘Sectorale arbeidsmarktinformatie, Overschotten en tekorten, Kansen en mogelijkhe-
den’, december 2011. 

b) UWV WERKbedrijf, ‘Niet-werkende werkzoekenden aan het werk in 2010’, oktober 2011. 
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4 Regionale arbeidsmarktontwikkelingen 2012–2013 
 

In dit hoofdstuk ligt de nadruk op regionale ontwikkelingen. We bespreken regionale 

ontwikkelingen van het aantal banen, omvang van de beroepsbevolking en het aan-

tal werkzoekenden13.  

 

We schetsen een beeld van de verwachte regionale ontwikkelingen in de dertig ar-

beidsmarktregio’s van UWV14. In bijlage 3 is een kaart van Nederland opgenomen 

met de gebiedsaanduiding van alle dertig arbeidsmarktregio’s. Zoals gebruikelijk 

onderscheiden vier regionale typen: 

 Sterk verstedelijkte regio’s, bijvoorbeeld Groot Amsterdam. 

 Regio’s nabij de grote steden, bijvoorbeeld Oost-Utrecht. 

 Regio’s rond de Randstad, bijvoorbeeld Zuidoost-Brabant. 

 Decentraal gelegen regio’s, bijvoorbeeld Zuid-Limburg. 

 

 
4.1 Regionale ontwikkeling banen 
  

De ontwikkeling van de werkgelegenheid in een specifieke regio wordt bepaald door 

de regionale sectorstructuur en door de vestigingsplaatsfactoren. Een vestigings-

plaatsfactor kan de centrale ligging en een goede bereikbaarheid zijn van een regio. 

Een goed opgeleide beroepsbevolking of voldoende hoogwaardige kantoorlocaties is 

een andere vestigingsplaatsfactor.  

 

Regio’s met een dominante sector, ondervinden een meer dan gemiddelde invloed 

van de ontwikkeling van de betreffende sector op de totale regionale werkgelegen-

heidsontwikkeling. Deze invloed kan zowel positief als negatief uitpakken. De werk-

gelegenheid in een regio waarin de bouwsector oververtegenwoordigd is, wordt bij-

voorbeeld meer dan evenredig getroffen door de malaise in de bouw. Als sectoren 

een sterk uiteenlopende ontwikkeling in de werkgelegenheid doormaken zullen de 

regionale verschillen des te nadrukkelijker optreden. Lokale productieomstandighe-

den kunnen die ontwikkeling versterken of afzwakken.  

 

Daarnaast is de uitgangspositie van belang. We doelen hiermee op het aantal banen 

van werknemers per duizend inwoners met een leeftijd tussen de 15 en 65 jaar 

(verder aangeduid als de werkgelegenheidsfunctie). Er bestaan tussen de arbeids-

marktregio’s grote verschillen in werkgelegenheidsfunctie. De sterk verstedelijkte 

arbeidsmarktregio’s Groot Amsterdam en Midden-Utrecht hebben de hoogste werk-

gelegenheidsfunctie van alle arbeidsmarktregio’s. Ook Noordoost-Brabant en Zuid-

oost-Brabant hebben in verhouding tot de bevolking veel banen. De arbeidsmarkt-

regio’s in het gebied rond de Randstad scoren rond het landelijk gemiddelde (zie 

figuur 4.1.1). 

 

                                                 
13 

Een beschrijving van de vacaturemarkt naar regio laten we achterwege omdat hiervoor goede statistische 

bronnen ontbreken.  
14 

Regionale prognoses van de arbeidsmarkt zijn met meer onzekerheden omgeven naarmate de schaal-

grootte van het gebied kleiner is. Bovendien zijn over de nieuw gevormde regio’s nog onvoldoende statis-

tische gegevens over een langere periode beschikbaar. De hier gepresenteerde prognoses moeten dan ook 

niet absoluut geïnterpreteerd worden en meer gezien worden als indicaties. 
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Figuur 4.1.1 Werkgelegenheidsfunctie per arbeidsmarktregio 
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De regio’s nabij de vier grote steden hebben meestal een lager dan gemiddelde 

werkgelegenheidsfunctie. De bewoners werken immers niet alleen in de eigen woon-

regio, maar ook in de grote steden. Uit de werkgelegenheidsfunctie komt een duide-

lijk ruimtelijk patroon naar voren met een bovengemiddelde werkgelegenheidsfunc-

tie voor de noordvleugel van de Randstad (Groot Amsterdam, Midden-Utrecht en 

Oost-Utrecht).  

 

De decentraal gelegen arbeidsmarktregio’s hebben bijna allen een score beneden 

het landelijk gemiddelde. De werkgelegenheidsfunctie lijkt daarmee op die van de 

regio’s nabij de grote steden. De positie van de decentraal gelegen arbeidsmarktre-

gio’s is echter heel anders: de inwoners van decentraal gelegen gebieden hebben 

geen nabijgelegen arbeidsmarktregio’s met veel werkgelegenheid, en zijn dus meer 

afhankelijk van de werkgelegenheid in de woonregio. 

 

Verwachte ontwikkelingen 

In 2012 en 2013 zal de werkgelegenheid in vrijwel alle regio’s dalen. De uitzonde-

ringen zijn Flevoland, Midden-Holland, Zuid-Gelderland en Groot-Amsterdam. In 

Flevoland is sprake van een duidelijke groei, in de andere drie regio’s blijft het aan-

tal banen ongeveer gelijk. De genoemde regio’s hebben een relatief gunstige ont-

wikkeling om de volgende redenen: 

 In Flevoland en Groot-Amsterdam zijn de bevolkingsgroei de motor van de 

economie. Sectoren die afhankelijk zijn van de bevolkingsomvang, zoals de 

detailhandel, profiteren daarvan.  

 Ook in Midden-Holland en Zuid-Gelderland groeit de bevolking bovengemid-

deld. In deze regio’s is de werkgelegenheidstoename in de zorg en welzijn de 

belangrijkste oorzaak voor de gunstige banenontwikkeling.  

 

De bevolkingsgroei in de regio kan de werkgelegenheid flink stimuleren. Figuur 
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4.1.2 geeft deze veranderingen grafisch weer ten opzichte van het landelijk gemid-

delde. In de rode gebieden blijft de bevolkingsgroei achter bij het landelijk gemid-

delde. In de groene regio’s is juist sprake van een bovengemiddelde bevolkings-

groei. De kaart laat zien dat de bevolkingsontwikkeling in de decentrale regio’s ach-

terblijft (vooral Limburg, Achterhoek en Zeeland), terwijl de bevolking in delen van 

de Randstad en het midden van het land juist bovengemiddeld groeit. 

 

Figuur 4.1.2 Bevolkingsontwikkeling 2012-2013 per regio in afwijking van 

het landelijk gemiddelde (% per jaar) 
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De figuren 4.1.3 en 4.1.4 laten zien dat de verwachte werkgelegenheidsontwikkeling 

in de sterk verstedelijkte arbeidsmarktregio’s gunstig tot gemiddeld is ten opzichte 

van het landelijk gemiddelde. In Groot-Amsterdam en Midden-Utrecht is het beeld 

het meest gunstig. Hier is de sectorstructuur gunstiger (minder openbaar bestuur 

dan in Haaglanden) en het opleidingsniveau van de beroepsbevolking is in Midden-

Utrecht hoger. 

 

De werkgelegenheidsontwikkeling in de regio’s nabij de grote steden vertoont een 

gemengd beeld. De verschillen tussen Flevoland enerzijds en Noord-Holland Noord 

en Drechtsteden zijn aanmerkelijk.  

 

Van de arbeidsmarktregio’s rond de Randstad heeft Zuid-Gelderland de meest gun-

stige werkgelegenheidsontwikkeling. In alle andere regio’s zal het aantal banen af-

nemen, waarbij West-Brabant de grootste krimp laat zien.  

