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Stad heeft twee gezichten – gescheiden werelden? 
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‘het investeringsperspectief’  ‘het schadelastperspctief’  
•  Economisch perspectief 
•  Topsectoren 
•  Smart specialisation 
•  Globalisering  
•  Innovatie  
•  High potentials 
•  Economic boards 
  

•  Sociaal perspectief 
•  Participatiewet  
•  Zorg 
•  Localisering 
•  Exclusiviteit 
•  Financiële risico’s 

Positionering (beroeps)onderwijs, praktijkscholen  
Leren lang leven – employability 

Inclusieve arbeidsmarkt 
 

Trends economie en arbeidsmarkt 
1.  Economische groei stagneert: crisis is nog niet over 
2.  Vergrijzing: beroepsbevolking neemt af 
3.  Economische herstructurering naar meer diensten gaat door 
4.  Kennisintensivering, ICT-revolutie, opleidingsniveau stijgt: maar ook 

250.000 analfabeten en 1,5 miljoen laaggeletterden 
5.  Banen op MBO-2/3 niveau verdwijnen en komen niet weer terug 
6.  Toenemende mobiliteit,‘Nieuwe Werken’ (migratie, pendel en wonen) 
7.  Veranderende arbeidsverhoudingen (flexibiliteit, ZZP, leven lang leren)  
8.  Veranderende competentie-eisen à 21st century skills 
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Hoge waterstanden 
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 2.2  De vraag naar arbeid

Vacatures op laagste punt sinds 2003

In 2012 stonden er gemiddeld 112 duizend vacatures open. Dat is een daling van 
21 duizend ten opzichte van het voorgaande jaar. Halverwege 2008 bereikte het 
aantal openstaande vacatures met 257 duizend nog een record. Door de financiële 
crisis was het aantal vacatures een jaar later gehalveerd. In de eerste helft van 
2011 herstelde het aantal vacatures zich enigszins. Daarna zette de daling voort. 
Hierdoor waren er eind 2012 nog maar 95 duizend openstaande vacatures. Voor 
het eerst sinds 2003 was het aantal vacatures tot onder de honderdduizend gezakt.

Het aantal vacatures daalde in 2012 in alle bedrijfstakken. Het grootst was de 
daling in de handel (5 duizend) en de industrie (3 duizend). In veel bedrijfstakken 
kwam het aantal vacatures uit op het laagste punt sinds 2003. Alleen in de 
informatie en communicatie, de financiële dienstverlening en de horeca lag 
het aantal openstaande banen nog duidelijk bóven de laagste stand. Het aantal 
vacatures was het hoogst in de handel en de zorg. Deze twee bedrijfstakken telden 
in 2012 respectievelijk 20 duizend en 16 duizend vacatures.

Vacatures

2.2.1   Aantal vacatures en werklozen

Bron: CBS, Vacature-enquête en Enquête beroepsbevolking.
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Re-integratie 
2014 (CBS Staline) 

Totaal AO 
 WAO 
 WAJONG 
 WIA/WGA 

9.730 
 3.840 
 3.690 
 1.400 

WW 4.300 
ABW/WWB/WIJ (tot 65) 7.700 
WSW 

 Intern 
 Detachering 

1.483 
 709 
 774 

Banengroei 2015-2018  
(MAU voortgangsrapportage 2014) 

241 banen p/j  
(op basis van midden scenario) 

Schatting afstand tot de arbeidsmarkt  
(op basis van landelijke percentages) 
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Afstand tot de arbeidsmarkt 
(d.w.z.  tot reële, reguliere en algemeen geaccepteerde banen) 

Aantal Nee Ja 

Geen afstand Overbrugbaar Niet overbrugbaar 

WBB 7.700 30% 30% 40% 

WSW 1.483 40-70% 30-60% 

Wajong 3.690 60-85% 15-40% 

Dagbest. 100% 

Stad 12.873 2.300 4.000 – 5.000 2.300 – 4.000 

Banen,  
Afschrikking, Matching 

Gedragsverandering 
Loonkostensubsidie 

Beschermde arbeid, 
Participatiebanen, Uitkering 
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Posities  
1.  Re-integratie vergroot de kans op werk 
2.  In een ruime arbeidsmarkt dient re-integratie alleen maar 

de herverdeling van banen  
3.  Re-integratie zorgt voor doorstroming en dynamiek 
4.  Re-integratie lost een legitimatie probleem op – niets doen is 

geen oplossing  
5.  Of is er nog wat anders….. 

