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Met de Participatiewet wil het kabinet bereiken dat zoveel mogelijk mensen deelnemen aan werk. Het 

economische herstel kan hieraan bijdragen. De arbeidsmarkt reageert met vertraging op economische 

ontwikkelingen en trekt ook voorzichtig aan. Niet alle sectoren profiteren echter van het herstel. 

Bovendien is de arbeidsmarkt van na de recessie een andere dan die van voor de recessie. 

 

Regionale arbeidsmarktpartijen staan voor de opgave om het - in de economische recessie fors 

toegenomen – onbenutte arbeidsaanbod te begeleiden naar werk. Het economische herstel mist nog 

voldoende kracht om in 2015 en 2016 al te zorgen voor een substantiële daling van het aantal 

werkzoekenden. Het onbenutte arbeidsaanbod bestaat voor een belangrijk deel uit werkzoekenden die 

zelf moeilijk werk kunnen vinden. Het gaat dan om mensen waarvan de richting en het niveau van de 

opleiding niet aansluiten bij de eisen die de huidige arbeidsmarkt stelt. Maar ook om ouderen, langdurig 

werklozen, werkzoekenden uit krimpsectoren en mensen met een arbeidsbeperking. 

 

Johan Kruithof, voorzitter arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe: 

‘Terwijl elders in Nederland de werkgelegenheid alweer voorzichtig aantrekt, blijft onze arbeidsmarktregio 

wat achter. Zoveel mogelijk mensen aan werk helpen, blijft daarmee de grootste uitdaging voor ons de 

komende jaren. Gelukkig is de samenwerking tussen werkgevers, werknemers en overheid in onze regio 

heel goed en voel ik overal de energie om hier samen de schouders onder te zetten.’ 

 

De uitdagingen waarvoor de arbeidsmarkt in de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe zich in 2016 

gesteld ziet, kunnen het meest effectief aangepakt worden door samen te werken in de regio. Voor 

succesvolle samenwerking in de regio is een gezamenlijk marktbewerkingsplan vanuit een gedeelde visie 

op de arbeidsmarkt onontbeerlijk. Alleen wanneer de neuzen dezelfde kant op staan, kunnen de 

activiteiten op elkaar afgestemd worden. Regio in Beeld analyseert de arbeidsmarkt van de 

Stedendriehoek en Noordwest Veluwe en biedt daarmee een gemeenschappelijk vertrekpunt voor 

regionaal arbeidsmarktbeleid. Daarmee kan Regio in Beeld dienen als startpunt in de gezamenlijke 

marktbewerking van gemeenten, werkgevers-en werknemersorganisaties, onderwijsinstellingen, UWV, 

sectororganisaties en regionale samenwerkingsverbanden. 

 

Deze Regio in Beeld geeft een doorkijk van de arbeidsmarktontwikkelingen in de Stedendriehoek en 

Noordwest Veluwe in 2015 en 2016. In de eerste twee hoofdstukken komt de vraag van werkgevers – 

werkgelegenheid en vacatures – aan bod. Hoofdstuk 3 geeft een beeld van de aanbodzijde op de 

arbeidsmarkt, en dan met name het onbenut arbeidsaanbod. In hoofdstuk 4 worden vraag en aanbod 

met elkaar vergeleken, om zo te bepalen waar kansen en knelpunten liggen. Afsluitend beschrijft 

hoofdstuk 5 wat samenwerkende regionale partijen (kunnen) doen om die kansen te benutten en 

verschillen te overbruggen.  

 

Ik wens u veel leesplezier. En inspiratie om gezamenlijk de arbeidsmarktuitdagingen in regionaal verband 

aan te gaan. 

 

Marianne Lentz 

Regiomanager UWV WERKbedrijf Stedendriehoek en Noordwest Veluwe 
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1.1. Veel banen in groei- én in krimpsectoren 

In de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd) 

in 2015 en 2016 tot 283.000 eind 2016. Dit is een toename met circa 1.600 banen. In 2016 is de groei 

met 0,4% groter dan in 2015 (0,2%). Landelijk stijgt het aantal banen beide jaren iets meer. Per saldo 

groeit de werkgelegenheid in de marktsector en krimpt in de collectieve sector.  

Structurele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt hebben tijdens de voorbije crisisjaren niet stilgestaan. 

Ontwikkelingen zoals een groeiend aandeel werk in de dienstverlening, flexibilisering van de 

arbeidsmarkt, veranderingen in kwalificaties voor bestaande en nieuwe functies, vergrijzing van de 

(beroeps)bevolking en verdergaand gebruik van computers en robots. Daardoor betekent herstel van de 

arbeidsmarkt niet dat alle verloren banen in dezelfde omvang en vorm terugkomen. Vraag en aanbod op 

de arbeidsmarkt zien er nu anders uit dan voor de crisis en blijven volop in verandering. Groei van de 

arbeidsmarkt betekent wel meer kansen op werk voor meer mensen. 

 

Afbeelding 1.1. Werknemersbanen per sector: omvang, aandeel en ontwikkeling 
Stedendriehoek en Noordwest Veluwe, 2015 

 
Bron: UWV  

 

Afbeelding 1.1 geeft de omvang en ontwikkeling van het aantal banen van werknemers in de 

Stedendriehoek en Noordwest Veluwe per sector in 2015. De afbeelding geeft drie dingen weer. 

 De omvang van een sector. Hoe groter de bol, hoe meer banen er in de betreffende sector zijn. 

 De verwachte groei of krimp van een sector. In sectoren boven de horizontale as is er banengroei in 

2015; daaronder krimp. 

 Het relatieve belang van een sector (de specialisatiegraad). Op de verticale as is het aandeel van een 

sector in de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe gelijk aan dat van Nederland. Links van de as is het 

regionale aandeel kleiner, rechts van de as is het regionale aandeel groter. 

In de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe zijn zorg & welzijn, zakelijke diensten, industrie en 

detailhandel de sectoren met de meeste banen van werknemers. Van de in totaal 282.000 banen in 2015 

in de regio nemen deze sectoren er 166.000 (59%) voor hun rekening.  

 

Het aantal banen van werknemers in de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe groeit in 2015 en in 2016 

in de meeste sectoren. In de zakelijke diensten is de banengroei het grootst. Dit betreft grotendeels 
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uitzendbanen die tot deze sector worden gerekend, ongeacht de sector waarin de uitzendkrachten 

werken. De groei van uitzendwerk komt ook uit sectoren waar het aantal banen van werknemers 

afneemt. Er komen ook banen bij in de detailhandel, groothandel, horeca, bouw (vooral in 2016), vervoer 

& opslag en ICT. Bij de detailhandel groeit de verkoop via internet hard. Dit gaat ten koste van de 

aankopen bij de traditionele (fysieke) winkels. Hierdoor verschuift de aard en samenstelling van de 

werkgelegenheid (zoals bezorgservice). De groei van online verkopen biedt de groothandel kansen. 

Webwinkels moeten worden beleverd, maar het zelf openen van een webwinkel behoort ook tot de 

mogelijkheden. De ICT wordt steeds belangrijker door ontwikkelingen als big data, digitalisering van 

klantprocessen en industriële automatisering.  

 

Vijf sectoren krimpen beide jaren: zorg & welzijn, openbaar bestuur, financiële diensten, industrie en 

landbouw. De zorg & welzijn verliest ook in 2015 banen. In 2016 is de krimp minder sterk. Het aantal 

banen in de thuiszorg kan door stijgende vraag (vergrijzing) weer toenemen. Door bezuinigingen in het 

openbaar bestuur neemt het aantal banen bij onder andere de lokale overheden af. Bij de financiële 

diensten neemt de werkgelegenheid opnieuw fors af, door structurele aanpassing van de dienstverlening 

na afloop van de crisis. Banen in de industrie en landbouw krimpen door productie met steeds minder 

mensen. In de regionaal grote metaalindustrie wordt – landelijk – wel banengroei verwacht. 

 

Rechts in afbeelding 1.1 staan sectoren die relatief belangrijk zijn voor de Stedendriehoek en Noordwest 

Veluwe. Dit geldt vooral voor zorg & welzijn, openbaar bestuur en industrie, waar de werkgelegenheid 

krimpt. Zorg & welzijn en industrie zijn ook nog eens omvangrijke sectoren, waardoor de banenkrimp 

zwaar meetelt in de totale werkgelegenheidsontwikkeling in de regio. 

 

Banengroei begint met economische groei 

Cruciaal voor de arbeidsmarkt is de ontwikkeling van de economie. Na twee jaar van economische krimp 

groeide de economie in 2014. In 2015 en 2016 zet deze ontwikkeling versterkt door. Het economisch 

herstel is breed: consumentenbestedingen, overheidsbestedingen, investeringen van bedrijven en export 

dragen allemaal positief bij aan de economische groei in 2015 en 2016. De mate waarin de verschillende 

sectoren van het herstel profiteren varieert. Dat voor economische groeiverwachtingen nog altijd 

onzekerheidsmarges gelden, maakt box 1.1 duidelijk. 

 

Box 1.1. Verwachtingen  economische groei 

De prognoses in Regio in Beeld voor banen en vacatures komen uit het rapport UWV Arbeidsmarktprognose 2015-2016, 
uitgebracht in juni 2015. Dat rapport gaat uit van de economische groeicijfers van het CPB van maart 2015: 1,7% 
economische groei in 2015 en 1,8% in 2016.  
 
In augustus 2015 heeft het CPB de verwachte economische groei verhoogd naar 2,0% voor 2015 en 2,4% voor 2016. In 
juli/augustus verwachten ook de drie grote banken (ABN Amro, Rabobank en ING) en de OESO hogere 
groeipercentages, variërend van 2,0% in 2015 tot 2,4% in 2016. De Nederlandsche Bank ging in juni ook uit van 2,0% 
economische groei voor 2015, maar verwacht een lagere groei van 1,8% in 2016. Toch is ook De Nederlandsche Bank 
met die junicijfers optimistischer dan een half jaar eerder.  
 
Als de economie sterker groeit dan verwacht, ontwikkelt ook de arbeidsmarkt zich gunstiger dan de in deze Regio in 
Beeld gebruikte UWV arbeidsmarktprognoses. 

 

 

Arbeidsproductiviteit beïnvloedt ruimte voor banengroei 

Economische groei wordt gerealiseerd door een hogere arbeidsproductiviteit en hogere werkgelegenheid. 

Pas als de groei van de productie groter is dan de groei van de arbeidsproductiviteit, ontstaat er extra 

werkgelegenheid. De productiviteit van arbeid groeit gewoonlijk, doordat efficiëntere productieprocessen 

de productie per (voltijds)medewerker verhogen. Landelijk is die toename in 2015-2016 gemiddeld circa 

1% per jaar. De rest van de hogere productie wordt mogelijk door meer inzet van arbeid. 