 

De werkgelegenheid in de nationaal decentrale regio’s staat onder druk. De werkge-

legenheidsontwikkeling in de noordelijke regio’s zit nog ongeveer op het landelijk 

gemiddelde, maar in alle andere decentrale regio’s is de krimp sterker. Met name in 

Limburg en de Achterhoek neemt het aantal banen af. 
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Figuur 4.1.3 Prognose banenontwikkeling in de dertig arbeidsmarktregio’s 
Ontwikkeling banen van werknemers in % per jaar
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Figuur 4.1.4 Ontwikkeling banen van werknemers 2012-2013 per regio in 

afwijking van het landelijk gemiddelde (% per jaar) 
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4.2   Regionale ontwikkeling banen per sector  

 
De 30 regio’s verschillen van elkaar op het gebied van de sectorstructuur: de werk-

gelegenheid in de verschillende sectoren is in elke regio anders. De regio Haaglan-

den heeft bijvoorbeeld veel banen in het openbaar bestuur, terwijl Groot-Amsterdam 

en Rijnmond veel banen in de distributiesector tellen. De verschillen in de sector-

structuur bepalen voor een belangrijk deel de regionale banenontwikkeling. In Haag-

landen zal de werkgelegenheidsafname in het openbaar bestuur immers een veel 

groter effect hebben dan in de andere 29 regio’s, gezien het belang van die sector 

voor Haaglanden. 

 

In de landelijke prognose onderscheiden we 18 sectoren. Sommige van deze secto-

ren komen in bepaalde arbeidsmarktregio’s nauwelijks voor. Denk bijvoorbeeld aan 

de informatie- en communicatiesector in Zeeland, die werkgelegenheid biedt aan 

ongeveer 1.000 werknemers. Voor de overzichtelijkheid hebben we daarom enkele 

sectoren, die met elkaar samenhangen, samengevoegd tot brede economische sec-

toren. In de figuren 4.2.1 tot en met 4.2.3 zijn de gemiddelde jaarlijkse groeicijfers 

voor de periode 2012-2013 grafisch weergegeven.  

 

Figuur 4.2.1 Jaarlijkse ontwikkeling banen (%) van eerste drie brede 
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Industrie 

De ontwikkeling van het aantal banen in de industrie is in alle regio’s negatief. De 

omvang van de industrie neemt al jaren af en heeft in 2012 een aandeel van 11% in 

de gehele economie op landelijk niveau. De Achterhoek (20%), Noord- en Midden-

Limburg (18%) en Zuidoost-Brabant (17%) hebben relatief gezien de meeste indus-

trie en worden daardoor het sterkst getroffen. Vooral de Achterhoek, die veel me-

taalindustrie herbergt, heeft de negatieve ontwikkeling in de sector veel invloed op 

de totale werkgelegenheid. De regio Twente, met veel machinebouwindustrie, ont-

wikkelt zich op gemiddeld niveau. 

 

Zuid-Limburg, Gooi- en Vechtstreek en Noord-Holland Noord laten de grootste ba-
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nenkrimp in de industrie zien. In de laatste twee regio’s heeft de industrie maar een 

klein aandeel in de regionale werkgelegenheid, maar Zuid-Limburg heeft meer 

industrie (13%).  

 

De minst ongunstige ontwikkeling doet zich voor in Flevoland. In deze regio is ruim-
te voor industriële bedrijven die worden ‘weggedrukt’ uit de dichtst bevolkte gebie-

den in de Randstad. 
 

Distributie  

Tot de distributie behoren de sectoren groothandel, vervoer en opslag. In Groot-

Amsterdam en Rijnmond bevinden zich veel distributiebedrijven. In deze regio’s is 

15 à 16% van de werknemers werkzaam in de distributie, als gevolg van de havens 

in beide regio’s en Schiphol in Groot-Amsterdam. In Groot-Amsterdam verwachten 

we een kleine toename van de werkgelegenheid, terwijl de ontwikkeling in Rijnmond 

rond het landelijk gemiddelde ligt met een kleine afname. De reden is dat de dis-

tributie in Rijnmond meer gericht is op transport, terwijl het accent in de andere 

sterk verstedelijkte regio’s meer op groothandel ligt. De vooruitzichten voor de 

groothandel zijn op termijn gunstiger dan voor het transport. 

 

Ook in de rest van het land geldt dat regio’s met relatief veel groothandel beter dan 

gemiddeld scoren (zoals Rivierenland, Flevoland en Midden-Holland). 

 

Consumentendiensten  

De consumentendiensten omvatten de sectoren detailhandel, horeca, cultuur, sport, 

recreatie en overige diensten. Consumentendiensten volgen in sterke mate de ont-

wikkeling van de bevolking. Deze sector doet het relatief goed in de sterk verstede-

lijkte regio’s, waar de bevolking bovengemiddeld groeit. Rijnmond vormt een uit-

zondering omdat dat daar een meer gemiddelde bevolkingsontwikkeling plaatsvindt. 

 

De meeste regio’s nabij de grote steden laten een dalend verloop zien van de werk-

gelegenheid in de consumentendiensten. Gooi- en Vechtstreek en Noord-Holland 

Noord krimpen het meest door de achterblijvende bevolkingsgroei. Flevoland en in 

mindere mate Midden-Holland doen het naar verhouding goed, omdat in beide re-

gio’s bevolkingsomvang groeit. 

 

De consumentendiensten in de regio’s rond de Randstad doen het gemiddeld iets 

beter dan nabij de grote steden. De bevolkingsontwikkeling is rond de Randstad vrij 

stabiel en ligt ongeveer op het landelijk gemiddelde. Dit verklaart de gematigde 

werkgelegenheidsontwikkeling in de consumentendiensten. 

 

In veel decentrale regio’s blijft de bevolkingsgroei achter bij het landelijk gemiddel-

de, of is er zelfs sprake van een bevolkingskrimp. In Zuid-Limburg is dit al enige tijd 

aan de gang, maar ook de bevolking in de Achterhoek neemt af. Gevolg hiervan is 

een afnemende werkgelegenheid in de consumentendiensten. 
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Figuur 4.2.2 Jaarlijkse ontwikkeling banen (%) van twee brede 

economische sectoren (2012-2013) per arbeidsmarktregio 
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Zakelijke diensten  

De zakelijke diensten bestaan uit de sectoren informatie en communicatie, financiële 

dienstverlening, verhuur en handel onroerend goed, specialistische zakelijke dien-

sten, uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling, verhuur en overige zakelijke diensten. 

Landelijk daalt de werkgelegenheid in de zakelijke dienstverlening. In de sterk ver-

stedelijkte regio’s is de krimp in verhouding klein. Zakelijke diensten doen het in de 

verstedelijkte gebieden relatief goed, vanwege het sterk gespecialiseerde karakter 

van een groot deel van deze sector. Bovendien willen veel zakelijke dienstverleners 

dicht bij de klant zitten. Veelal zitten de klanten in de grote steden. Onder andere 

het internationaal georiënteerde bedrijfsleven is sterk in de grote steden geconcen-

treerd. Hieromheen verzamelt zich de gespecialiseerde zakelijke dienstverlening. Dit 

wordt verder versterkt doordat hoofdkantoren van bedrijven zich bij voorkeur vesti-

gen in de grote steden. 

 

Met name Den Haag en Amsterdam hebben zich kunnen ontwikkelen als aantrekke-

lijke vestigingsplaats voor hoofdkantoren en het internationaal georiënteerde be-

drijfsleven. Zo heeft Den Haag veel voorzieningen voor expats en onderscheidt Am-

sterdam zich op cultureel gebied. Ook is Amsterdam een aantrekkelijke vestigings-

plaats gebleken voor de financiële sector. Utrecht is vooral aantrekkelijk door de 

centrale ligging in Nederland, bijvoorbeeld als congresplaats. 

 

Hoewel genoemde argumenten voor Rijnmond gedeeltelijk ook gelden, is de oriënta-

tie van Rijnmond sterker op de haven, transport en industrie, waaronder chemie. De 

zakelijke dienstverlening in Rijnmond is daar meer op ingesteld. De negatieve ver-

wachtingen voor de industrie, handel en transport heeft daardoor ook zijn weerslag 

op de zakelijke diensten. 

 

In de overige regio’s, die minder gespecialiseerd zijn in de zakelijke dienstverlening, 

verwachten we een bovengemiddelde krimp van de werkgelegenheid. 
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Collectieve sector 

De collectieve sector bestaat uit een sector die het meeste krimpt: openbaar bestuur 

en een sector die het meeste groeit, namelijk zorg en welzijn. De werkgelegen-

heidsontwikkeling in de derde deelsector, het onderwijs, is iets bovengemiddeld. De 

verschillen in werkgelegenheidsgroei tussen de regio’s wordt daardoor vooral be-

paald door het openbaar bestuur de zorg en welzijn. 