14 

Ladder model  
50 banen en 100 werklozen (beste=1, slechtste=100)  
Dus 50 minst geschikte werklozen krijgen geen baan 
Arbeidsmarktbeleid: 

 nr. 90 stijgt 30 plaatsen naar nr. 60  
 nr. 70 stijgt 30 plaatsen naar nr. 40 
 nr. 45 stijgt 30 plaatsen naar nr. 15   

Resultaat: 
 nr. 90 krijgt geen werk 
 nr. 70 krijgt een baan 
 nr. 45 krijgt een baan, maar ook zonder beleid al! 

à Als nr. 70 naar 40 gaat, zakt 50 naar 51!  
à Voor 70 en 45 is het beleid bruto effectief, maar netto alleen 
voor 70 en macro is het effect nul omdat nr. 70 nr.50 verdringt! 

15 

Effectiviteit van beleid  
›  Bruto-effectiviteit: leidt deelname aan een traject tot plaatsing naar 

werk? Voor nr. 45 + nr. 70 
›  Netto-effectiviteit: wordt plaatsing veroorzaakt door het traject? 

Voor nr. 70, nr. 45 kon ook zonder 
›  Kosten-effectiviteit: wat is de verhouding tussen de kosten van een 

traject en de bespaarde uitkering? Nr. 50 zakt naar nr. 51 en krijgt 
uitkering i.p.v. nr. 70 

16 Effect re-integratie bij WWB op korte termijn 

Door beleid: 
slechts 1-5% 
extra kans op 
werk 
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Alleen maar herverdeling of… (SEO, 2013) 
1.  Lange termijn effecten (met traject grotere baanvindkans en 

meer maanden werk over 8 jaar, 7,3 maanden meer) 
2.  Kans op duurzame baan is vergroot (7,1%) 
3.  Scholing draagt bij aan kansen op lange termijn 

Dynamiek in loopbanen 
1.  Carrières nieuwe intreders kenmerken zich door veel 

wisselingen van SES  
2.  Dat geldt ook voor kortdurig werklozen  
3.  Met toenemende flexibiliteit nemen wisselingen statussen toe  
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Meer kansen? 
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Utrecht 
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Zuid-H 

Zeeland 
Noord-Brabant 

Limburg 

Saldo van baanopeningen (fulltime)  op basis van 
quotumregeling minus (65%) van WSW en 
WAJONG  
Edzes, Rijnks & Van Dijk, 2013 
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Stellingen 

 
1.  In een flexibele en transitionele arbeidsmarkt is re-integratie een 

achterhaald concept  
2.  De korte termijn winst- en verliesrekening van de gemeente 

verhoudt zich slecht met lange termijn effecten van re-integratie   

Bereikbaarheid van banen, met en zonder grens 
 | 20 

Atlas voor Gemeenten (2014) Groeien aan de grens 

 | 21 Bevolkingsdichtheid 2012  Stad-platteland-2012   | 22 Werkgegenheidsgraad 2012  Verandering 2008-2012  

 | 23 Werkloosheidsgraad 2012  Verandering 2011-2012  
NARSC November 2010 
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Cross-border workers, 2002, 2012.  
Source: European Labour Force Survey. 

Aantallen zijn gering en constant 
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Source: De Limburger, 2 december 2014 

NARSC November 2010 
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Grenspendelaars naar DLD,  
2008-2012 
Source: IAB, 2015 

Grensobstakels? 
 | 27 

•  Beredeneerd vanuit een een neo-klassieke denkwijze – mensen/bedrijven gaan 
waar kansen (lonen!/arbeidsaanbod) groot zijn  

•  Markt- en overheidsfalen – verschillen zijn obstakels 
•  Informatie (vacatures) 
•  Belasting, sociale zekerheid, zorg, kinderopvang 
•  Taal 
•  Vergelijkbaarheid van beroepen 
•  Vergelijkbaarheid en accreditatie van opleidingen 
•  Cultuur 

•  Of zijn mensen volkomen indifferent vanuit waarden-oriëntaties? 