Afbeelding 1.2 laat zien dat er grote verschillen in productiviteitsgroei zijn tussen sectoren. In de industrie 

is de productiviteitsgroei bijvoorbeeld veel groter dan in de zakelijke diensten. De industrie is sterk 

vertegenwoordigd in de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe. Dit heeft een drukkend effect op de 

werkgelegenheidsgroei in de regio.  
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Afbeelding 1.2. Gemiddelde productiviteitsgroei per jaar 
Nederland, 1995-2013 

 
 

Bron: Rabobank, bewerking UWV 

 

1.2. Structurele veranderingen worden zichtbaarder 

Structurele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt hebben tijdens de voorbije crisisjaren niet stilgestaan. 

Daarbij gaat het om ontwikkelingen zoals een groeiend aandeel werk in de dienstverlening, flexibilisering 

van de arbeidsmarkt, hogere arbeidsparticipatie, veranderingen in kwalificaties voor nieuwe en bestaande 

functies, vergrijzing van de (beroeps)bevolking en verdergaand gebruik van computers en robots. Nu de 

conjunctuur zich herstelt worden structurele veranderingen (nog) duidelijker zichtbaar. 

 Bestaande functies verdwijnen of veranderen sterk door robotisering, automatisering en upgrading. 

 Nieuwe functies ontstaan als gevolg van innovatie en de verbinding van techniek en diensten. 

 Arbeid wordt flexibeler georganiseerd (oproepwerk, uitzendwerk, zzp’ers, tijdelijke contracten). 

 Meer ouderen en meer vrouwen participeren. 

Deze ontwikkelingen zijn niet specifiek regionaal, maar spelen in elke regio een belangrijke rol. Dit is ook 

terug te zien in de ontwikkeling en de kenmerken van vacatures in hoofdstuk 2. 

 

Flexibilisering neemt toe 

Flexibilisering van de arbeidsmarkt is een ontwikkeling die al lang gaande is. Deze ontwikkeling komt 

deels voort uit kostenoverwegingen van ondernemers, maar is ook een reactie op flexibilisering in de 

productie en levering van goederen en diensten. Om te blijven concurreren moeten ondernemingen snel 

kunnen reageren op veranderingen in hun markt. Nieuwe technologie helpt om productieprocessen 

flexibeler te maken, maar dat heeft ook gevolgen voor de inzet van personeel. Er wordt meer gewerkt 

met oproepkrachten, zzp’ers en vormen van tijdelijke contracten. Maar ook ‘vast’ personeel moet zich 

vaker en sneller aanpassen aan veranderingen. Dat stelt andere eisen aan kennis en vaardigheden.  

 

Structurele groei aandeel zelfstandigen 

In dit hoofdstuk ligt de nadruk op banen van werknemers, omdat daar de meeste regionale informatie 

over beschikbaar is. Bovendien vormt dit nog altijd het grootste deel van de totale werkgelegenheid. Het 

andere deel, de banen van zelfstandigen, groeit echter sterker dan het aantal banen van werknemers en 

groeit structureel. Daarom krijgen banen van zelfstandigen steeds meer aandacht in onderzoek en 

statistiek, maar vooralsnog vooral op landelijk niveau.  

 

Het aantal banen (voltijd en deeltijd) van werknemers groeit landelijk met 0,5% in 2015 en 0,7% in 

2016. Door de voortzetting van de flexibiliseringstrend neemt het aantal banen van zelfstandigen sneller 

toe dan van werknemers: in 2015 met 34.000 (1,7%) en in 2016 met 33.000 (1,6%). Van de 

zelfstandigen is ongeveer de helft zelfstandige zonder personeel (zzp). Het aandeel zelfstandigen in de 

werkgelegenheid groeit tot ruim 20%; meer dan één op de vijf banen is voor een zelfstandige. 

 

Ook hierbij zijn er grote verschillen tussen sectoren. Sectoren met een groot aandeel zelfstandigen zijn de 

landbouw, bouw en zakelijke diensten. In de bouw en specialistische zakelijke diensten neemt het aantal 

zelfstandigen in 2015 en 2016 landelijk verder toe. In de regionaal oververtegenwoordigde sectoren 

industrie en openbaar bestuur is het aandeel zelfstandigen juist klein. Ook zorg & welzijn is sterk 
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vertegenwoordigd in de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe. Hier ligt het aandeel zelfstandigen 

landelijk rond het gemiddelde over alle sectoren samen. In 2015 en 2016 neemt dit naar verwachting 

verder toe. 

 

Vergrijzing zorgt voor vervanging, waarbij functie-eisen kunnen veranderen 

De leeftijdsopbouw van werknemers verschilt sterk tussen sectoren. Voor de arbeidsmarkt is deze 

leeftijdsopbouw een relevant gegeven. Zo impliceert een hoog aandeel 50-plussers dat er mogelijk meer 

vervangingsvraag is voor personeel dat de komende jaren met pensioen gaat. Wanneer functies 

veranderen, kunnen hierbij wel andere competenties en een hoger opleidingsniveau worden gevraagd.  

 

Afbeelding 1.3 toont de verschillen tussen sectoren in de leeftijdsopbouw van werknemers die in de regio 

wonen. Het beeld voor de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe komt grotendeels overeen met het 

landelijke beeld. Gemiddeld is 29% van de werknemers in de regio 50 jaar of ouder en 20% is jonger dan 

27 jaar.  

 

In de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe zijn openbaar bestuur en onderwijs de sterkst vergrijsde 

sectoren. In het openbaar bestuur is 45% van de werknemers 50-plusser, in het onderwijs 42%. Ook nog 

sterker vergrijsd dan gemiddeld zijn zorg & welzijn, vervoer & opslag, bouw, financiële diensten en 

industrie. In absolute aantallen heeft de sector zorg & welzijn met 18.700 de meeste werknemers van 50 

jaar en ouder. Hiervan zijn 2.900 werknemers 60-plus en bereiken de komende jaren de AOW-

gerechtigde leeftijd. Andere sectoren met veel werknemers van 60 jaar en ouder zijn openbaar bestuur 

(1.900), industrie (1.600) en onderwijs (1.100).  

 

De horeca heeft relatief de meeste werknemers jonger dan 27 jaar. In de Stedendriehoek en Noordwest 

Veluwe is hun aandeel met 61% nog groter dan landelijk. Ook in detailhandel, uitzendbanen en landbouw 

is het aandeel jongeren groot. Vaak gaat het om scholieren en studenten die in deze sectoren een 

bijbaantje of vakantiewerk hebben. Een hoog aandeel jongeren kan duiden op hoge vervangingsvraag 

vanwege verloop of seizoenswerk. Wat betreft aantallen jongeren is de detailhandel de grootste sector. 

Die telt 11.400 werknemers onder de 27 jaar. Op enige afstand volgt zorg & welzijn met 8.300 jongeren.  

 

Afbeelding 1.3. Banen van werknemers naar leeftijdsklasse en sector 
Stedendriehoek en Noordwest Veluwe, december 2014 

 
Bron: UWV 
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2.1. Groei vacatures in hogere versnelling 

De vacaturemarkt reageert sneller op economische ontwikkelingen dan de banen. In het eerste jaar dat 

de economie groeide (2014), krompen de banen nog. Het aantal vacatures steeg echter al wel. Door het 

economisch herstel durven meer mensen van baan te wisselen. Zij laten een arbeidsplaats achter die 

veelal ook weer vervuld moet worden. Dit blijkt ook uit afbeelding 2.1. Hierin is het aantal ontstane 

vacatures in de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe per kwartaal van 2011-2015 afgebeeld. Na de 

dalende tendens in de jaren van crisis, groeide het aantal vacatures in 2014. In dat jaar ontstonden ieder 

kwartaal gemiddeld 5.100 vacatures in de regio. In 2015 groeit het aantal vacatures verder en ligt in het 

tweede kwartaal nog net iets onder hetzelfde kwartaal van 2011. UWV verwacht dat de vacaturegroei 

doorzet in 2016. Toch blijft het aantal vacatures lager dan tijdens de jaren voor de crisis. 

 

Overigens is het aantal vacatures een onderschatting van het feitelijk aantal nieuwe baanstarts. Er 

worden namelijk ook banen ingevuld zonder dat er een formele vacature is geplaatst. Zo worden veel 

mensen aangenomen via het informele circuit, netwerken, open sollicitaties, stageplekken en dergelijke.  

 

In dit hoofdstuk zijn vier kwartalen (derde en vierde kwartaal van een jaar en het eerste en tweede 

kwartaal van het jaar daarop volgend) vergeleken met de vier kwartalen daarvoor. Deze periodes worden 

verder kortweg aangeduid als 2014/2015 en 2013/2014.  

 

Afbeelding 2.1. Ontstane vacatures per kwartaal 
Stedendriehoek en Noordwest Veluwe, 2011-2015 

 
Bron: UWV 

 

De toenemende groei van vacatures is in alle sectoren terug te zien, met uitzondering van het openbaar 

bestuur. Afbeelding 2.2 toont de omvang en ontwikkeling van ontstane vacatures in de Stedendriehoek en 

Noordwest Veluwe per sector in 2013/2014 en 2014/2015.  

De meeste vacatures ontstaan in 2014/2015 in de detailhandel, zorg & welzijn en zakelijke diensten. In 

de detailhandel is vooral vraag naar verkopers, vakkenvullers, commercieel employés en winkeliers. In de 

detailhandel werken veel jongeren in bijbaantjes of als vakantiekracht, maar ook Wajongers. Door 

bezuinigingen in de zorg daalde het aantal vacatures de afgelopen jaren. Het blijft echter een sector met 

veel werkgelegenheid (zeker in de regio), waar toch veel vacatures blijven ontstaan. De vacaturegroei in 

het afgelopen jaar komt door herstel vanuit een laag niveau. Bovendien ontstaan vacatures doordat 

verantwoordelijkheden op een andere plaats worden gelegd (gemeenten) en het opnieuw aanbesteden 

van zorgdiensten. De meeste vacatures in zorg & welzijn ontstaan voor verzorgend personeel (zoals 

verzorgenden individuele gezondheidszorg en woonbegeleiders), verplegenden & doktersassistenten, 

therapeuten & verpleegkundigen, artsen en hulpkrachten horeca & verzorging. In de zakelijke diensten 
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zijn er vooral veel vacatures voor interieurverzorgers, commercieel employés (middelbaar 

beroepsniveau), commercieel medewerkers (hoger beroepsniveau), systeemanalisten en assistent 

accountants. 

 

De grootste procentuele toename in de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe is te zien in de bouw. Hier 
verdubbelde het aantal ontstane vacatures in 2014/2015. Doordat het aantal bouwvacatures de 
afgelopen jaren daalde, komt de groei vanuit een laag niveau. Bovendien toonde de bouw al in 2014 de 
eerste tekenen van een voorzichtig herstel. Voor 2015 en 2016 wordt (landelijk) vooral in de 
woningbouwproductie een flinke groei verwacht.  
 