 

Haaglanden heeft verreweg het hoogste aandeel openbaar bestuur met 14% van 

alle banen in die regio. Het landelijk gemiddelde ligt op 6%. Haaglanden is de enige 

regio waar de collectieve sector niet groeit. De groei van de zorg en welzijn wordt 

volledig teniet gedaan door de krimp in het openbaar bestuur. 

 

In veel decentrale regio’s is de omvang van de zorg en welzijn relatief groot, waar-

door het aantal banen in de collectieve sector flink toeneemt. Ook Midden-Holland 

valt in positieve zin op, doordat de zorg en welzijn een belangrijke werkgever in die 

regio is. Bovendien neemt de werkgelegenheid in het onderwijs sterker toe als ge-

volg van een toename in de groei van het leerlingenaantal. 

  

Aan de andere kant valt de groei in Noord-Holland Noord tegen. De oorzaak is de 

verhoudingsgewijs grote omvang van het openbaar bestuur met 9% van alle banen 

in die regio (onder meer door de aanwezigheid van de marinehaven Den Helder). 

Daarmee is Noord-Holland Noord na Haaglanden de regio met het hoogste aandeel 

banen in het openbaar bestuur. 

 

Landbouw, bosbouw en visserij  

Deze sector is de kleinste van Nederland (1½% van alle banen). De verwachte 

werkgelegenheidsontwikkeling is voor vrijwel alle regio’s negatief. Arbeidsmarktre-

gio’s met het grootste aandeel landbouw, bosbouw en visserij zijn Noord- en Mid-

den-Limburg, Rivierenland, Noord-Holland Noord en Midden-Holland. In deze regio’s 

is 4 á 5% van alle banen een baan in de landbouwsector. Tussen de regio’s zijn flin-

ke verschillen in typen landbouwbedrijven. In de Limburgse regio’s betreft het veel 

hokdierbedrijven, terwijl het in Midden-Holland vooral om graasdierbedrijven gaat. 

Noord-Holland Noord en Rivierenland hebben veel tuinbouw. 
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Figuur 4.2.3 Jaarlijkse ontwikkeling banen (%) van de landbouw en de 

bouwsectoren (2012-2013) per arbeidsmarktregio 
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Bouwnijverheid 

In alle regio’s is de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de bouwnijverheid sterk 

negatief. Pas na 2013 is er ruimte voor een herstel.  

De werkgelegenheid in de bouwnijverheid wordt gedeeltelijk bepaald door de regio-

nale bevolkingsgroei. Denk bijvoorbeeld aan de woningbouw, renovatiewerkzaam-

heden aan huizen en wegenaanleg. Daardoor wordt de bouwsector minder getroffen 

in de sterk verstedelijkte regio’s en Flevoland. 

 

4.3  Regionale ontwikkeling beroepsbevolking 

 
De beroepsbevolking op landelijk niveau laat in 2012-2013 een aarzelende ontwik-

keling zien. De specifieke ontwikkeling in de arbeidsmarktregio hangt af van de fei-

telijke bevolkingsontwikkeling (15-64 jaar) in de betreffende regio en de regionale 

arbeidsparticipatie. Figuur 4.3.1 laat een indicatie van de groei van de beroepsbe-

volking naar regio zien. De invloed van de bevolkingsgroei/krimp en de groei van de 

participatiegraad is apart zichtbaar.  

 

Landelijk gezien neemt de bevolking in de leeftijd van 15 tot 65 jaar af in 2012 en 

2013. Voor de meeste van de dertig arbeidsmarktregio’s geldt dit ook. In acht re-

gio’s is echter nog sprake van een groei. Vooral in Groot-Amsterdam neemt de po-

tentiële beroepsbevolking toe met 12 duizend personen in de periode 2012-2013, 

gemiddeld dus 6 duizend per jaar. Daarna volgt Haaglanden met een toename van 

4.300 in twee jaar. De grootste daling van de potentiële beroepsbevolking wordt 

genoteerd in Noord-Holland Noord (-6.800 over twee jaar), Groningen (-6.300) en 

de twee Limburgse regio’s (beide -5.500). 

 

De trendmatige ontwikkeling van de participatiegraad wijst op een toename van de 

participatie in 2012 en 2013. Dit geldt voor alle dertig arbeidsmarktregio’s. Daarmee 

wordt de afname van de potentiële beroepsbevolking geheel of gedeeltelijk gecom-

penseerd. In 21 regio’s zal de omvang van de beroepsbevolking verder toenemen. 
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In 9 regio’s zal de beroepsbevolking echter kleiner worden. De grootste krimp zien 

we in de Achterhoek, de Gooi- en Vechtstreek, Holland-Rijnland en de Limburgse 

regio’s. 

 

Figuur 4.3.1 Verwachte ontwikkeling beroepsbevolking per arbeidsmarkt-

regio gemiddeld per jaar (2012-2013) 
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Figuur 4.3.2 Participatiegraad per arbeidsmarktregio 

2010      2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73% of meer

72% tot 73%

71% tot 72%

70% tot 71%

minder dan 70%



 57 

 

Intermezzo Ontwikkelingen bevolking en beroepsbevolking lopen regionaal uiteen 
 

Ontwikkeling totale bevolking 
Het CBS heeft eind vorig jaar een nieuwe regionale prognose gepresenteerd a). Het CBS bere-
kent een groei van de bevolking tot 2025 van ongeveer 1 miljoen. De groei is geconcentreerd 

in de Randstad (700 duizend). Buiten de Randstad neemt het inwonertal vooral toe rond een 
aantal steden met bovenregionale voorzieningen, zoals hoger onderwijsinstellingen.  
 
In onderstaande kaart (links) is het regionale beeld gegeven: 
1. In de meerderheid van de regio’s die het CBS onderscheidt, is de bevolkingsomvang sta-

biel of groeit (geel en roze/rood gekleurd). 

2. In slechts vier regio’s is sprake van een bevolkingskrimp (blauw gekleurd): Oost Gronin-
gen, Achterhoek, Zeeuws Vlaanderen (krimp tot 10%) en Delfzijl (sterke krimp (meer dan 
10% krimp).  

 
Ontwikkeling bevolking 20-64 jaar 

De vraag is of bovenstaande ontwikkelingen ook gelden voor de bevolking die in principe be-
schikbaar is voor arbeid? Het CBS hanteert hierbij als criterium: de bevolking met een leeftijd 

van 20-64 jaar. Weliswaar groeit de Nederlandse bevolking in de meeste regio’s, maar de 
groei is geconcentreerd bij ouderen (65-plus). De groep die in principe beschikbaar is voor 
werk, neemt in veel regio’s af (zie onderstaande kaart, rechts). Met name aan de randen van 
het land (donkerblauw). In een minderheid van gebieden die het CBS onderscheidt, groeit de 
bevolking met een leeftijd van 20-64 jaar (rood/roze): Den Haag, Delft, Utrecht, Groot-
Amsterdam, Flevoland en Noord-Overijssel. Voor Nederland als geheel daalt de bevolking die 
in principe beschikbaar is voor arbeid met tussen 2012-2025 met 150 duizend mensen. 

 
De conclusie is dat omvang van de bevolking en potentiële beroepsbevolking zich verschillend 
ontwikkelen. 
 
Ook gevolgen voor de vraag naar arbeid 
Een gemiddeld oudere bevolking heeft een ander consumptiepatroon. Dit werkt door in de 

sectorale werkgelegenheid: bijvoorbeeld de grotere behoefte aan zorgdiensten leidt tot meer 
werkgelegenheid in de zorg. In gebieden met een bevolkingskrimp zal de werkgelegenheid 
van bevolkingsvolgende sectoren als de detailhandel onder druk komen te staan. 
 
Ontwikkeling totale bevolking Ontwikkeling bevolking (20-64 jaar)

 
a) CBS, PBL, ‘Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2011-2040’, oktober 2011. Het 
CBS/PBL hanteert 40 Corop-regio’s. 

b) De prognose van het CBS/PBL gaat uit van een leeftijdsgroep van 20-64 jaar. Gaan we uit 

van een leeftijdsgroep van 15-64 (zoals elders in deze publicatie) dan zullen de trends niet 
veel anders zijn.  
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4.4 Regionale ontwikkeling werkzoekenden 

 
Er is op landelijk niveau een duidelijk verband zichtbaar tussen enerzijds de groei 

van de omvang van de beroepsbevolking verminderd met de banentoename en an-

derzijds de groei van het aantal werkzoekenden (zie ook figuur 2.4.2). Op dezelfde 

wijze kan men redeneren dat de regionale ontwikkeling van de werkgelegenheid en 

beroepsbevolking de lokale werkloosheid bepaalt. Een groeiende regionale werkge-

legenheid heeft dan een dempend effect op het aantal werkzoekenden in die regio. 