 

Gebiedsperspectief: grenseconomie 
 | 28 

•  Niet alleen obstakels, verschillen leiden ook tot kansen  
•  Regionale ontwikkeling  (RIS: Regional Innovation Systems)  
•  Connectivity, relatedness and embeddedness 
 

Housing 

Labour market 

Trade, 
consumption, 

toerism 

CBE 

Opvallend aan de discussie?  
 | 29 

•  Waar hebben we het over? Aantallen, vacatures…? 
•  Eenzijdige (één-richtingsverkeer) discussie – hot in het laatste ½ jaar 
•  Als arbeidsmarkt in DLD zo krap is waarom bewegen Duitse werkgevers dan niet 
•  Hoog gehalte van ‘exporteren van werklozen’ gehalte / opportunisme 
•  Bestuurlijk druk (gemeenten, provincies, rijk, EURES, EUREGIO) 

•  Natuurlijk zijn er mogelijkheden, maar realisme is op zijn plaats 
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Stelling 

 
1.  De potentie van grensarbeid wordt fors overschat 



19-04-15 

6 

Beroepen komen en gaan … 
 | 31 

Veranderende competentie-eisen in beroepen 

Bron: Autor, 2010 

 | 33 Automatiseringsrisico MBO (Deloitte, 2014)  | 34 

 | 35 Automatiseringsrisico HBO (Deloitte, 2014)  | 36 
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Bron: Dagblad van 
het Noorden,        
26 november 2014 
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Bron: Financieel Dagblad, 6-11-2014 

MBO 

Ontwikkeling werkgelegenheidsstructuur (CBS, statline/bewerking RUG) 

 | 40 

Nederland 

Werkzame beroepsbevolking in Enschede (CBS Statline) 
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Bron: Goos, Manning & Salomons, 2012 / CPB, 2012 

Ontwikkeling werkgelegenheidsstructuur (1998-2010) 
internationaal 

11 

negatief, terwijl het aantal banen aan de boven- en onderkant van de loonverdeling groeit. In 
ons land groeit de werkgelegenheid van banen aan de bovenkant en onderkant van de 
loonverdeling met ruim 2 procent in de periode 1998-2010. De werkgelegenheid in het 
midden daalt met 4,5 procent in deze periode.  
 
De ontwikkeling over de tijd voor al deze landen is weergegeven in Figuur 6. In deze figuur is 
de werkgelegenheid van de drie groepen in 1998 op 100 gesteld. De ontwikkeling laat 
duidelijk zien dat de werkgelegenheid voor gemiddeld opgeleiden daalt. De werkgelegenheid 
voor hoogopgeleide werknemers is het sterkst gestegen, maar opvallend is ook de stijging 
van 9 procent onder laagopgeleide werknemers vanaf 1998.15 
 
Figuur 6     Daling van werkgelegenheid voor gemiddeld  
       opgeleiden is in veel Europese landen zichtbaar.  

 
 
Noot: De landen die in deze figuur zijn meegenomen, zijn dezelfde die in Figuur 5 worden weergegeven. De periode is 1998-2010. 
Bron: Goos, Manning en Salomons (2012) 

 
De volgende stap is te kijken welke vraag- en aanbodfactoren een rol spelen in het verklaren 
van deze trends. Vooral technologische verandering is een belangrijke oorzaak van 
veranderingen aan de vraagzijde. Veranderingen in de samenstelling van het aanbod spelen 
ook een rol. Institutionele veranderingen, zoals veranderingen in de invloed van vakbonden 
of minimumlonen, hebben geen invloed op de ontwikkelingen in de afgelopen 15 jaar.16 