Afbeelding 2.2. Ontstane vacatures naar sector 
Stedendriehoek en Noordwest Veluwe, 2013/2014 en 2014/2015 

Sector 2013/2014 2014/2015 Mutatie (abs.) Mutatie (%) 

Detailhandel 4.210 4.280 70 2% 

Zorg en welzijn 2.480 3.820 1.340 54% 

Zakelijke diensten 2.900 3.050 150 5% 

Horeca 1.700 2.350 650 38% 

Industrie 1.370 1.550 180 13% 

Groothandel 840 1.400 560 67% 

Onderwijs 990 1.120 130 13% 

Overige diensten 850 1.120 270 32% 

Bouwnijverheid 440 870 430 98% 

ICT 670 810 140 21% 

Openbaar bestuur 880 770 -110 -13% 

Vervoer en opslag 640 760 120 19% 

Financiële diensten 380 560 180 47% 

Landbouw 530 530 0 0% 

Totaal 18.880 22.990 4.110 22% 

 

Bron: UWV 

 

Volgens de UWV Arbeidsmarktprognose 2015-2016 ontstaan in 2016 landelijk de meeste vacatures in de 

detailhandel en zorg & welzijn. Ook in specialistische zakelijke diensten, industrie en horeca worden veel 

vacatures verwacht. In vrijwel alle sectoren stijgt het aantal vacatures in 2015 en 2016. Uitzondering is 

het openbaar bestuur; een relatief grote sector in de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe. Door 

bezuinigingen krimpt de werkgelegenheid in deze sector verder. Bovendien is de mobiliteit van 

werknemers in het openbaar bestuur over het algemeen lager dan in andere sectoren.  

 

2.2. Veel vacatures voor laagopgeleid verzorgend & 

dienstverlenend personeel 

In de vorige paragraaf komt naar voren dat de meeste vacatures in de Stedendriehoek en Noordwest 

Veluwe ontstaan in de detailhandel, zorg & welzijn en zakelijke diensten. Afbeelding 2.3 toont het aantal 

regionale vacatures in 2014/2015 per sector en per beroepsgroep. De vacatures zijn onderverdeeld naar 

drie beroepsniveaus: laag, middelbaar en hoog.  

 

Links in de afbeelding staan de vacatures per sector naar beroepsniveau. Voor laagopgeleiden ontstaan 

de meeste vacatures in de detailhandel, op ruime afstand gevolgd door horeca, zakelijke diensten, zorg & 

welzijn en vervoer & opslag. In de detailhandel en horeca betreft het vaak seizoenswerk en bijbaantjes 

voor scholieren en studenten, maar ook voor werkende Wajongers. Vacatures in de zakelijke diensten, 

zorg & welzijn en vervoer & opslag bieden de vele andere laagopgeleide werkzoekenden in de regio veelal 

meer kansen. Op middelbaar beroepsniveau ontstaan er in de regio vooral vacatures in de zorg & welzijn, 

zakelijke diensten, detailhandel en industrie. In de zorg is het gevraagde mbo-niveau vaak hoger dan het 

opleidingsniveau van werkzoekenden. Vacatures voor hoogopgeleiden zijn vooral te vinden in de zorg & 

welzijn, zakelijke diensten, onderwijs en ICT.  

 

Het rechterdeel van afbeelding 2.3 geeft inzicht in de vacatures per beroepsgroep naar beroepsniveau. Er 

zijn veel vacatures voor laagopgeleid verzorgend & dienstverlenend personeel. Het gaat hierbij vooral om 

de functies verkoper, interieurverzorger, hulpkracht horeca & verzorging en vakkenvuller. Deze vacatures 

worden deels door scholieren en studenten ingevuld. Ook voor middelbaar opgeleid economisch-

administratief personeel zijn er veel vacatures. Dit zijn voornamelijk vacatures voor commercieel 

employés, zoals accountmanager, commercieel-administratief medewerker, medewerker klantenservice 

en callcentermedewerker. Andere middelbaar economisch-administratieve functies waar veel vraag naar 
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is, zijn boekhouders & secretaresses, productieplanners en technisch-commercieel employés. Voor veel 

van deze functies zijn er ook veel werkzoekenden die hier werk in zoeken.  

 

Afbeelding 2.3. Ontstane vacatures naar beroepsniveau, per sector (links) en 

beroepsgroep (rechts) 
Stedendriehoek en Noordwest Veluwe, 2014/2015 

 
Bron: UWV 

 

De vraag naar arbeid verandert structureel. Door verdergaande automatisering en robotisering worden 

andere eisen gesteld aan de competenties en kennis van personeel. Bestaande functies veranderen of 

verdwijnen en nieuwe functies ontstaan. Vanuit verschillende sectoren komt het signaal dat het 

gevraagde opleidingsniveau verschuift naar de hogere niveaus. Er zijn meer mensen nodig die hele 

processen kunnen overzien, meedenken en met de klanten communiceren. Taken worden complexer, 

bijvoorbeeld vanwege veranderende wensen van klanten. Dat vraagt om een hoger werk- en denkniveau. 

 

Volgens onderzoek van Deloitte kunnen veel functies in Nederland binnen tien tot twintig jaar verdwijnen. 

Het gaat hier onder andere om banen van verkopers, boekhouders, administratief medewerkers, 

bouwarbeiders, bestuurders van voertuigen en verzorgend personeel. Deze beroepen komen ook in de 

Stedendriehoek en Noordwest Veluwe veel voor. De snelheid van deze ontwikkelingen en de uiteindelijke 

impact op de regionale arbeidsmarkt zijn nog onzeker, omdat deze afhangen van het tempo van de 

technologische ontwikkeling, maatschappelijke acceptatie, wet- en regelgeving, het ontstaan van nieuwe 

banen en de politieke besluitvorming. 
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2.3. Gevraagd beroepsniveau stijgt 

Volgens de vorige paragraaf verschuift het gevraagde opleidingsniveau naar hogere niveaus. Dit blijkt ook 

uit afbeelding 2.4. Deze toont het aandeel ontstane vacatures naar beroepsniveau in de Stedendriehoek 

en Noordwest Veluwe, in 2011/2012 en 2014/2015. In deze periode daalde het aandeel vacatures waarin 

een laag beroepsniveau wordt gevraagd naar 40%. Veel bij UWV ingeschreven werkzoekenden zijn op 

zoek naar een baan op dit niveau. Ook het aandeel vacatures op middelbaar beroepsniveau daalde, maar 

minder sterk. Eén op de drie vacatures in de regio betreft dit niveau. Het aandeel vacatures op hoog 

niveau steeg juist; van 21% naar 26%.  

 

Afbeelding 2.4.  Aandeel ontstane vacatures naar beroepsniveau (in %) 
Stedendriehoek en Noordwest Veluwe, 2011/2012 en 2014/2015 

 
Bron: UWV 

 

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er een verband bestaat tussen regionale werkloosheid en 

verdringing. Bij een hogere werkloosheid hebben werkgevers keuze uit meer sollicitanten. Zij kiezen dan 

vaker voor een kandidaat met een hoger opleidingsniveau. Bovendien zijn hogeropgeleide werkzoekenden 

dan eerder bereid om werk van een lager niveau te accepteren. Daarmee verdringen zij personen met 

een lager opleidingsniveau. Hierdoor verslechtert de positie van lager opgeleiden. Wanneer de economie 

aantrekt, gaan er naar verwachting meer werknemers in een baan op hun eigen niveau werken. Dit biedt 

vooral kansen voor werkzoekenden met een korte afstand tot de arbeidsmarkt. Voor langdurig werklozen, 

ouderen en lager opgeleiden blijft het eerst nog moeilijk om werk te vinden. 

 

2.4. Vraag naar flexibel personeel groeit 

De vraag naar flexibel personeel neemt structureel toe. Dit gaat ten koste van de vraag naar vaste 

werknemers. Uit analyses van CBS en TNO blijkt dat het aandeel werkenden (exclusief zelfstandigen) met 

een flexibele arbeidsrelatie in Nederland steeg van 15% (2004) tot 22% (2014). Ook het aandeel 

zelfstandigen (vooral zonder personeel) steeg verder, waardoor een vaste arbeidsrelatie steeds minder 

vaak voorkomt. 

 

Van alle personen met een flexibele arbeidsrelatie in 2014 is 30% oproepkracht en 12% uitzendkracht. Er 

zijn ook veel werknemers met een tijdelijk contract (al dan niet met uitzicht op een vast contract). Van de 

werknemers die in de flexibele schil gaan werken, heeft na drie jaar ruim één derde een vaste baan. Dit 

aandeel verschilt per provincie. Bij provincies met een sterkere banengroei is de kans op een vaste baan 

vanuit flexibele arbeid groter. Ook een hoog onderwijsniveau, autochtone herkomst, middelbare leeftijd, 

werken naast de opleiding en bij grotere bedrijven werken verhogen de kans op vast werk.  

Voor flexwerkers is het sinds de economische crisis lastiger geworden om de overstap naar een vaste 

baan te maken. De verdere groei van de flexibele schil wordt vooral verwacht bij bedrijven die nu al 

relatief veel flexwerkers in dienst hebben, aldus de onderzoekers van CBS en TNO.  

 

Uit het onderzoek ‘Vacatures in Nederland 2013’ van UWV blijkt dat de meeste werkgevers (61%) 

uitzendkrachten vooral inzetten om piekperioden op te vangen. Overige redenen om flexibel personeel te 

zoeken zijn het vervangen van zittend personeel, bijvoorbeeld vanwege verlof. Soms is het een manier 

om personeel te werven. De daling van het aandeel aangeboden vaste contracten kan mede verklaard 

worden uit de mindere economische situatie in de afgelopen periode.  

Verder blijkt dat zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) een steeds groter deel van de vraag naar arbeid 

invullen. Van de werkzame beroepsbevolking in 2014 is één op de negen zzp’er, in 2003 was dat nog één 

op de twaalf. Bedrijven huren zzp’ers vooral in vanwege de flexibele personeelsvoorziening. Ze worden 

ingezet om pieken in het productieproces op te vangen en vanwege hun specifieke kennis en ervaring.  
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3.1. Onbenut arbeidsaanbod 

De potentiële beroepsbevolking in de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe telt eind 2016 circa 444.000 

personen. Een deel van deze personen is, om welke reden dan ook, niet beschikbaar voor arbeid. De 

beroepsbevolking bestaat uit personen die werken, en uit personen die geen werk hebben, maar recent 

naar werk zochten en daarvoor direct beschikbaar zijn. Eind 2016 betreft dit 313.000 personen. De bruto 

arbeidsparticipatie in de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe (het aandeel van de beroepsbevolking in 

de potentiële beroepsbevolking) stijgt daarmee in 2016 naar ruim 70%. Het aantal personen dat 

beschikbaar is op de arbeidsmarkt wordt groter. 