Een groeiende beroepsbevolking heeft een verhogende invloed op het aantal werk-

zoekenden in de betreffende regio.  

 

Eerder hebben we al gewezen op de rol van andere factoren, zoals kwalitatieve ont-

wikkelingen van vraag en aanbod. Voor de regionale ontwikkeling van het aantal 

werkzoekenden is bovendien het woon- werkverkeer (pendel) van betekenis. Veel 

mensen wonen namelijk in een andere regio dan de regio waar men werkt. Daar-

naast werkt de opleidingsstructuur door in de omvang van de pendel. De pendel van 

regio’s met veel laagopgeleiden is minder groot. Ook is de samenstelling van het 

werkzoekendenbestand per regio van belang. Bijvoorbeeld een regio met veel lang-

durig werkzoekenden kent minder dynamiek. De conclusie is dat ontwikkelingen van 

de werkgelegenheid en beroepsbevolking in de regio maar van gedeeltelijke invloed 

zijn op de regionale werkloosheid.  

 

Voor de regionale prognoses hanteren we daarom een methodiek die uitgaat van de 

regionaal specifieke ontwikkeling van de stromen in en uit het werkzoekendenbe-

stand. De instroom van werkzoekenden per arbeidsmarktregio wijkt veelal systema-

tisch af van het landelijk beeld. Bijvoorbeeld Zuidoost-Brabant laat in het verleden 

een veel grotere groei en krimp van de instroom zien dan landelijk. De oorzaak ligt 

voor een belangrijk deel in de sectorstructuur. Zuidoost-Brabant heeft namelijk veel 

werkgelegenheid in conjunctuurgevoelige sectoren. De werkgelegenheid schommelt 

daardoor sterker vergeleken met andere regio’s, en daardoor ook het aantal werk-

zoekenden. 

 

De uitstroom van werkzoekenden vanuit een regio is bepaald op basis van de regionale 

uitstroomkansen. Veelal geldt dat regio’s met een hoge instroom ook een hoge uit-

stroom van werkzoekenden hebben. Regio’s met een hoge werkzoekendeninstroom 

hoeven dus geen hoog niveau aan werkzoekenden te hebben. 

 

De ontwikkeling van het aantal werkzoekenden per arbeidsmarktregio in de komen-

de jaren is weergegeven in tabel 4.4.1. Het relatieve aantal werkzoekenden wordt 

weergegeven door het werkzoekendenpercentage: het aantal werkzoekenden als 

percentage van de beroepsbevolking. 
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Tabel 4.4.1 Aantal werkzoekenden naar arbeidsmarktregio 
Arbeidsmarktregio Aantal NWW (x 1.000) NWW-percentage mutatie in %-punt

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011-2013

Sterk verstedelijkt 141 157 165 6,7% 7,5% 7,8% 1,0%

Groot Amsterdam 35 38 39 6,0% 6,4% 6,4% 0,5%

Midden-Utrecht 16 18 18 4,0% 4,4% 4,5% 0,5%

Haaglanden 35 42 44 7,4% 8,6% 9,1% 1,8%

Rijnmond 54 60 63 8,8% 9,7% 10,2% 1,3%

Nabij grote steden 83 96 101 4,7% 5,4% 5,7% 1,0%

Flevoland 13 15 16 7,2% 8,0% 8,4% 1,2%

Noord-Holland Noord 12 14 15 4,0% 4,7% 5,0% 1,0%

Zuid-Kennemerland 8 10 10 4,5% 5,3% 5,6% 1,1%

Zaanstreek/Waterland 8 9 9 5,3% 6,0% 6,3% 1,0%

Oost-Utrecht 6 7 7 4,2% 4,7% 4,9% 0,8%

Gooi en Vechtstreek 6 7 8 5,3% 6,2% 6,6% 1,3%

Midden-Holland 6 6 7 5,0% 5,6% 5,8% 0,9%

Drechtsteden 8 10 10 3,9% 4,5% 4,8% 0,9%

Holland Rijnland 11 12 12 4,1% 4,6% 4,7% 0,6%

Rivierenland 5 6 6 4,6% 5,6% 6,1% 1,4%

Rond de Randstad 119 136 143 5,7% 6,4% 6,7% 1,1%

IJsselvechtstreek 12 13 14 5,1% 5,6% 5,8% 0,8%

Stedendriehoek 15 17 18 5,3% 6,2% 6,4% 1,1%

Midden-Gelderland 19 22 23 6,0% 6,8% 7,0% 1,0%

Zuid-Gelderland 12 13 14 8,1% 9,0% 9,5% 1,4%

West-Brabant 16 17 18 5,3% 5,7% 5,9% 0,6%

Midden-Brabant 11 13 14 5,2% 6,0% 6,4% 1,2%

Noordoost-Brabant 15 17 19 5,3% 6,1% 6,6% 1,3%

Zuidoost-Brabant 20 23 24 5,8% 6,7% 7,1% 1,3%

Nationaal decentraal 130 146 154 7,0% 7,9% 8,3% 1,3%

Groningen 22 24 25 7,9% 8,6% 8,9% 1,0%

Friesland 23 25 27 7,8% 8,5% 9,1% 1,3%

Drenthe 13 15 17 7,4% 8,7% 9,4% 2,0%

Twente 22 25 27 7,9% 8,9% 9,5% 1,6%

Achterhoek 7 7 8 5,0% 5,4% 5,5% 0,5%

Zeeland 8 9 9 4,6% 5,1% 5,3% 0,8%

Noord- en Midden-Limburg 13 16 17 5,5% 6,5% 7,0% 1,5%

Zuid-Limburg 21 24 25 8,0% 8,9% 9,2% 1,2%

Nederland 473 535 563 6,1% 6,8% 7,1% 1,1%  

 

Ongunstige ontwikkeling aantal werkzoekenden in decentrale gebieden 

Op landelijk niveau neemt het aantal werkzoekenden flink toe en ook in alle ar-

beidsmarktregio’s verwachten we een stijging. Het aantal werkzoekenden als per-

centage van de beroepsbevolking zal eveneens in alle regio’s toenemen (figuur 

4.4.1). 

 

De grootste toename van het werkzoekendenpercentage wordt verwacht in de de-

centraal gelegen regio’s. Dit wordt onder andere veroorzaakt door het relatief grote 

gewicht van de industrie, een sector die te kampen heeft met een dalende werkge-

legenheid. 

 

In de overige drie typen regio’s is de toename van het werkzoekendenpercentage 

ongeveer even groot. Tussen deze regio’s is veel pendel, met name tussen sterk 

verstedelijkte regio’s en gebieden rond de Randstad. Werkzoekenden kunnen een 

verlies aan werkgelegenheid in de ene regio deels opvangen door een baan in een 

nabijgelegen regio te zoeken. 

 

Binnen de sterk verstedelijkte regio’s neemt het werkzoekendenpercentage in Haag-

landen en Rijnmond is het meest toe. In Haaglanden speelt de sterke krimp van het 

openbaar bestuur een rol, terwijl in Rijnmond de werkgelegenheid meer dan gemid-

deld daalt door de negatieve ontwikkelingen in de industrie en distributie.  
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Eind 2013 is gemiddeld 7,1% van de beroepsbevolking op zoek naar werk. Regio-

naal zijn er echter grote verschillen. De decentrale regio’s hebben de meeste werk-

zoekenden: 8,3% van de beroepsbevolking zoekt werk. Met name in Zuid-Limburg, 

Groningen, Drenthe en Twente zijn er veel werkzoekenden. Het werkzoekendenper-

centage in deze gebieden is hoger dan 9%. 

De regio’s nabij de grote steden kennen in verhouding de minste werkzoekenden 

met een gemiddeld werkzoekendenpercentage van 5,7% in 2013. Daarbinnen zijn 

zelfs drie regio’s met een werkzoekendenpercentage van minder dan 5%: Holland 

Rijnland, Drechtsteden en Oost-Utrecht. 