 
15 Als we de ontwikkeling in Figuur 5 en 6 vergelijken met de ontwikkeling in de Verenigde Staten, dan is daar hetzelfde 
patroon zichtbaar (zie Autor, Katz en Kearney, 2006). In de periode 1993-2006 is het werkgelegenheidsaandeel van 
gemiddeld opgeleide werknemers met ruim 7 procent gedaald en het aandeel van de laagopgeleide populatie het snelst 
gestegen (ruim 4 procent). 
16 Vakbonden hebben minder een vinger in de pap dan dertig jaar geleden. In de Angelsaksische landen is de inbreng van 
vakbonden vanaf begin jaren tachtig sterk afgenomen; in Europese landen is het beeld gemêleerd. Het is echter moeilijk 
gebleken om een rechtstreeks verband tussen veranderingen op de arbeidsmarkt en de verandering van de rol van 
vakbonden te vinden (DiNardo, Fortin en Lemieux, 1996 en Acemoglu, Aghion en Violante, 2001). Daarnaast bemoeien 
vakbonden zich meestal met de loonvorming. Ze hebben maar een beperkte invloed op de totale werkgelegenheid in een 
land. De trends die in deze Policy Brief naar voren komen, hebben vooral betrekking op veranderingen in werkgelegenheid. 
Ten slotte is de trend universeel en niet beperkt tot sectoren van economieën die traditioneel sterk of juist niet worden 
vertegenwoordigd door vakbonden (Teulings, 1996). Minimumlonen hebben vooral impact op de onderkant van de 
arbeidsmarkt. Bij het verdwijnen van laaggeschoolde banen in de jaren zeventig en begin jaren tachtig is het waarschijnlijk 
dat de hoogte van het minimumloon de kansen op werk van laaggeschoolden heeft beïnvloed. Wanneer we echter kijken 
naar de huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de uitholling van het midden zien, dan lijkt het minder waarschijnlijk 
dat (de hoogte van) het minimumloon hierop direct van invloed is. Bij een toenemende druk op de onderkant van de 
arbeidsmarkt kan dit in de toekomst veranderen. 
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4 Banen in het midden van de arbeidsmarkt 
onder druk, groei aan de onderkant 

Een deel van het werk dat traditioneel door werknemers in het middensegment van de 
arbeidsmarkt en in de dienstensector werd gedaan, is de afgelopen jaren geautomatiseerd of 
verplaatst naar het buitenland. Daar waar in de jaren zeventig en tachtig vooral 
laaggeschoold en relatief zwaar werk is verdwenen door verplaatsing of mechanisering, gaat 
het in het afgelopen decennium vooral om werkzaamheden die te maken hebben met 
boekhouden, het bewaken van processen, het beoordelen van producten, en het maken van 
berekeningen.13 Ook banen bij banken en andere instellingen die direct klantcontact vergen, 
worden nu veelal door contact via het internet vervangen. Daarmee lijkt de 
arbeidsmarktpositie van werknemers met een gemiddelde opleiding onder druk te staan. 
 
Dit wordt zichtbaar in Figuur 5 waar voor een aantal EU-landen in de periode 1998-2010 de 
verandering in werkgelegenheid van de hoog-, gemiddeld- en laagbetaalde banen wordt 
weergegeven.14 
 
Figuur 5     Werkgelegenheid in het midden van de arbeidsmarkt  
       neemt af, terwijl werkgelegenheid voor hoog- en  
       laagbetaald werk toenemen. 

 
 
Noot: De landen zijn gesorteerd op de verandering van het werkgelegenheidsaandeel van gemiddeld betaalde banen, waarbij het 
land met de grootste daling links staat. De periode is 1998-2010. 
Bron: Goos, Manning en Salomons (2012). 