 

In dit hoofdstuk gaat het vooral om de personen die niet of nauwelijks werken, terwijl ze dit wel zouden 

willen: het onbenut arbeidsaanbod. Dit onbenut arbeidsaanbod bestaat hoofdzakelijk uit WW’ers, 

WWB’ers, Wajongers met arbeidsvermogen, maar ook uit niet-uitkeringsgerechtigden die kunnen en 

willen werken maar geen werk hebben. In dit hoofdstuk ligt de focus op de eerste drie genoemde 

groepen. Over hen is de meeste informatie beschikbaar. De niet-uitkeringsgerechtigden zijn moeilijk in 

kaart te brengen omdat zij nergens geregistreerd staan. Maar ze bewegen wel mee in de dynamiek van 

de arbeidsmarkt. Veel van hen keerden zich tijdens de recessie van de arbeidsmarkt af. In een periode 

van herstel ontstaan meer kansen op werk en biedt een deel van hen zich weer aan. Het gaat daarbij 

vooral om vrouwen, parttimers, jongeren die al dan niet hebben doorgestudeerd en mensen die 

vrijwilligerswerk verrichten. Zij concurreren dan direct mee om de beschikbare banen. 

 

Nu de economie groeit ontstaan er meer kansen voor het onbenut arbeidsaanbod. Daarom wordt hier 

ingegaan op de ontwikkeling en samenstelling van de WW-, WWB- en Wajongpopulatie. 

 

3.2. Daling WW-uitkeringen in de regio ondergemiddeld 

Het aantal WW-uitkeringen in de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe daalde, na een aantal jaren van 

stijging door de crisis, in juni 2015 met 2% ten opzichte van een jaar eerder. Van juni 2013 tot juni 2014 

steeg de WW in de regio nog met 18%. De daling in het afgelopen jaar is kleiner dan de landelijke daling 

van 5%. Een verklaring is de sterk aanwezige zorg & welzijn en openbaar bestuur. In deze sectoren steeg 

de WW het afgelopen jaar. Bij acht gemeenten in de regio daalde de WW het afgelopen jaar. In de overige 

zes gemeenten steeg de WW, het sterkst in Zeewolde (6%). Eind juni 2015 telde de regio 15.400 WW-

uitkeringen. Afbeelding 3.1 toont de ontwikkeling voor beide genoemde periodes in alle 14 gemeenten.  

 

Afbeelding 3.1. WW-ontwikkeling per gemeente 
Stedendriehoek en Noordwest Veluwe, 2013-2015 

 
Bron: UWV 
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Het WW-percentage (de WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking) is in de regio 5,0%. Dit is 

hoger dan landelijk (4,6%). Niet alle afzonderlijke gemeenten hebben een hoger percentage. Zo is het 

WW-percentage het laagst voor Nunspeet (3,4%) en Putten (3,7%). En het hoogst voor Zutphen (6,5%), 

Deventer (5,6%), Lochem (5,5%) en Apeldoorn (5,3%).  

 

Box 3.1. Wet Werk en Zekerheid (WWZ) 

De wet beoogt meer zekerheid voor flexwerkers. 
 Vanaf 1 januari 2015 geeft een werkgever bij contracten van minimaal zes maanden uiterlijk een maand voor het 

einde aan of het contract wordt verlengd of niet. 
 Vanaf 1 juli heeft een tijdelijke werknemer na twee jaar (dat was na drie jaar) recht op een vast contract wanneer 

deze elkaar opvolgen binnen zes maanden, dat was binnen drie maanden. 
 
De wet regelt scholingsplicht en transitievergoeding. 
 Werkgevers stellen werknemers in staat scholing te volgen om hun functie te kunnen blijven uitvoeren of om een 

andere functie te kunnen uitvoeren wanneer hun huidige functie komt te vervallen. 
 Werknemers die twee jaar in dienst zijn geweest, krijgen bij ontslag vanaf 1 juli 2015 recht op een 

transitievergoeding. Deze kan gebruikt worden voor scholing en ondersteuning om over te stappen naar een andere 
baan of beroep. 

 
De wet beoogt het stimuleren van werkhervatting, waarbij werken loont. 
 Vanaf 1 juli 2015 is na een halfjaar WW werk op alle niveaus passend, dat was na een heel jaar. 
 Vanaf 1 juli 2015 wordt 70% van inkomsten op de WW gekort in plaats van de gewerkte uren. Hierdoor loont het om 

vanuit de WW te gaan werken. 
 Vanaf 1 januari 2016 tot 2019 wordt de maximale WW-duur stapsgewijs teruggebracht van 38 naar 24 maanden. 

 

 

Door het economisch herstel daalt het aantal WW-uitkeringen verder. In heel Nederland worden eind 

2016 398.000 uitkeringen verwacht; in de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe 15.000. Desondanks is 

het aantal WW-uitkeringen eind 2016 nog steeds fors hoger dan voor de crisis. Dit heeft onder andere te 

maken met de werkgelegenheid. In 2015 en 2016 is er wel banengroei, maar lang niet genoeg om de 

afname vanaf 2008 goed te maken. Bovendien neemt de omvang van de beroepsbevolking toe.  

De regio ontwikkelt zich in 2015 en 2016 minder gunstig dan landelijk. Dit komt deels door de kleinere 

bevolkingstoename, waardoor bedrijvigheid en banen minder groeien. Ook heeft de regio relatief veel 

banen in zorg & welzijn, openbaar bestuur en industrie. In deze sectoren daalt het aantal banen verder.  

 

Het economische herstel zorgt wel voor een grotere dynamiek op de arbeidsmarkt. Door de grotere 

kansen op de arbeidsmarkt, durven mensen vaker te wisselen van baan. Zij laten een arbeidsplaats 

achter die veelal weer vervuld moet worden. Bij een hoge dynamiek is de WW-populatie een kansrijke 

groep om aan het werk te komen. Belangrijk is daarbij wel de vraag hoe recent hun werkervaring is. Ook 

kenmerken zoals leeftijd en opleidingsniveau spelen een rol. 

 

3.3. WW’ers gemiddeld langer werkloos en ouder 

De sterke toename van WW-uitkeringen in de recessie leidde aanvankelijk tot een groep WW’ers met 

gemiddeld een kleinere afstand tot de arbeidsmarkt. Zij hadden vaak recente werkervaring, waren jonger 

en hoger opgeleid. De samenstelling van WW’ers is echter aan het veranderen. Gemiddeld zijn zij langer 

werkzoekend en ouder. Bij economisch herstel wordt het vooral voor werkzoekenden met een korte 

afstand tot de arbeidsmarkt makkelijker om aan het werk te komen. Dit is veelal eerst tijdelijke arbeid, al 

dan niet via een uitzendbureau. Vaak is dit wel een opstap naar een volgende (reguliere) baan. Voor 

langdurig werklozen, ouderen en lager opgeleiden blijft het eerst nog moeilijk om werk te vinden. 

 

Afbeelding 3.2. WW-uitkeringen naar verstreken duur 
Stedendriehoek en Noordwest Veluwe, juni 2013 en juni 2015 

 
Bron: UWV 

56%

46%

21%

21%

18%

23%

5%

10%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2013

2015

 < 6 maanden  6 tot 12 maanden 12 tot 24 maanden 24 maanden of langer



 

 

Regio in Beeld 2015 Stedendriehoek en Noordwest Veluwe 13 

 

Afbeelding 3.2 toont de verstreken duur van de WW-uitkeringen in de Stedendriehoek en Noordwest 

Veluwe, in juni 2013 en juni 2015. De gemiddelde verstreken duur van de WW is toegenomen. Het 

aandeel WW-uitkeringen met een verstreken duur van minder dan een half jaar is met 46% kleiner dan 

twee jaar eerder (56%). Het aandeel tussen 6 maanden en 1 jaar bleef gelijk. De langdurigere WW-

uitkeringen – met een verstreken duur van 1 tot 2 jaar en langer dan 2 jaar – namen juist toe. Naar 

verwachting zet deze ontwikkeling door. Voor veel langdurig werklozen blijft het lastig om werk te vinden. 

Bovendien daalt het aantal nieuwe WW-uitkeringen, waardoor het aandeel uitkeringen met een langere 

duur verder toeneemt. 

 

Ook de gemiddelde leeftijd van werkzoekenden met een WW-uitkering neemt toe. Het aantal jongeren 

met een WW-uitkering daalde het afgelopen jaar in de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe. Het aantal 

ouderen met WW steeg juist. In de leeftijdscategorie 50 - 54 jaar is er sprake van een toename met 3%. 

Bij de hogere leeftijdscategorieën is de stijging groter. De categorie 55 - 59 jaar neemt toe met 10% en 

de categorie 60 - 64 jaar zelfs met 21%. 

Het aandeel jongeren in het totaal aantal lopende WW-uitkeringen is beperkt: eind juni 2015 wordt 

slechts 6% van de WW-uitkeringen verstrekt aan personen jonger dan 27 jaar. Jongeren beschikken 

vaker over een flexibel contract en een kort arbeidsverleden. Dit maakt hun positie in economisch slechte 

tijden kwetsbaar. Bovendien hebben zij kortdurend recht op WW. Jongeren vinden wel gemiddeld sneller 

een nieuwe baan en profiteren het eerst bij economisch herstel.  

Ouderen hebben een veel groter aandeel: 49% van de WW wordt verstrekt aan 50-plussers. Ouderen 

worden minder snel ontslagen. Maar als dat eenmaal gebeurt, dan komen ze minder gemakkelijk weer 

aan het werk. 50-plussers in de regio slagen er, ondanks een relatief lang uitkeringsrecht, minder goed 

dan gemiddeld in tijdens die periode werk te vinden. De afgelopen jaren is dit wel verbeterd.  

 

De aandelen van de opleidingsniveaus van WW’ers in de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe is 

vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde. Het aandeel WW’ers zonder startkwalificatie in de regio 

bedraagt 32%. Werkzoekenden zonder startkwalificatie hebben meer moeite om aan werk te komen. Zij 

komen vooral in aanmerking voor vacatures op elementair en lager niveau, zoals in de zakelijke diensten, 

zorg & welzijn en vervoer & opslag. Het aandeel hoogopgeleiden is 26% en het aandeel middelbaar 

opgeleiden is 41%.  