 

Bij de vier sterk verstedelijkte gebieden valt op dat het werkzoekendenpercentage 

onderling sterk verschilt. In Rijnmond is ruim 10% van de beroepsbevolking eind 

2013 op zoek naar werk, terwijl in Midden-Utrecht maar 4,5% op zoek is naar een 

baan. Groot-Amsterdam ligt tussen deze uitersten in, ongeveer op landelijk niveau.  

 

Figuur 4.4.1 Werkzoekendenpercentage per arbeidsmarktregio 

2010      2013 

8% of meer

7% tot 8%

6% tot 7%

5% tot 6%

minder dan 5%



 61 

5 Doorkijk arbeidsmarktontwikkelingen 2014–2017 

5.1    Indicatie landelijke ontwikkelingen 
 
De landelijke ontwikkelingen in de periode 2014-2017 staan in dit hoofdstuk cen-

traal. We gaan hierbij niet uit van hoog- of een laagconjunctuur, maar van gemid-

delde ontwikkelingen. Immers de conjunctuur is op middellange termijn niet te 

voorspellen.  

 

Economie groeit weinig op middellange termijn 

Na een krimp dit jaar en een licht herstel volgend jaar verwacht het CPB voor de 

periode (2014-2015) een economische groei van 1½% per jaar. Voor de jaren 

2016-2017 wordt in deze rapportage als technische veronderstelling dezelfde groei 

van de economie gehanteerd. Dergelijke groeipercentages zijn vergelijkbaar met het 

gemiddelde in de afgelopen conjunctuurcyclus maar duidelijker lager dan het langja-

rig gemiddelde. Ten eerste wordt het economisch herstel geremd door bezuinigin-

gen. Dit kost op de middellange termijn economische groei, maar op de lange ter-

mijn staat de Nederlandse economie er beter voor. Ten tweede groeit de beroepsbe-

volking door demografische ontwikkelingen minder snel dan de afgelopen decennia. 

Een minder grote groei van de beroepsbevolking kan de groeimogelijkheden voor de 

economie beperken. 

 

De economische groei wordt gerealiseerd door meer werkgelegenheid en door het 

productieproces beter te organiseren (verbetering arbeidsproductiviteit). De verho-

ging van de arbeidsproductiviteit wisselt van jaar op jaar, maar komt gemiddeld uit 

op circa 1%. Dit betekent dat om de economische groei van 1½% te realiseren, er 

maar weinig groei van de werkgelegenheid in arbeidsjaren is. De groei in banen is 

iets meer, omdat het deeltijdwerk verder groeit.  

 

Weinig groei van de vraag naar arbeid door werkgevers  

Gegeven de lage economische groei in de periode 2014-2017 stijgt ook het totaal 

aantal banen maar weinig: gemiddeld 0,7% per jaar. Dit komt overeen met 50 dui-

zend banen per jaar extra. Deze groei is duidelijk minder dan die van de afgelopen 

tien jaar. Bij deze geringe groei is er weinig ruimte voor uitbreidingsvacatures. Op 

de middellange termijn groeit het aantal ontstane vacatures volgens deze arbeids-

marktprognose beperkt en blijft lager dan vóór de economische crisis.  

 

Omvang beroepsbevolking groeit langzaam 

De omvang van de potentiële beroepsbevolking daalt. De beroepsbevolking kan nog 

iets groeien omdat de gemiddelde arbeidsparticipatie stijgt. Dit is evenwel niet van-

zelfsprekend. Een verdere groei van de arbeidsparticipatie moet worden gedragen 

door meer arbeidsparticipatie van vrouwen en ouderen. Deze groepen hebben de 

afgelopen jaren al een forse inhaalslag gemaakt. Daardoor zijn de mogelijkheden tot 

groei minder groot geworden15.  

                                                 
15 

 In dit rapport gaan we uit van het beleid zoals verwerkt in het CEP-2012. Gevolgen van het aanvullende 

pakket maatregelen (zoals een verhoging van de AOW-leeftijd) dat het demissionaire kabinet met de 5 

fracties in de Tweede Kamer (D66, GroenLinks, ChristenUnie, VVD en CDA) op 27 april is overeenge-

komen, kon niet meegenomen worden (Lente-akkoord). 
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Ontwikkeling aantal werkzoekenden onzeker  

Het aantal werkzoekenden wordt bepaald door ontwikkelingen in de vraag en aan-

bod op de arbeidsmarkt. Een hogere arbeidsvraag (hogere werkgelegenheid) leidt 

tot minder werkzoekenden. Een hoger arbeidsaanbod (hogere omvang van de be-

roepsbevolking) heeft een opwaartse invloed op het aantal werkzoekenden.  

 

Omdat de economische groeiverwachtingen voor de middellange termijn laag zijn, 

zijn de veranderingen in de arbeidsvraag niet groot. Ook het arbeidsaanbod neemt 

maar weinig toe. Het saldo van de groei van arbeidsvraag en -aanbod is positief, 

maar relatief onzeker. Daarmee is ook de ontwikkeling van het aantal werkzoeken-

den met meer onzekerheden omgeven dan gebruikelijk. In de berekeningen gaan 

we uit van een kleine daling van het aantal werkzoekenden. 

 

Tabel 5.1.1 Indicatie arbeidsmarktontwikkelingen tot en met 2017 
Gemiddelde

2011 2012 2013 2017 2014-2017

Groeipercentage BBP (%) 1,21% -0,75% 1,25% 1,50% 1,5%

Banen totaal dzd 9.228 9.193 9.191 9.427 0,6%

Waarvan zelfstandigen dzd 1.325 1.328 1.332 1.356 0,4%

Waarvan werknemers dzd 7.903 7.865 7.859 8.071 0,7%

Vacatures dzd 767 752 811 986 5,0%

Beroepsbevolking dzd 7.811 7.854 7.884 8.063 0,6%

Aantal NWW dzd 473 535 563 517 -2,1%

Groei aantal banen dzd -34 -2 59

Groei beroepsbevolking dzd 43 31 45

Groei NWW dzd 62 28 -12  
 

 

5.2  Indicatie sectorale ontwikkelingen van de vraag 
 
In de voorgaande paragraaf is de prognose van de landelijke ontwikkeling van de 

vraag naar arbeid besproken. Voor werkzoekenden is het beeld per economische 

sector belangrijk: welke sectoren laten naar verwachting de hoogste groei van het 

aantal banen zien? In tabel 5.2.1 is een beeld gegeven van de verwachtingen op de 

middellange termijn. Verreweg het meeste perspectief bieden de sectoren zorg en 

welzijn, uitzendbureaus en specialistische diensten, groothandel en detailhandel. 

Ook de bouwnijverheid vertoont, na jaren van teruggang, weer groei van de werk-

gelegenheid.   
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Tabel 5.2.1 Indicatie banenontwikkeling per sector tot en met 2017 
Sector (Gemiddelde) groei aantal banen per jaar (x 1.000)

2012 2013 2014-2017

Zorg en welzijn 40 41 43

Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling -20 4 13

Specialistische zakelijke diensten 1 1 8

Groothandel 0 0 5

Detailhandel (incl. auto's) -2 -5 5

Bouwnijverheid -11 -4 4

Informatie en communicatie 3 2 4

Verhuur en overige zakelijke diensten -1 -1 2

Overige diensten (incl. huishoudens) -1 -1 1

Cultuur, sport en recreatie -1 -1 1

Horeca -2 1 1

Vervoer en opslag -2 -2 0

Onderwijs 1 0 0

Verhuur en handel van onroerend goed 0 0 0

Landbouw, bosbouw en visserij 0 -1 -1

Financiële dienstverlening -5 -6 -4

Industrie -13 -19 -15

Openbaar bestuur -26 -17 -16

Totaal -37 -7 53  
 

Het aantal ontstane vacatures is afhankelijk van de banengroei en de baandyna-

miek. In de zorgsector ontstaan bijvoorbeeld relatief veel vacatures door uitbreiding. 

In sectoren als horeca en detailhandel wordt daarentegen relatief veel van baan ge-

wisseld (zie ook figuur 3.2.1). Tabel 5.2.2. geeft een overzicht van de aantallen va-

catures die per jaar ontstaan. In de periode 2014-2017 ontstaan de meeste vacatu-

res in de detailhandel en zorg en welzijn. Ook in de industrie zien we veel vacatures. 