 
De landen in de figuur zijn gesorteerd op dalingen in de werkgelegenheid van gemiddeld 
betaalde banen. In alle landen is de werkgelegenheidsverandering voor banen in het midden 

 
13 Zie Machin en Van Reenen (1998) en Hollanders en Ter Weel (2002) voor een internationaal vergelijkende analyse van 
veranderingen in lonen en werkgelegenheid in de jaren zeventig en tachtig. 
14 De indeling is gemaakt op basis van beroepscodes en volgt de indeling die is voorgesteld door Goos, Manning en 
Salomons (2012). Hoogbetaalde banen zijn die van managers, professionals en technici (SOC 1,2,3), gemiddeld betaalde 
banen zijn ondersteunend personeel en vakmensen (SOC 4,7,8) en laagbetaalde banen zijn bedienden, laaggeschoolde 
diensten en elementaire beroepen, zoals productiemedewerkers (SOC 5,9). SOC verwijst naar de meest gebruikte 
internationale classificatie om beroepen tussen landen te kunnen vergelijken. Zie bijvoorbeeld 
http://www.bls.gov/soc/home.htm voor achtergrond en uitleg van de indeling. 
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‘Voor de competenties en vaardigheden die nodig 
zijn om in de 21e eeuw te functioneren, zijn allerlei 
benaming in omloop ……kenmerkend voor de 
verschillende begrippen is dat het veelal gaat om 
een combinatie van kennis, houdingen, 
vaardigheden en reflectie’  (p. 12) 

Bron: Onderwijsraad, 2014 

1.  (Denk)vaardigheden (ICT-geletterdheid, probleemoplossend vermogen, 
kritisch denken, creativiteit) 

2.  Sociale competenties (samenwerking, communicatie, sociale vaardigheden 
en culturele sensiviteit) 

3.  Metacognitie (reflectief vermogen en sturend vermogen) 

 | 44 

Slecht voor mobiliteit 

Goed voor mobiliteit 
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Bron: PBL, 2013 

Skill-gerelateerdheid van 
sectoren 

DE VEERKRACHT 
VAN REGIONALE 
ARBEIDSMARKTEN

Planbureau voor de Leefomgeving

Postadres
Postbus 30314
2500 GH Den Haag

Bezoekadres
Oranjebuitensingel 6
2511 VE Den Haag
T +31 (0)70 3288700

www.pbl.nl

December 2013

BELEIDSSTUDIE

D
e veerkracht van regionale arbeidsm

arkten
PBL

Belang van skill gerelateerde bedrijfstakken  
1.  Bedrijfsleven toegang tot beroepsbevolking met relevante skills – 

schaalvoordelen in termen van opleiden van mensen en kansen 
voor werknemers 

2.  Economische tegenspoed compenseren door groei in 
gerelateerde bedrijfstakken 

3.  Potentieel voor kennisuitwisseling - innovatie 
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Bron: OECD, 2014 

Regio’s optimaliseren wanneer … 
 | 48 

1.  Voort wordt gebouwd op datgene waar de regio goed in is 
2.  Weerbaarheid versterken door economische diversificatie  
3.  Aanpassingsmechanismen door mobiliteit van mensen  
4.  Versterking van aansluitingsmechanismen door bevordering 

algemene en werk gerelateerde skills 
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69Veerkracht van regionale arbeidsmarkten vergeleken | 

VI
JF

VI
JF

  | 

mogelijk zijn er ook minder potentiële banen beschikbaar 
in gerelateerde sectoren als dit vooral sectoren zijn die tot 
dezelfde bedrijfskolom behoren. 

5.2  Veerkracht bij een algemene  
 schok

Figuur 5.1 laat de verschillen in veerkracht van de 
regionale arbeidsmarkten zien voor de situatie waarin het 
aantal banen na een economische schok in elke sector en 
in elke gemeente met 10 procent afneemt. We tonen de 
resultaten op gemeenteniveau, maar het ruimtelijk 
schaalniveau waarop we de veerkracht van regionale 
arbeidsmarkten bepalen is groter, namelijk het gebied 
dat binnen een acceptabele woon-werkreistijd vanuit die 
gemeente te bereiken is. Dit is het schaalniveau dat in 
deze studie wordt bedoeld met regio of regionale 
arbeidsmarkt. De meest veerkrachtige regio’s bevinden 
zich rondom Amsterdam, in ’t Gooi, in de provincie 
Utrecht en in een deel van het Groene Hart en van daaruit 
richting het zuidoosten rondom ’s-Hertogenbosch en 
Eindhoven. De ontslagen werknemers die in deze 
gemeenten wonen, hebben gemiddeld genomen de 
meeste mogelijkheden om een nieuwe baan te vinden in 
een gerelateerde sector zonder daarvoor te hoeven 
verhuizen. De kans op een nieuwe baan is in deze regio’s 
hoger, en wel om twee redenen: niet alleen is het aantal 
bereikbare banen hier hoger (zie paragraaf 3.3.2) maar, zo 
blijkt uit figuur 5.1, de sectoren in deze 