 

Helft WW-uitkeringen eindigt met werkhervatting: dynamiek aanwezig 

De veranderende samenstelling van de WW-populatie is ook zichtbaar bij de beëindiging van WW-

uitkeringen. De economische recessie heeft in de afgelopen jaren het vinden van werk bemoeilijkt, maar 

toch was er ook tijdens deze periode dynamiek op de arbeidsmarkt aanwezig. Ook in de toen zeer ruime 

arbeidsmarkt ontstonden vacatures. Deze kwamen vooral voort uit vervangingsvraag, omdat personeel 

bijvoorbeeld met pensioen ging of van baan wisselde. Tijdens de recessie eindigde ongeveer de helft van 

de WW-uitkeringen in de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe met volledige werkhervatting. Nu de 

economie zich herstelt, kan dit aandeel oplopen. 

 

Afbeelding 3.3. Kenmerken beëindigde WW-uitkeringen vanwege werkhervatting 
Stedendriehoek en Noordwest Veluwe, januari tot en met juni 2015 

  
Stedendriehoek en 
Noordwest Veluwe 

Nederland 

Totaal (aantal) 5.500 158.900 

      

Aandeel t.o.v. totale uitstroom naar kenmerken (%) 

Totaal 51% 50% 

Geslacht     

  Man 57% 56% 

  Vrouw 44% 42% 

Opleidingsniveau     

  Zonder startkwalificatie 50% 46% 

  Met startkwalificatie     

    - middelbaar opgeleid 52% 51% 

    - hoog opgeleid 54% 53% 

Leeftijd     

  <25 jaar 44% 40% 

  25 tot 35 jaar 53% 51% 

  35 tot 50 jaar 56% 55% 

  50 jaar of ouder 46% 45% 
 

Bron: UWV 
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Afbeelding 3.3 geeft de kenmerken van WW-uitkeringen die zijn beëindigd vanwege volledige 

werkhervatting. In de eerste zes maanden van 2015 zijn in de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe 

10.700 WW-uitkeringen beëindigd, waarvan 5.500 in verband met werkhervatting. Gemiddeld eindigt dus 

51% van de WW-uitkeringen in de regio met volledige werkhervatting. Dit is vrijwel gelijk aan het 

landelijk gemiddelde (50%). Er zijn dus redelijke kansen om vanuit de WW-uitkering werk te vinden. 

 

Het aandeel WW-beëindigingen in verband met werkhervatting is in de regio onder mannen (57%) groter 

dan onder vrouwen (44%). Dit heeft te maken met de sectorstructuur. In ‘typische mannensectoren’ als 

industrie en bouwnijverheid worden relatief veel WW-uitkeringen beëindigd vanwege werk. Vooral de 

industrie is relatief sterk vertegenwoordigd in de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe. Een ‘typische 

vrouwensector’ als de omvangrijke zorg & welzijn heeft te maken met banenkrimp. In deze sector is het 

aandeel werkhervattingen dan ook lager dan gemiddeld.  

 

Ook bij het opleidingsniveau zijn er verschillen in het percentage beëindigde WW-uitkeringen vanwege 

werkhervatting. Voor hoogopgeleiden (54%) is dit percentage hoger dan bij middelbaar opgeleide WW’ers 

(52%) en WW’ers zonder startkwalificatie (50%). Uit onderzoek van CPB en SCP blijkt dat de achterstand 

van laagopgeleiden onder meer komt doordat zij niet beschikken over de kennis en vaardigheden die 

nodig zijn voor veelgevraagde en goedbetaalde banen. 

 

Wat betreft leeftijd zijn er eveneens verschillen. Van de WW’ers ouder dan 50 jaar in de Stedendriehoek 

en Noordwest Veluwe, wordt in 46% van de gevallen de WW-uitkering beëindigd in verband met 

werkhervatting. Dit is minder dan gemiddeld voor alle leeftijden. Ouderen slagen er ondanks een relatief 

lange uitkeringsduur vaak moeilijk in tijdens de WW-uitkering werk te vinden. Dit correspondeert met het 

beeld uit Vacatures in Nederland 2013 dat van de aangenomen personen in Nederland slechts 2% 55 jaar 

of ouder was.  

Ook het aandeel werkhervattingen van jongeren ligt beneden het gemiddelde. De WW-uitkering van 

jongeren wordt relatief vaak beëindigd omdat de maximale duur van de uitkering is bereikt. Zij hebben 

gezien hun relatief korte arbeidsverleden vaak beperkte rechten opgebouwd. In de middengroepen, 25 

tot 35 jaar en 35 tot 50 jaar, is het aandeel werkhervatters bovengemiddeld met respectievelijk aandelen 

van 53% en 56%.  

 

De ene groep stroomt sneller uit de WW (al dan niet naar werk) dan de andere. Hierdoor verandert de 

samenstelling van de WW-populatie. Gemiddeld zijn zij nu langer werkloos en ouder. Dit maakt het 

lastiger hen te bemiddelen naar werk. Toch is een gemiddelde uitstroom naar werk van 51% nog steeds 

redelijk in vergelijking met andere groepen in het onbenut arbeidspotentieel. Bijvoorbeeld de WWB’ers en 

de Wajongers met arbeidsvermogen. Over het algemeen geldt dat de afstand tot de arbeidsmarkt van de 

WWB-populatie groter is dan die van WW’ers. De WWB-werkzoekende heeft vaak een minder recent 

arbeidsverleden en een lager opleidingsniveau. In Regio in Beeld Stedendriehoek en Noordwest Veluwe 

2014 is hierop uitgebreid ingegaan. Deze verschillen zijn in een jaar tijd niet veranderd. 

 

3.4. WWB-uitkeringen nemen wel toe 

Tot 1 januari 2015 kon een beroep gedaan worden op de Wet werk en bijstand (WWB). Het betreft 

personen met weinig of geen inkomen, die geen recht hadden op een andere wettelijke regeling en 

waarbij het vermogen onder een bepaalde grens bleef. Met de invoering van de Participatiewet per 1 

januari 2015 is de Wet werk en bijstand echter komen te vervallen. Er zijn nog geen actuele cijfers over 

hoeveel mensen een uitkering ontvangen in het kader van de Participatiewet, vandaar dat in deze Regio 

in Beeld de laatst bekende cijfers van de WWB-uitkeringen (december 2014) verwerkt zijn. 

 

Box 3.2.  Baanafspraken  

In het sociaal akkoord van 11 april 2013 hebben het kabinet en sociale partners (werkgevers en werknemers) 

afgesproken dat ze extra banen gaan creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. In totaal gaat het om 125.000 

extra banen die in 2026 gerealiseerd moeten zijn: 100.000 in de marktsector en 25.000 bij de overheid. Peildatum is 1 

januari 2013. 

De banenafspraak is een landelijke afspraak. Op landelijk niveau wordt gekeken of werkgevers in de marktsector en bij 

de overheid de aantallen hebben gerealiseerd die voor hun sector gelden. Alle werkgevers, zowel grote als kleine 

werkgevers, kunnen voor deze extra banen zorgen. 

Tot de doelgroep voor de banenafspraak behoren mensen die onder de Participatiewet vallen en die geen wettelijk 

minimumloon kunnen verdienen, mensen met een WSW-indicatie, Wajongers met arbeidsvermogen en mensen met een 

WIW-baan of ID-baan. De sociale partners en de gemeenten hebben afgesproken dat mensen op de WSW-wachtlijst en 

Wajongers de eerste jaren voorrang krijgen bij het plaatsen op een baan. 
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Afbeelding 3.4. WWB-percentages per gemeente 
Nederland en de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe, december 2014 

 

 
Bron: CBS, bewerking UWV 

 

Eind 2014 telde de regio 10.300 WWB-uitkeringen. In tegenstelling tot de WW-uitkeringen, nam het 

aantal WWB-uitkeringen verder toe. In 2014 steeg de WWB met 7% in de Stedendriehoek en Noordwest 

Veluwe. Net als bij de WW, is de ontwikkeling bij de WWB minder gunstig dan landelijk. De WWB steeg 

landelijk namelijk minder sterk; met 5%.  

 

Het CPB verwacht in de Macro Economische Verkenning dat het aantal bijstandsuitkeringen landelijk stijgt 

in 2015 en 2016. Deze toename wordt voornamelijk veroorzaakt door beleidseffecten. De belangrijkste 

hiervan is de beperking van de Wajong en de WSW als gevolg van de invoering van de Participatiewet.  

 

Afbeelding 3.4 toont het WWB-percentage (de WWB-uitkeringen afgezet tegen de beroepsbevolking) per 

gemeente in december 2014. Voor de hele regio was dit 3,3%; lager dan landelijk (4,2%). De drie 

gemeenten met de meeste inwoners hebben de hoogste WWB-percentages: Zutphen (5,6%), Deventer 

(4,9%) en Apeldoorn (3,8%). In Harderwijk ligt het percentage net onder het regionale gemiddelde 

(3,2%). De andere gemeenten in de regio hebben een lager WWB-percentage. 

 

Relatief veel WW’ers in bijstand bij grotere gemeenten 

Het aandeel mensen dat na de WW een beroep doet op de bijstand is in de regio (6,6%) in 2013 

vergelijkbaar met Nederland (6,7%). Ook dit percentage is in de drie grootste gemeenten het hoogst. In 

grotere gemeenten komen relatief veel WW’ers in de bijstand. Dit hangt samen met het vaak hoge 

aandeel alleenstaanden, lage aandeel koopwoningen en de hoge werkloosheid in grote gemeenten. 

Het aandeel WW’ers dat aansluitend een beroep doet op de bijstand, is landelijk de afgelopen jaren vrij 

stabiel (rond de 6,5%). Zij maken echter een fors aandeel uit van de instroom in de bijstand. Zo bestond 

in 2013 gemiddeld 22% van de bijstandsinstroom bij gemeenten uit WW’ers.  

De afstand tot de arbeidsmarkt van de WWB-populatie is gemiddeld groter dan die van de WW-populatie. 

De WWB-werkzoekende heeft vaak een minder recent arbeidsverleden en een lager opleidingsniveau. 
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3.5. Wajong en de Participatiewet 

Op 1 januari 2015 trad de Participatiewet in werking. Deze wet voegde de Wet werk en bijstand (WWB), 

de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning 

jonggehandicapten (Wajong) samen. Met de Participatiewet wil het kabinet bereiken dat zoveel mogelijk 

mensen deelnemen aan werk. De uitvoering van de Participatiewet ligt bij gemeenten. 

 

Met de invoering van de Participatiewet is de Wajong alleen nog toegankelijk voor jonggehandicapten die 

duurzaam geen arbeidsvermogen hebben. Mensen met arbeidsvermogen, die in de oude situatie (voor 1 

januari 2015) in de Wajong zouden zijn ingestroomd, behoren daarmee tot de doelgroep van de 

Participatiewet. Overigens is de verwachting dat er in eerste instantie een beperkt aantal jongeren om 

een uitkering en/of begeleiding door de gemeenten vraagt. Een deel (circa 40%) van de doelgroep zit 

bijvoorbeeld nog op school. Zij kloppen pas bij de gemeente aan als zij hun opleiding hebben afgerond. 