Hoewel de werkgelegenheid in de industrie afneemt, is het nog steeds een grote 

sector. 

 

Tabel 5.2.2 Indicatie vacature-ontwikkeling per sector tot en met 2017 
Sector (Gemiddeld) aantal vacatures per jaar (x 1.000)

2012 2013 2014-2017

Detailhandel (incl. auto's) 136 141 157

Zorg en welzijn 109 122 149

Industrie 61 72 83

Specialistische zakelijke diensten 65 69 77

Horeca 58 60 68

Verhuur en overige zakelijke diensten 43 48 62

Groothandel 48 52 57

Informatie en communicatie 38 40 42

Bouwnijverheid 26 28 38

Onderwijs 32 33 38

Vervoer en opslag 27 28 37

Financiële dienstverlening 25 27 25

Landbouw, bosbouw en visserij 13 18 24

Overige diensten (incl. huishoudens) 21 22 23

Openbaar bestuur 15 15 21

Cultuur, sport en recreatie 16 17 17

Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 13 14 16

Verhuur en handel van onroerend goed 6 8 9

Totaal 752 811 942
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5.3  Indicatie regionale ontwikkelingen van de vraag 

 
Op de middellange termijn groeit de werkgelegenheid in Nederland matig. Op regio-

naal niveau is het beeld wisselend (figuur 5.3.1). De volgende regio’s vallen op:  

 Flevoland laat de hoogste groei van de werkgelegenheid zien. Deze regio 

heeft nog veel ruimte voor bedrijven en heeft een aanzienlijke bevolkings-

toename, dat voor de bedrijvigheid in typische bevolkingsvolgende sectoren 

zoals de detailhandel, gunstig is. 

 Zuid-Gelderland heeft een gunstige sectorsamenstelling met relatief veel 

werkgelegenheid in de sectoren zorg en welzijn en onderwijs. 

 Groot Amsterdam en Midden-Holland maken een behoorlijke groei door van-

wege een bovengemiddelde toename van de bevolking. 

 

Decentraal gelegen regio’s zoals Limburg en de Achterhoek blijven achter bij de ge-

middelde banengroei. Zij hebben veelal te kampen met een krimpende en vergrijsde 

bevolking. Dit drukt de werkgelegenheid in bevolkingsvolgende sectoren. Daarnaast 

vallen Noord-Holland Noord, West- en Noordoost-Brabant op. Noord-Holland Noord 

heeft ook te kampen met een afname van de bevolkingsomvang. De grote omvang 

van consumentendiensten in deze regio zorgt voor een geringe werkgelegen-

heidstoename. Bovendien heeft Noord-Holland Noord relatief veel werkgelegenheid 

in het openbaar bestuur, dat de komende jaren flink moet bezuinigen. West- en 

Noordoost-Brabant zijn regio’s met een grote productie- en distributiesector, waarin 

de werkgelegenheid afneemt. 

 
Figuur 5.3.1 Indicatie banenontwikkeling per arbeidsmarktregio 2014-2017 

Ontwikkeling banen van werknemers in % per jaar
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Bijlage 1 Verschillen met de voorgaande prognose 
 

Prognoses verschillen altijd van de uiteindelijk gerealiseerde ontwikkelingen. Deze 

bijlage vergelijkt de nieuwe arbeidsmarktprognose met de voorgaande. Onderstaan-

de tabel geeft in de eerste cijferkolommen de voorgaande prognoses over 2011, 

2012 en 2013-2016 weer. In de laatste drie kolommen is de voorlopige realisatie 

over 2011 en de actuele prognose weergegeven. Aanpassingen in de arbeidsmarkt-

prognose worden veroorzaakt doordat: 

1. De CPB-prognose van economische groei verandert. 

2. De berekeningsmethode van de prognose verbetert (voortschrijdend inzicht). 

3. Historische gegevens worden door het CBS herzien. 

 

Prognose en gerealiseerde ontwikkelingen 2011 

De economie herstelde in 2011 minder voortvarend dan vorig jaar werd voorzien. 

Het aantal banen groeide dan ook minder snel dan werd voorzien. Ook de groei van 

het aantal vacatures bleef in 2011 achter bij de verwachting. De verwachte groei 

van de beroepsbevolking bleef achterwege: zowel de omvang van bevolking (15-64 

jaar) als de participatiegraad ontwikkelde zich minder gunstiger dan verwacht. Het 

aantal werkzoekenden nam zoals verwacht af. Wel bleek de afname (3,5%) minder 

sterk dan vorig jaar werd voorzien (7,2%).  

 

Prognoses 2012 en daarna 

Voor 2012 gaat we nu uit van een economische krimp, terwijl vorig jaar een groei 

werd voorzien. Doordat werkgevers hun personeelsomvang niet direct aanpassen 

aan de nieuwe economische realiteit, daalt de arbeidsproductiviteit terwijl een groei 

gebruikelijk is. Daardoor valt de afname van het aantal banen in 2012 nog enigszins 

mee. Vorig jaar werd nog een behoorlijke groei van het aantal banen voorzien 

(0,9%). In lijn met daling van de verwachte werkgelegenheid moeten we in 2012 

dan ook rekening houden met een daling van het aantal vacatures (daar waar vorig 

jaar nog een groei werd verwacht). De beroepsbevolking ontwikkelt zich in 2012 in 

de nieuwe prognose ongeveer gelijk aan die van vorig jaar. Door de daling van het 

aantal banen moeten we voor 2012 rekening houden met een groei van het aantal 

werkzoekenden, terwijl in voorgaande prognose nog werd uitgegaan van een be-

scheiden daling. 

 

De groeiprognoses voor de economie en het aantal banen op de middellange termijn 

is vergelijkbaar met de voorgaande prognose. Wel trekt het aantal vacatures iets 

sterker aan dan vorig jaar werd gedacht. Het aantal werkzoekenden blijft – net als 

in de voorgaande prognose – op de middellange termijn min of meer constant: 

vraag en aanbodontwikkelingen houden elkaar in evenwicht.  
 

Voorgaande prognose Actuele prognose

(Gemiddelde) groei (Gemiddelde) groei

2011 2012 2013-2016 2011 2012 2013-2016

Vraagkant realisatie

BBP 1,75% 1,50% 1,25% 1,21% -0,75% 1,43%

Arbeidsproductiviteit 1,0% 0,8% 0,9% 1,1% -0,2% 1,1%

Arbeidsjaren totaal 0,8% 0,7% 0,3% 0,1% -0,5% 0,3%

Banen totaal 0,9% 0,9% 0,5% 0,3% -0,4% 0,4%

Vacatures 9,9% 3,0% 1,6% 3,3% -2,0% 6,5%

Aanbodkant

Bevolking 15-64 jaar 0,0% -0,2% 0,0% -0,2% -0,3% -0,1%

Beroepsbevolking 0,4% 0,5% 0,5% -0,1% 0,5% 0,5%

Discrepantie

NWW -7,2% -5,5% -0,8% -3,5% 13,1% 0,3%
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Bijlage 2 Gebruikte begrippen 
 

Arbeidsaanbod  

Tot de aanbodzijde van de arbeidsmarkt worden alle personen gerekend (werkend 

of werkloos) die zich daadwerkelijk aanbieden op de arbeidsmarkt (zie Beroepsbe-

volking). 

 

Arbeidsvolume/werkgelegenheid in arbeidsjaren 

Arbeidsjaren zijn het aantal banen omgerekend in voltijdbanen.  

 
Arbeidsjaar  

Een arbeidsjaar komt overeen met de gemiddelde contractuele arbeidsduur van een 

voltijdwerknemer op jaarbasis. De omrekening per sector vindt plaats door het aan-

tal banen te vermenigvuldigen met de verhouding van de gemiddelde arbeidsduur 

van alle banen (in diezelfde sector) en de gemiddelde arbeidsduur (in de betreffende 

sector) behorende bij voltijdbanen. Voor uitzendkrachten wordt bij dit laatste uitge-

gaan van de gemiddelde arbeidsduur van alle voltijdbanen in de economie. 

Bij zelfstandigen en meewerkende gezinsleden wordt voor de gemiddelde arbeids-

duur van voltijdbanen door het CBS uitgegaan van de gemiddelde wekelijkse ar-

beidsduur van de zelfstandigen en meewerkende gezinsleden die 37 uur of meer per 

week werken. 