arbeidsmarktregio’s zijn ook nog sterk gerelateerd in 
kennis en vaardigheden waardoor de mogelijkheden voor 
intersectorale arbeidsmobiliteit hier ook groter zijn. 

De veerkracht verschilt vrij sterk tussen gemeenten in 
Nederland (zie tabel 5.1). De meest veerkrachtige 
gemeenten herstellen twee keer zo snel als gemiddeld, de 
minst veerkrachtige gemeenten doen dit slechts 0,18 keer 
zo snel. De gemeenten met de hoogste veerkracht zijn 
niet de grote steden, maar de gemeenten in de buurt van 
Amsterdam of Utrecht. Doordat deze gemeenten via het 
snelwegennetwerk goed verbonden zijn met zowel 
Amsterdam als Utrecht, hebben na een schok ontslagen 
werknemers veel potentiële banen binnen pendelafstand 
waardoor de kans groter is dat er ook banen in 
gerelateerde sectoren te vinden zijn. Bovendien zijn er 
niet alleen in deze twee grote steden veel banen 
geconcentreerd maar ook in de gemeenten daaromheen, 
zoals Amstelveen en Nieuwegein.

De hoge veerkracht van deze gemeenten laat zien dat de 
sectorsamenstelling van de arbeidsmarktregio’s waarin 
deze gemeenten liggen, veel mogelijkheden biedt voor 
intersectorale arbeidsmarktmobiliteit. De regio’s 
Amsterdam en Utrecht zijn sterk gespecialiseerd in de 
financiële en zakelijke diensten: sectoren die kennis en 
vaardigheden vereisen die in veel andere sectoren 
toepasbaar zijn, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld 
sommige industriële activiteiten (zie paragraaf 4.3). Dit 
effect wordt nog verder versterkt doordat de 
verschillende specialisaties in de regio’s Amsterdam en 

Figuur 5.1
Veerkracht van regionale arbeidsmarkten bij een economische schok, alle sectoren

pb
l.n

l

Bron: CBS SSB, 2012; Significance, 2009; LISA, 2012; bewerking PBL

Gebaseerd op aantal 
banen in 2008

Snelheid van herstel

Langzamer

2x

1,5x

1

1,5x

2x

Gemiddeld

Sneller

De veerkracht van alle gemeenten is geïndexeerd, waarbij 100 de gemiddelde veerkracht van alle gemeenten is.
Bron: PBL, 2013 

Waar brengt ons dat…. 
a.  Sluit aan bij gebiedseigen kenmerken en economische structuur 
b.  Investeer in ‘gerelateerde variëteit’  
c.  Breng stromen en transities op de (regionale) arbeidsmarkt in beeld 
d.  Bevorder (intra- en inter)sectorale mobiliteit – weerbaarheid en 

aanpassingsvermogen regio en individu 
e.  Denk na over publieke en private verantwoordelijkheden als het gaat 

om algemeen, beroeps- en bedrijfsonderwijs 
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De moraal  
①  Weerbaarheid in plaats van korte termijn plaatsbaarheid 
②  Transitioneel beleid in plaats van re-integratie beleid 
③  Slim specialiseren (mix van specialisatie versus generalisatie)   
④  Eerlijke verdeling van schaarste 
⑤  Zorg voor echte verbindingen tussen economie – onderwijs – 

sociale zaken 
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Dank voor uw aandacht 