Een ander deel is onder behandeling en is daarom nog niet beschikbaar voor begeleiding naar werk.  

 

Box 3.3. De Wajong nader bekeken 

Mensen die op jonge leeftijd door ziekte of een handicap arbeidsongeschikt waren of werden, konden tot 1 januari 2015 

bij UWV een beroep doen op de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Vanaf 1 januari 2015 is 

de Participatiewet in werking getreden en hierin is geregeld dat jonggehandicapten voor ondersteuning en eventueel een 

uitkering een beroep kunnen doen op de gemeente waarin ze woonachtig zijn. Met de inwerkingtreding van de 

Participatiewet kent de Wajong drie varianten. 

 Oude Wajong (oWajong): hiertoe behoren alle personen die voor 1 januari 2010 een Wajong-uitkering hebben 

aangevraagd. 

 Nieuwe Wajong (nWajong): hiertoe behoren alle personen die tussen 1 januari 2010 en 31 december 2014 een 

Wajong-uitkering hebben aangevraagd. 

 Wajong vanaf 1 januari 2015: uitsluitend bedoeld voor jonggehandicapten die duurzaam geen arbeidsvermogen 

hebben. Jonggehandicapten met arbeidsvermogen vallen onder de Participatiewet. 

Iedereen die een Wajong-uitkering ontvangt (ongeacht welke variant), ontvangt deze via UWV. Zowel het bestand van de 

oWajong als de nWajong blijven ook de verantwoordelijkheid van UWV en gaan niet tot de doelgroep van de gemeenten 

behoren. Wél gaat UWV bij deze beide groepen een herbeoordeling van het arbeidsvermogen uitvoeren. Mocht blijken 

dat iemand inderdaad duurzaam geen arbeidsvermogen heeft, behoudt hij of zij de uitkering van 75% van het wettelijk 

minimumloon. Wordt daarentegen geconstateerd dat er wel sprake is van arbeidsvermogen, dan wordt de huidige 

uitkering van 75% van het wettelijk minimumloon  per 1 januari 2018 verlaagd naar 70% van het wettelijk 

minimumloon. 

 

 

Forse afname instroom Wajong door invoering Participatiewet 

Het aantal Wajongers steeg de afgelopen jaren, omdat er meer nieuwe uitkeringen werden verstrekt dan 

er werden beëindigd. De meeste Wajong-uitkeringen worden beëindigd door pensionering, overlijden en 

detentie. Jaarlijks eindigt slechts 0,3% van de uitkeringen vanwege werk. Dit gebeurt namelijk pas, als 

een Wajonger langere tijd tenminste 75% van het maatmaninkomen verdiende én geen ondersteuning 

nodig had. Door de Participatiewet kan het aantal Wajongers voor het eerst sinds de invoering van de 

Wajong gaan dalen. Zo daalde de instroom in de Wajong in de eerste 4 maanden van 2015 fors. 

 

Relatief veel Wajongers in de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe 

Eind 2014 waren er 11.400 mensen met een Wajong-uitkering in de regio. Met een aandeel van 3,0% 

van de potentiële beroepsbevolking heeft de regio relatief veel Wajongers. Landelijk is dit percentage 

namelijk 2,3%. Afbeelding 3.5 toont deze Wajong-percentages per gemeente. De meeste gemeenten in 

de regio hebben een hoger Wajong-percentage dan landelijk gemiddeld. Uitzondering zijn Zeewolde 

(1,5%), Putten (1,9%) en Lochem (2,2%). In Ermelo (5,0%), Zutphen (4,0%) en Voorst (3,8%) zijn de 

percentages het hoogst. Dit heeft te maken met een aantal zorginstellingen in deze gemeenten, waar 

veel Wajongers – vaak ook uit andere delen van het land – wonen.  
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Afbeelding 3.5.  Wajong-percentages per gemeente  
Nederland en de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe, december 2014 

 
Bron: UWV 

Ruim vier op de tien Wajongers in de regio is 35 jaar of ouder 

Afbeelding 3.6 geeft de kenmerken van Wajongers in de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe (eind 

2014). Er zijn meer mannen dan vrouwen met een Wajong-uitkering. De belangrijkste reden hiervoor is 

dat de bij Wajongers meest voorkomende aandoeningen (ontwikkelingsstoornissen) vaker bij mannen 

dan bij vrouwen voorkomen.  

 

De meeste mensen krijgen een Wajong-uitkering rond hun 18e of 19e levensjaar. Maar aangezien er 

weinig Wajong-uitkeringen beëindigd worden, neemt de gemiddelde leeftijd van Wajongers toe. Dit kan 

versterkt worden door de fors lagere instroom door de invoering van de Participatiewet in 2015. Eind 

2014 is 27% van de Wajongers in de regio jonger dan 25 jaar. Het aandeel van de groep 25 tot 35 jaar is 

iets groter (31%). Ruim vier op de tien Wajongers in de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe is 35 jaar 

of ouder. 

 

Afbeelding 3.6.  Kenmerken Wajong-gerechtigden 
Stedendriehoek en Noordwest Veluwe, december 2014 

Stedendriehoek en Noordwest-Veluwe Aantal  Aandeel 

Totaal Wajong 11.400 100% 

Wajong-percentage 3,0%   

Geslacht     

Man 6.300 56% 

Vrouw 5.100 44% 

Leeftijd     

<25 jaar 3.100 27% 

25 tot 35 jaar 3.500 31% 

35 tot 45 jaar 1.900 16% 

45 tot 55 jaar 1.700 15% 

55 jaar of ouder 1.200 11% 

 

Bron: UWV 
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Aan het werk komen en blijven moeilijk voor Wajongers 

Wajongers hebben al een arbeidsbeperking voordat ze de arbeidsmarkt betreden. Voor een aantal van 

hen is een betaalde baan vanwege de ernst van de beperkingen nooit haalbaar, maar voor een grote 

groep is dat met de nodige inspanningen wel mogelijk. Vaak betreft het dan werk naast de uitkering. Het 

verdienen van 75% van het maatmaninkomen én werken zonder enige vorm van ondersteuning is 

namelijk voor veel Wajongers in de praktijk niet haalbaar. 

 

In de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe zijn er 2.300 Wajongers met werk; 21% van de Wajong-

populatie (juni 2014). Dit percentage komt ongeveer overeen met het landelijk gemiddelde.  

 

Mensen met een Wajong-uitkering komen vooral de eerste jaren na instroom aan het werk. Wajongers 

die al langere tijd in de Wajong zitten komen relatief minder vaak aan het werk. Daarnaast speelt ook het 

soort ziektebeeld een rol. Wajongers met een (zeer) licht verstandelijke beperking en Wajongers met een 

stoornis in het autisme spectrum komen na instroom het vaakst aan het werk. Wajongers met een 

psychiatrisch ziektebeeld komen het minst vaak aan het werk.  

 

Van de Wajongers die aan het werk komen, heeft ongeveer de helft een jaar later het werk verloren. 

Hiervoor zijn meerdere redenen. 

 Wajongers krijgen vaak eerst een tijdelijk contract. Deze worden echter beperkt omgezet in vaste 

dienstverbanden. Dit geldt overigens niet uitsluitend voor mensen met een arbeidsbeperking. 

 De Wajonger functioneert niet zoals verwacht. 

 Er is geen werk meer voor de Wajonger. 

 Er is geen financiële ruimte bij de werkgever om de persoon in dienst te houden. 

 Er bestaat weerstand bij collega’s. 

 De werkgever ervaart een (te) lage arbeidsproductiviteit. 

 Er wordt een te groot beroep gedaan op interne begeleiding. 

 

Afbeelding 3.7.  Aantal en aandeel werkende Wajong-gerechtigden  
Nederland, 2008-2013 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Aantal werkende Wajongers 46.000 47.600 50.400 54.000 53.000 53.100 

              

Aandeel werkende Wajongers             

% werkende Wajongers totaal 26% 25% 25% 25% 23% 22% 

% werkend bij een reguliere werkgever 12% 11% 12% 13% 12% 12% 

% werkend in of via SW 14% 13% 13% 12% 11% 11% 

 
Bron: UWV 
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4.1. Betere arbeidsmarktsituatie voor deel werkzoekenden 

Het afgelopen jaar steeg het aantal vacatures in de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe. Hierdoor is de 

arbeidsmarkt minder ruim geworden. Maar nog steeds is er sprake van een ruime arbeidsmarkt in het 

tweede kwartaal van 2015. Tegenover 4.200 openstaande vacatures staan 6.700 geregistreerde 

kortdurend werkzoekenden. Dit betekent dat het over het algemeen lastig is voor werkzoekenden om aan 

het werk te komen, en werkgevers weinig knelpunten ondervinden bij het vervullen van vacatures.  

 

De groep werkzoekenden is echter niet homogeen. Vooral werkloosheidsduur, leeftijd en opleidingsniveau 

bepalen iemands kansen op werk. Ook het beroep waarin werkzoekenden een baan zoeken is van 

invloed. Daarom geeft afbeelding 4.1 voor de verschillende beroepsgroepen een beeld van de spanning 

op de arbeidsmarkt, zowel in de regio als in Nederland. Deze spanning wordt bepaald door de verhouding 

tussen het aantal openstaande vacatures (op de totale vacaturemarkt) en het aantal geregistreerde 

kortdurend werkzoekenden (maximaal een half jaar). Hoe krapper de arbeidsmarkt, hoe kansrijker dat 

beroep is voor werkzoekenden.  

 

Afbeelding 4.1. Spanning naar beroepsgroep 
Nederland en Stedendriehoek en Noordwest Veluwe, tweede kwartaal 2015 

 
Bron: UWV 

 

Uit afbeelding 4.1 blijkt dat de arbeidsmarkt voor de meeste beroepsgroepen in de Stedendriehoek en 

Noordwest Veluwe ruim tot zeer ruim is. De kansen op werk zijn dus gering voor deze beroepsgroepen. 

De regionale arbeidsmarkt is iets ruimer dan landelijk.  

Voor de beroepsgroep informatica is de arbeidsmarkt zeer krap, waardoor het voor werkgevers moeilijk is 

om hiervoor geschikt personeel te vinden. Bijvoorbeeld voor programmeurs en systeemanalisten. Hierbij 

gaat het wel vaak om beroepen op middelbaar of hoog niveau, met specifieke eisen wat betreft kennis en 

ervaring. Slechts weinig geregistreerde werkzoekenden komen hier (direct) voor in aanmerking. De ICT is 

geen grote sector in de regio, maar informaticaberoepen komen ook voor in alle andere sectoren van de 

regionale economie.  

Zorg & welzijn is een van de grootste sectoren in de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe. Voor de 

beroepsgroep (para)medisch is de arbeidsmarkt regionaal krap. Dit betreft vooral de hogere 

(para)medische beroepen, zoals artsen en therapeuten & verpleegkundigen. Voor deze beroepen worden 

echter specifieke diploma’s en BIG-registraties (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) gevraagd. 