 

Arbeidsmarktregio  

De arbeidsmarktregio’s (30) voor het arbeidsmarktbeleid die door UWV worden ge-

hanteerd. Zie bijlage 3 voor de indeling. 

 

Arbeidsproductiviteit 

Het totale inkomen (BBP) dat in het productieproces ontstaat, gedeeld door het to-

tale arbeidsvolume (CBS). 

 
Arbeidsvraag  

Banen van werknemers (bezette arbeidsplaatsen) en vacatures (onbezette arbeids-

plaatsen). 

 
Baanopeningen 

De vraag naar nieuwkomers op de arbeidsmarkt, zoals deze is bepaald door werkge-

legenheidsgroei en de vervangingsvraag (doordat mensen met pensioen gaan, ar-

beidsongeschikt worden of zich (tijdelijk) terugtrekken van de arbeidsmarkt). Er 

wordt dus afgezien van de baanmogelijkheden die zich voordoen doordat mensen 

wisselen van baan (ROA).  

 

Baanmobiliteit 

Wisseling van baan door werknemers. Dit kan zijn binnen het bedrijf of instelling 

(interne mobiliteit) of tussen bedrijven en instellingen (externe mobiliteit). 

 
Banen van werknemers (CBS, Arbeidsrekeningen) 

Werknemers zijn personen die arbeid verrichten tegen loon of salaris (Arbeidsreke-

ningen). De uitkomsten hebben betrekking op het totaal aantal banen van werkne-

mers; mensen kunnen tegelijkertijd een baan hebben bij meerdere werkgevers. Alle 

banen tellen mee, ongeacht arbeidsduur.  

De Arbeidsrekeningen zijn ondermeer gebaseerd op gegevens uit de loonaangifte 

van werkgevers ten behoeve van de heffing van sociale premies en de Polisadmini-

stratie van UWV.  
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Banen van zelfstandigen (CBS, Nationale Rekeningen/Arbeidsrekeningen) 

Onder zelfstandigen worden verstaan: ‘personen die geen loon of salaris ontvangen, 

maar voor eigen rekening en/of risico een beroep of bedrijf uitoefenen’. De definitie 

behelst ook meewerkende gezinsleden. Meewerkende gezinsleden zijn ‘personen die 

geen loon of salaris ontvangen, maar meewerken bij het voor eigen rekening en/of 

risico uitoefenen van een beroep of bedrijf van één of meerdere leden van het gezin 

waartoe zij behoren’. 

 
BBP (CBS, Nationale Rekeningen) 

Het bruto binnenlands product is de toegevoegde waarde van alle goederen en dien-

sten die in het binnenland zijn geproduceerd. De prognoses zijn gebaseerd op de 

cijfers van het CBS van het BBP tegen zogenaamde basisprijzen. Er zijn constante 

prijzen van 2010 gebruikt. Dat wil zeggen dat de prijsontwikkeling is gevolgd van de 

goederen en diensten in de samenstelling van 2010. De toegevoegde waarde die op 

deze wijze niet door prijsontwikkelingen is verklaard, wordt toegeschreven aan vo-

lumeontwikkelingen.  

We gaan hierbij uit van het BBP zoals dat toegerekend kan worden aan economische 

sectoren (dus exclusief toegerekende BTW, Belastingen op invoer en subsidies op 

invoer). 

 

Beroepsbevolking (CBS, Enquête Beroepsbevolking) 

Volgens deze definitie worden tot de beroepsbevolking gerekend: 

 personen die minstens twaalf uur per week werken, of  

 personen die werk hebben aanvaard waardoor ze minstens twaalf uur per 

week gaan werken, of  

 personen die verklaren minstens twaalf uur per week te willen werken, daar-

voor beschikbaar zijn en activiteiten ontplooien om werk voor minimaal 

twaalf uur per week te vinden (het is daarbij niet relevant of men al dan niet 

bij UWV staat ingeschreven als werkzoekende).  

Personen van de beroepsbevolking die minstens twaalf uur per week werken, wor-

den tot de werkzame beroepsbevolking gerekend. Personen van de beroepsbevol-

king die niet of minder dan twaalf uur per week werken tot de werkloze beroepsbe-

volking. Als leeftijdscriterium geldt 15-64 jaar. 

 

Beroepsgroep 

Clustering van beroepen uit de Standaard Beroepenclassificatie van het CBS. 

 
Deeltijdarbeid/ deeltijdwerk 

Werk dat geen volledige dag- of weektaak in beslag neemt, maar wel een vaste ge-

bruikelijke arbeidsduur per week. 

 
Deeltijdfactor 

Quotiënt van arbeidsvolume van werknemers en banen van werknemers volgens de 

Arbeidsrekeningen van het CBS. 

 

Deeltijd-WW 

Deeltijd-WW was een tijdelijke regeling waardoor u werkgevers hun personeel in 

dienst kon houden tijdens de kredietcrisis. De werknemers werkten tijdelijk minder, 

zonder dat de werkgever ze hoefde te ontslaan 

http://www.uwv.nl/Werkgevers/Ik_heb_minder_of_geen_werk/deeltijd_ww.aspx. 

 

Discouraged-worker effect 

Indien, als gevolg van een teruggang in economische activiteiten en oplopende 

werkloosheid, iemand besluit zich terug te trekken van de arbeidsmarkt en zich niet 

meer beschikbaar stelt voor arbeid. Diegene telt daardoor niet mee in het arbeids-

aanbod en de beroepsbevolking. 

 

http://www.uwv.nl/Werkgevers/Ik_heb_minder_of_geen_werk/deeltijd_ww.aspx
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Discrepanties 

De verhouding tussen vraagzijde en aanbodzijde op de arbeidsmarkt. Bij een aan-

bodoverschot overtreft de aanbodzijde de vraagzijde. Bij een vraagoverschot over-

treft de vraagzijde de aanbodzijde. 

 
Duur niet-werkend van niet-werkende werkzoekenden 

De duur niet-werkend is gerelateerd aan de datum niet-werkend: het aantal dagen 

dat is verstreken tussen datum niet-werkend en peildatum. Het begrip duur niet-

werkend wijkt dus af van de inschrijfduur. 

 

Economische groei 

Groei Bruto Binnenlands Product.  

 

Labour hoarding 

Indien een werkgever meer personeel in dienst heeft dan noodzakelijk is voor het 

huidige productieniveau. Dit kan gebaseerd zijn op de verwachting dat de productie 

zich zal herstellen zodat de aanwezige arbeidsreserve snel weer kan worden inge-

schakeld.  

 
Moeilijk vervulbare vacature 

Een vacature die volgens werkgevers moeilijk te vervullen valt. De oorzaken kunnen 

liggen in de onvoldoende beschikbaarheid van (geschikte) werkzoekenden of andere 

kwalificatie-eisen dan voor de uitoefening van de functie strikt noodzakelijk zijn. 

 
Niet-werkende werkzoekenden (NWW) 

De bij UWV actueel ingeschreven werkzoekenden (15-64 jaar) zonder werk of die 

minder dan 12 uur per week werken met een inschrijfdatum, geen uitschrijfdatum 

én een ‘datum niet-werkend’ waarbij de reden van inschrijving gelijk is aan ‘niet 

werkend’ of ‘geen beroep op dienstverlening’. In dit rapport ‘werkzoekenden ge-

noemd’. 

 

NWW-percentage 

De omvang van het aantal niet-werkende werkzoekenden uitgedrukt als percentage 

van de beroepsbevolking. 

 
Participatiegraad  

De bruto participatiegraad omvat de werkzame en werkloze beroepsbevolking (15-

64 jaar) in procenten van de bevolking (15-64 jaar). 

De netto participatiegraad omvat de werkzame beroepsbevolking (15-64 jaar) in 

procenten van de bevolking (15-64 jaar). 

 
Pendel 

Personen die werkzaam zijn in een andere regio dan die waar zij wonen. 

 
Pendelsaldo 

Het verschil tussen inkomende pendel en uitgaande pendel; bij een positief pendel-

saldo is de inkomende pendel groter dan de uitgaande pendel. 

 
Productie 

Zie BBP. 
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Startkwalificatie  

Een startkwalificatie wordt behaald met het succesvol afronden van het Havo of het 

VWO, of met het behalen van een diploma van een Mbo-opleiding op niveau 2 van 

de kwalificatiestructuur van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB), de basis-

beroepsopleiding. 