Ook voor de middelbare beroepen verplegenden & doktersassistenten en apothekersassistenten & 

medisch laboranten zijn er kansen op werk in de regio. 
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Voor de grote groepen werkzoekenden die werk zoeken in de beroepsgroepen economisch-administratief, 

verzorgend & dienstverlenend en technisch & industrie is de arbeidsmarkt (zeer) ruim. Binnen deze 

beroepsgroepen zijn er wel specifieke beroepen waar meer kansen liggen. Bijvoorbeeld voor accountants, 

juristen, economen, technisch-commercieel employés, technisch-bedrijfskundig medewerkers en 

materiaalkundigen.  

De volgende paragraaf gaat verder in op kansrijke beroepen. 

 

4.2. Vooral kansrijke beroepen in techniek 

Nu de economie aantrekt, ontstaan er meer kansen op werk. Het aantal vacatures stijgt, de werkloosheid 

daalt geleidelijk en signalen van moeilijk vervulbare vacatures nemen toe. Er zijn wel verschillen tussen 

sectoren en beroepen. In sommige sectoren verliezen grote groepen mensen hun baan, terwijl andere 

sectoren zich zorgen maken over toenemende tekorten in bepaalde beroepen.  

 

Box 4.1. Welke beroepen bieden kansen? 

In februari 2015 publiceerde UWV ‘Welke beroepen bieden kansen? Overzicht van krapte- en overschotberoepen’. Het 
overzicht is bedoeld om informatie te geven voor arbeidsmarktbeleid en de uitvoering daarvan. De publicatie schetst een 
landelijk beeld van krapte- en overschotberoepen, opgesteld aan de hand van cijfers van UWV en feedback van 
arbeidsmarktprofessionals. Hieronder een lijst met veelvoorkomende overschotberoepen en krapteberoepen in 
Nederland. 
 
10 overschotberoepen   10 kansrijke beroepen 
 
1. datatypist    1.  monteur 
2. receptionist    2.  lasser 
3. administratief medewerker  3.  cnc-verspaner 
4. conciërge    4.  opticien 
5. medewerker facilitaire dienst  5.  wijkverpleegkundige 
6. boekhouder    6.  systeemanalist 
7. leider kinderopvang   7.  docent wiskunde 
8. activiteitenbegeleider   8.  procestechnoloog 
9. leider sport en beweging   9.  data-architect 
10. secretaresse    10. registeraccountant 
 
Bron: UWV 

 

 

Box 4.1 beschrijft de landelijke lijst met krapteberoepen. Dit zijn beroepen waarvoor werkgevers moeilijk 

personeel kunnen vinden, en daarmee kansrijk zijn voor werkzoekenden. De krapte concentreert zich in 

de techniek, ICT en een aantal specifieke niches. Voor de meeste krapteberoepen wordt middelbaar, 

hoger of wetenschappelijk niveau gevraagd. In de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe is er momenteel 

in de techniek vraag naar onder andere lassers, metaalarbeiders zoals cnc-verspaners, procesoperators, 

mechanisch operators en verschillende soorten monteurs. Ook beroepen in de ICT en bepaalde niches 

bieden kansen voor werkzoekenden in de regio. Dit zijn bijvoorbeeld programmeurs voor specifieke ICT 

talen, specialistische zorgfuncties op hogere niveaus, docenten talen en bepaalde soorten koks. Vaak zijn 

er wel specifieke eisen wat betreft (recente) kennis en ervaring.  

 

In de landelijke lijst staan ook de beroepen die op de middellange termijn (2017-2019) krap zijn. Hierin 

komen veel van de huidige krapteberoepen terug. In sommige segmenten, zoals ICT en technische 

sectoren, worden de tekorten alleen maar groter. Het gaat daarbij wel nog steeds om specifieke functies. 

Er lijkt de komende jaren dus nog geen sprake te zijn van een generiek tekort aan bijvoorbeeld technici.  

Op lager niveau komt in de metaal een behoorlijke vervangingsvraag op gang door de vergrijzing, zeker 

nu de economie verder aantrekt. Elders, bijvoorbeeld in logistieke functies, is het ontstaan van 

knelpunten mede afhankelijk van de mate waarin werkgevers kunnen beschikken over andere groepen 

werknemers (zoals MOE-landers).  

Op middelbaar niveau zijn er vooral kansen in technische functies. Het gevraagde opleidingsniveau 

verschuift hier – onder andere door verdergaande automatisering en innovatie – geleidelijk naar de 

hogere mbo-niveaus (3 en 4), of zelfs naar hbo-niveau.  

Ook op hoger en wetenschappelijk niveau zijn de perspectieven goed voor werkzoekenden in specifieke 

technische functies, maar ook in andere vakgebieden. Bijvoorbeeld voor beroepen in de financiële 

dienstverlening, zorg en onderwijs. Bij de hogere niveaus is er bij sommige functies zelfs sprake van een 

behoorlijke uitbreidingsvraag. Zo groeit de werkgelegenheid voor hbo’ers en wo’ers in sommige 

technische beroepen vanwege de voortgaande innovatie. 

 

4.3. Alternatieven voor beroepen met kleine kans op werk 

Voor een grote groep werkzoekenden liggen de kansrijke beroepen niet binnen handbereik. Vaak gaat het 

om beroepen die niet massaal voorkomen en waarvoor een specifieke opleiding vereist is. In de 

Stedendriehoek en Noordwest Veluwe zijn er veel werkzoekenden die werk proberen te vinden in 

beroepen als productiemedewerker, administratief medewerker of receptionist. Voor al deze beroepen is 
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het aantal werkzoekenden vele malen groter dan het aantal beschikbare vacatures. Voor hen is het zinvol 

te weten welke alternatieve beroepen meer kans op werk bieden dan hun huidige beroep. Of in welke 

regio de kans op werk in hun beroep groter is dan in de eigen regio. De beroepenkaart geeft 

werkzoekenden een instrument waarmee zij hun zoektocht naar werk richting kunnen geven. 

 

Box 4.2. Beroepenkaart 

In 2015 is de persoonlijke dienstverlening van UWV aan werkzoekenden uitgebreid met de beroepenkaart. De kaart geeft 
de klant inzicht in de actuele regionale arbeidsmarktkansen voor elk beroep op werk.nl. Hij toont onder andere hoeveel 
andere werkzoekenden binnen en buiten de eigen regio op werk.nl zoeken naar vacatures voor het beroep. Ook geeft hij 
aan welke opleiding deze werkzoekenden hebben genoten, welke beroepen lijken op het zoekberoep en hoeveel 
vacatures er binnen en buiten de regio zijn voor dit beroep. De informatie uit de beroepenkaart brengt werkzoekenden 
op ideeën in hun zoektocht naar werk. 

 

 

Afbeelding 4.2 geeft voor Nederland voor een aantal veel voorkomende beroepen onder werkzoekenden 

een aantal alternatieve beroepen met meer kans op werk. Deze informatie is gebaseerd op de 

beroepenkaart. 

 

Afbeelding 4.2. Alternatieve beroepen 
Nederland, juni 2015 

Beroep van inschrijving Alternatieve beroepen 

productiemedewerker assemblagemedewerker, logistiek medewerker, mechanisch operator 

receptionist callcentermedewerker, medewerker klantenservice 

verzorgende verzorgende individuele gezondheidszorg, schoonmaker, winkelhulp 

administratief medewerker commercieel medewerker, medewerker klantenservice 

sociaal-cultureel werker consulent WMO, woonbegeleider 

 

 
Bron: UWV 

 

Veel beroepen met een kleine kans op werk bevinden zich op elementair en lager niveau. Alternatieve 

beroepen volgens de beroepenkaart liggen veelal op een iets hoger, maar meestal wel haalbaar niveau. 

Een beperkt opleidingstraject volstaat vaak om de stap richting het alternatieve beroep te zetten. 

 

4.4. Achterstand laagopgeleiden neemt toe 

Laagopgeleiden hebben gemiddeld een zwakkere positie op de arbeidsmarkt dan middelbaar of 

hoogopgeleiden. Ze zijn vaker werkloos en werken vaker in laagbetaalde of onzekere banen. In het 

rapport ‘De onderkant van de arbeidsmarkt in 2025’ beschrijven CPB en SCP dat de afstand op de 

arbeidsmarkt tussen laag- en hoogopgeleiden de afgelopen jaren is toegenomen. Bijvoorbeeld doordat de 

vraag naar arbeid van laagopgeleiden afnam door automatisering, robotisering en verplaatsing van werk 

naar lagelonenlanden. Ze beschikken niet over de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor 

veelgevraagde en goedbetaalde banen. Ook de slechte economische situatie in de afgelopen jaren 

speelde een rol. Verder zijn laagopgeleiden vaker werkzaam in sectoren waar sterk op prijs, en dus op 

loonkosten en zo efficiënt mogelijke inzet van arbeid, wordt geconcurreerd.  

 

Als de huidige ontwikkelingen zich voortzetten, dreigt de achterstand van laagopgeleiden volgens CPB en 

SCP de komende jaren alleen maar groter te worden. Overigens hebben ook middelbare beroepen de 

laatste jaren in toenemende mate te lijden van technologische ontwikkelingen. De beroepen in het 

middensegment bestaan vaker uit routinematige taken die eenvoudiger geautomatiseerd of (aan andere 

landen) uitbesteed kunnen worden. Hierdoor daalt het aandeel van het middensegment in de 

werkgelegenheid en staan de lonen onder druk. In de literatuur wordt deze ontwikkeling als 

‘baanpolarisatie’ aangeduid (zie ook de CPB Policy Brief ‘Baanpolarisatie in Nederland’). Aan de onderkant 

ontstaan nieuwe banen in de dienstverlening met veel interactieve taken. Een groei van deze functies kan 

positief uitpakken voor laagopgeleiden in de toekomst. Hierbij is het wel belangrijk in hoeverre middelbaar 

opgeleiden naar laaggeschoold werk uitwijken (verdringing). Voor de toekomst wordt verwacht dat 

automatisering alle opleidingsniveaus – op verschillende wijzen – kan treffen.  

 

Het rapport van CPB en SCP noemt een aantal beleidsopties waarmee de overheid de arbeidsmarktpositie 

van laagopgeleiden kan verbeteren. Bijvoorbeeld door job carving te stimuleren. Hierbij worden taken die 

ook door mensen met minder opleiding kunnen worden gedaan, afgesplitst van hooggeschoolde of 

gespecialiseerde functies.  