 
Uitbreidingsvacatures  

Het aantal uitbreidingsvacatures is het aantal nieuwe vacatures dat ontstaat dankzij 

de toename van het aantal banen van werknemers. Bij een krimp van het aantal 

banen is het aantal uitbreidingsvacatures negatief.  

 
Uitzendarbeid  

De arbeidsovereenkomst, waarbij de ene partij als werknemer door de andere partij 

als werkgever in het kader van de uitoefening van het beroep of bedrijf van die 

werkgever ter beschikking wordt gesteld van een derde om krachtens een door deze 

aan die werkgever verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding 

van de derde (ABU). 

 

Upgrading 

Door een toenemende complexiteit van de te verrichten werkzaamheden kunnen er 

voor een bepaald beroep door werkgevers hogere opleidingseisen worden gesteld. 

In dat geval spreekt men van upgrading van de kwalificatie-eisen (ROA). 

 

Vacatures (CBS, Vacature Enquête) 

Een vacature is een arbeidsplaats waarvoor, binnen of buiten een onderneming of 

instelling, personeel wordt gezocht dat onmiddellijk of zo spoedig mogelijk geplaatst 

kan worden. De aantallen vacatures in de UWV Arbeidsmarktprognose zijn altijd de 

vacatures die in een kalenderjaar ontstaan. De gegevens uit de CBS vacature-

enquête vormen de basis. In de CBS vacature-enquête worden bijvoorbeeld ook tot 

vacatures gerekend: 

 Vacatures waarvoor de sollicitatieprocedure zoveel tijd zal kosten dat de feitelij-

ke indiensttreding niet op korte termijn valt te verwachten. 

 Vacatures waarvoor uitzendkrachten of ander tijdelijk personeel wordt gezocht. 

 Open plaatsen voor leerlingen en personen in opleiding, mits het daarbij gaat 

om een arbeidsovereenkomst (dus geen onbetaalde stageplaatsen).  

Tevens wordt op het enquêteformulier van het CBS benadrukt dat een open plaats 

alleen dan als vacature dient te worden gezien als normale of externe werving is 

toegestaan. Open plaatsen bij reorganisaties of afslankingen die alleen mogen wor-

den bezet door medewerkers van wie een arbeidsplaats verdwijnt, mogen niet als 

vacature worden geteld.  

Op het formulier van de vacature-enquête worden nog voor twee economische acti-

viteiten een uitzondering gemaakt:  

 Bij uitzendbureaus, WSW-instellingen en banenpools (werkgelegenheidsprojec-

ten) moeten alleen de vacatures voor het vaste personeel worden opgegeven. 

 In het onderwijs dient kortdurende ziektevervanging niet als vacature meegeteld 

te worden. 

 

Vacaturegraad 

Het aantal openstaande vacatures per 1.000 banen van werknemers (indicator dis-

crepantie CBS).  

 

Vacaturepercentage 

Aantal ontstane vacatures in een jaar als percentage van het aantal banen van 

werknemers. 
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Vervangingsvacatures  

Het aantal vervangingsvacatures is hier gedefinieerd als het aantal vacatures dat 

vervuld moet worden om na vertrek van werknemers het aantal banen van werk-

nemers op het oorspronkelijke peil te houden. Het aantal vervangingsvacatures is 

derhalve het verschil tussen het totaal aantal vacatures en het aantal uitbreidings-

vacatures.  

 
Werkgelegenheidsfunctie 

Duiding van het relatieve aantal banen in een regio. Dit is berekend als het quotiënt 

van het aantal banen van werknemers in een regio per duizend inwoners tussen 15 

en 65 jaar in diezelfde regio.  

 
Werkloosheid (CBS-definitie), werkloze beroepsbevolking 

Alle personen van 15-64 jaar zonder werk (of met werk van minder dan twaalf uur 

per week) die minstens twaalf uur per week willen werken, daarvoor direct beschik-

baar zijn en bovendien actief zoeken naar werk (ongeacht of men bij een UWV staat 

ingeschreven als werkzoekende). 

 
Werkzame personen 

Alle personen die een baan hebben bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een 

particulier huishouden in Nederland. Tot de werkzame personen behoren alle perso-

nen die: betaalde arbeid verrichten, ook al is het maar voor één of enkele uren per 

week, arbeid verrichten waarvan de beloning weliswaar aan de registratie door fis-

cus en/of sociale zekerheidsautoriteiten wordt onttrokken, maar die op zichzelf ge-

nomen legaal is (‘zwarte arbeid’), tijdelijk geen arbeid verrichten, maar wel doorbe-

taald krijgen (bijvoorbeeld bij ziekte of vorstverlet), tijdelijk onbetaald verlof hebben 

opgenomen. Omdat iemand meerdere banen kan hebben, is het aantal banen groter 

dan het aantal werkzame personen. Werkzame personen kunnen worden onder-

scheiden in werknemers en zelfstandigen.  

 
Werknemers  

Werknemers zijn personen die arbeid verrichten in loondienst.  

 
Werkzoekenden 

De bij UWV geregistreerde niet-werkende werkzoekenden. 

 
Werkzoekenden, duur niet-werkend 

De duur niet-werkend is het aantal dagen dat is verstreken tussen datum niet-

werkend en peildatum. 

 
Werkzoekendenpercentage 

De omvang van het aantal werkzoekenden uitgedrukt als percentage van de be-

roepsbevolking. 

 
Zelfstandigen 

Zelfstandigen zijn personen die een inkomen verdienen door arbeid te verrichten in 

het bedrijf of het beroep dat zij zelfstandig uitoefenen. Hiertoe worden ook de mee-

werkende gezinsleden van zelfstandigen gerekend tenzij zij uitdrukkelijk een ar-

beidsovereenkomst zijn aangegaan (CBS). 

 
Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP) 

Zelfstandige zonder personeel. De Belastingdienst heeft daarvoor een verklaring 

arbeidsrelatie (VAR) opgesteld.  
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Bijlage 3 Regionale indeling van de 30 UWV  

    arbeidsmarktregio’s 
 

 

 

Rijnmond

Midden-Holland

Noord-Holland Noord

Zaanstreek/Waterland

Zuid-Kennemerland

Groot Amsterdam

Flev oland

Gooi en Vechtstreek

Holland Rijnland

IJsselv echtstreek

Midden-Utrecht
Midden-Gelderland

Riv ierenland

Groningen

Haaglanden

Zuidoost-Brabant

Noord- en Midden-Limburg

Midden-Brabant

Noordoost-Brabant

Zuid-Gelderland

West-Brabant

Friesland

Drenthe

Zuid-Limburg

Twente
Stedendriehoek

Achterhoek

Oost-Utrecht

Drechtsteden

Zeeland

Nationaal decentraal

Rond de Randstad

Nabij grote steden

Sterk verstedelijkt
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Bijlage 4 SBI-Codes gehanteerde sectoren 
 
SBI codes van de gehanteerde landelijke sectoren

Landbouw, bosbouw en visserij A

Industrie B-E

Bouwnijverheid F

Detailhandel (incl. auto's) G: 45, 47

Groothandel G: 46

Vervoer en opslag H

Horeca I

Informatie en communicatie J

Financiële dienstverlening K

Verhuur en handel van onroerend goed L

Specialistische zakelijke diensten M

Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling N: 78

Verhuur en overige zakelijke diensten N: 77, 79-82

Openbaar bestuur O

Onderwijs P

Zorg en welzijn Q

Cultuur, sport en recreatie R

Overige diensten (incl. huishoudens) S-U

Samenstelling van de brede sectoren voor de regionale prognose

Sectoren uit de regionale prognose Bijbehorende sectoren uit de landelijke prognose

Landbouw, bosbouw en visserij Landbouw, bosbouw en visserij

Industrie Industrie

Bouwnijverheid Bouwnijverheid

Distributie Groothandel

Vervoer en opslag

Consumentendiensten Detailhandel (incl. auto's)

Horeca

Cultuur, sport en recreatie

Overige diensten (incl. huishoudens)

Zakelijke diensten Informatie en communicatie

Financiële dienstverlening

Verhuur en handel van onroerend goed

Specialistische zakelijke diensten

Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling

Verhuur en overige zakelijke diensten

Collectieve sector Openbaar bestuur

Onderwijs

Zorg en welzijn  
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