Ook de CPB Policy Brief noemt aanknopingspunten voor beleid. Zo kunnen investeringen worden gedaan 

in kennis en vaardigheden voor de uitvoering van interactieve taken. Zowel in het onderwijs als 



 

 

Regio in Beeld 2015 Stedendriehoek en Noordwest Veluwe 22 

gedurende het werkzame leven. Verder noemt het CPB de grote groep oudere werknemers zonder 

beroepsopleiding. Zij werken vaker in beroepen die krimpen en relatief veel routinematig werk bevatten. 

Mobiliteit en (om)scholing helpen om hun duurzame inzetbaarheid te verbeteren. 

 

4.5. Veel werkhervattingen bij uitzendbedrijven 

Naast werkloosheidsduur, leeftijd en opleidingsniveau beïnvloedt het beroep van een werkzoekende de 

kans op werk. Ook de sector waarin iemand werkzaam is of werk zoekt, is van belang. Economisch 

herstel, bezuinigingen en lange termijntrends als automatisering, flexibilisering en vergrijzing beïnvloeden 

de sectoren op verschillende manieren en in verschillende mate. Dit blijkt ook uit de uitstroom uit de WW.  

 

In 2014 verlieten in de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe 17.100 mensen de WW. Van hen vond 68% 

werk tijdens of binnen een maand na de WW. Het aandeel werkvinders in de totale uitstroom uit de WW 

is daarmee in de regio iets hoger dan gemiddeld in Nederland (65%). Deze percentages zijn het hoogst 

bij veel arbeidsmarktregio’s waar seizoenswerk in bijvoorbeeld landbouw, bouw en via uitzendbedrijven 

een grote rol speelt. Perioden met veel nieuwe WW-uitkeringen worden hier afgewisseld met perioden 

met veel beëindigde WW-uitkeringen. Er is een groter risico om werk te verliezen, maar het vinden van 

een nieuwe baan vanuit werkloosheid is ook kansrijker.  

 

Dat sectoren met veel seizoenswerk een belangrijke rol spelen bij werkhervatting blijkt ook uit afbeelding 

4.3. Deze toont de kans op werk in de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe tijdens of binnen een maand 

na de WW per sector in 2014. De kans op werkhervatting is het grootst bij WW’ers die vanuit 

uitzendbedrijven, bouw, vervoer & opslag, horeca en landbouw werkloos werden. Bovendien groeit de 

werkgelegenheid in de eerste vier sectoren.  

 

De industrie en zorg & welzijn zijn relatief grote sectoren in de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe. Hier 

ligt het percentage werkvinders rond het gemiddelde over alle sectoren. Bij het openbaar bestuur – een 

kleine sector maar regionaal wel groter dan landelijk gemiddeld – vindt ongeveer één op de twee WW’ers 

werk tijdens of binnen een maand na de uitkering.  

 

Afbeelding 4.3. Uitstroom uit WW per sector 
Stedendriehoek en Noordwest Veluwe, 2014 

 
Bron: UWV 
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Niet alleen de kans op het vinden van werk vanuit de WW verschilt per sector. Ook de sector waarin 

WW’ers het werk hervatten, varieert. Afbeelding 4.4 toont voor degenen die in 2014 tijdens of binnen een 

maand na afloop van de WW werk vonden, de sector waaruit zij werkloos werden en de sector waarin zij 

weer werk vonden. Hierbij moet rekening gehouden worden met het feit dat lang niet alle beroepen in 

een sector ook sectorspecifiek zijn. Veel ondersteunende beroepen – zoals in administratie, ICT, techniek 

en management – kunnen in diverse sectoren uitgeoefend worden. Veel werkhervattingen in dezelfde 

sector kan duiden op goede kansen op werk in die sector. Ook kan het wijzen op beperkte mogelijkheden 

om uit te wijken naar een andere sector, zoals in het onderwijs. Naast de eigen sector, hervatten veel 

WW’ers het werk bij uitzendbedrijven, in de zakelijke diensten en in zorg & welzijn.  

 

Afbeelding 4.4. Sectorale mobiliteit 
Stedendriehoek en Noordwest Veluwe, 2014 

 
Bron: UWV 

 

Van de werkvinders in de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe gaat 35% na de WW opnieuw werken in 

de sector waaruit zij werkloos werden. Dit is gelijk aan het landelijke percentage.  

 

In de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe is de kans op werkhervatting het grootst bij WW’ers die 

vanuit uitzendbedrijven werkloos werden. Veel van hen vinden opnieuw werk via de uitzendbranche: bijna 

de helft. Bovendien groeit de werkgelegenheid in deze sector (vooral voor uitzendkrachten), waardoor 

kansen verder toenemen. Ook vanuit andere sectoren biedt de uitzendbranche kansen op werk, zeker 

voor WW’ers die werkloos werden uit de bouw en industrie. 

Ook mensen die vanuit onderwijs, vervoer & opslag en zorg & welzijn een WW-uitkering kregen, vinden 

na de WW vaak weer werk in dezelfde sector. De mogelijkheden om vanuit deze sectoren de overstap te 

maken naar een andere sector, zijn – gezien het specifieke karakter van de werkzaamheden – veelal 

beperkt.  

 

Bij de financiële diensten is de kans om na de WW weer in de eigen sector aan de slag te gaan het 

kleinst. Reorganisaties en digitalisering van klantprocessen zorgen bij banken en verzekeringsbedrijven al 

jaren voor banenkrimp. Uitwijkmogelijkheden voor WW’ers uit deze sector zijn er vooral in de zakelijke 

dienstverlening. Ook bij het openbaar bestuur vinden veel WW’ers opnieuw werk in een andere sector. Dit 

komt doordat veel overheidsinstanties bezuinigen en weinig vacatures hebben. Bovendien kan een deel 

van de WW’ers uit het openbaar bestuur relatief gemakkelijk van sector wisselen. Zij hebben namelijk 

veelal ondersteunende beroepen waar ook vraag naar is in veel andere sectoren. 

 
  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Financiële diensten

Openbaar bestuur

Groothandel

Overige diensten

Industrie

Bouwnijverheid

Detailhandel

Zakelijke diensten

Horeca

Landbouw

Zorg en welzijn

Vervoer en opslag

Onderwijs

Uitzendbedrijven

Totaal

zelfde sector uitzendbedrijven zakelijke diensten overige sectoren

Sector voor WW: Sector na WW:



 

 

Regio in Beeld 2015 Stedendriehoek en Noordwest Veluwe 24 

4.6. Flexibilisering arbeidsmarkt 

Naast de eigen sector, hervatten veel WW’ers het werk bij uitzendbedrijven, in de zakelijke diensten en in 

zorg & welzijn (zie de vorige paragraaf). Het belang van deze sectoren voor het vinden van werk blijkt 

nog sterker uit afbeelding 4.5. Deze toont – voor zover bekend – het aandeel WW’ers dat werk vindt in de 

verschillende sectoren. In de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe vindt 28% van de WW’ers werk in de 

uitzendsector. Ook het aandeel werkhervattingen in de zakelijke diensten (16%) en zorg & welzijn (15%) 

is hoog. Bij de uitzendsector en zakelijke diensten weerspiegelt dit de groeiende werkgelegenheid in beide 

sectoren. In de zorg & welzijn is een groot deel van de werkvinders vanuit de WW ook uit deze sector 

werkloos geworden. 

 

Afbeelding 4.5. Uitstroom uit WW naar werk per sector 
Stedendriehoek en Noordwest Veluwe, 2014 

 
Bron: UWV 

 

De arbeidsmarkt flexibiliseert. Er wordt meer gewerkt met oproepkrachten, zzp’ers en vormen van 

tijdelijke contracten. Zoals hiervoor bleek, vinden veel WW’ers opnieuw werk via uitzendbedrijven. De 

flexibilisering van de arbeidsmarkt blijkt ook uit het type contract dat mensen hadden voordat zij in de 

WW terecht kwamen en het type contract bij het vinden van werk erna. Voordat ze werkloos werden had 

36% van de WW’ers een vast contract, 41% een tijdelijk contract en 23% een uitzendcontract. Nadat ze 

het werk hervat hadden, is het aandeel vaste contracten meer dan gehalveerd, terwijl het aandeel 

tijdelijke en uitzendcontracten toenam.  
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Nu de economie aantrekt, ontstaan er meer kansen op werk. Het aantal vacatures stijgt, de werkloosheid 

neemt geleidelijk af en signalen van moeilijk vervulbare vacatures nemen toe. Er zijn wel verschillen 

tussen sectoren en beroepen. In sommige sectoren verliezen grote groepen mensen hun baan, terwijl 

andere sectoren zich zorgen maken over toenemende tekorten in bepaalde beroepen. Ook structurele 

arbeidsmarktontwikkelingen hebben tijdens de voorbije crisisjaren niet stilgestaan. De arbeidsmarkt van 

na de recessie is een andere dan die van voor de recessie. Hierdoor betekent herstel van de arbeidsmarkt 

niet dat alle verloren banen in dezelfde omvang en vorm terugkomen. Het betekent wel meer kansen op 

werk voor meer mensen. Vooral werkzoekenden met een korte afstand tot de arbeidsmarkt kunnen 

hiervan profiteren. Een groot deel van het onbenut arbeidsaanbod – waaronder WW’ers, WWB’ers en 

Wajongers – heeft echter een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Zij hebben meer ondersteuning nodig 

om aan het werk te komen. Zoveel mogelijk mensen aan het werk helpen en houden, blijft de grootste 

uitdaging op de arbeidsmarkt. In de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe werken verschillende 

arbeidsmarktpartijen intensief samen om dit te realiseren. 

 

Regionale samenwerking via Akkoord van Beekbergen 

Een voorbeeld van de intensieve regionale samenwerking is het Akkoord van Beekbergen. Via dit akkoord 

wordt de Strategische Agenda Stedendriehoek uitgevoerd op het thema onderwijs & arbeidsmarkt. De 

doelen zijn: laagste werkloosheid van Nederland, elke vacature goed en snel vervuld, iedereen minimaal 

een startkwalificatie en ook alle mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt actief.  

 

Sectorplan ‘Samen werk maken van werk’ 

Naast het Akkoord van Beekbergen is afgesproken om samen te werken in het sectorplan ‘Samen werk 

maken van werk’. Dit is een sector overstijgend plan dat breed wordt gedragen door werkgevers, 

overheden, werknemersorganisaties, het onderwijs en kenniscentra. In het plan zijn zes arrangementen 

opgenomen, die beschikbaar zijn voor elke werkgever in de regio. 

 BBL leerwerkplekken (beroepsbegeleidende leerweg). Hierbij leidt de werkgever jongeren op de 

werkvloer op, en krijgt daarvoor een subsidie van 20% van het minimumloon. Er zijn 525 

leerwerkplekken gecreëerd. Bovendien wordt bij het ministerie van SZW een verzoek ingediend voor 

75 extra plekken die voor 1 december 2015 starten. 

 Startersbeurs. Werkgevers kunnen 1.500 euro ontvangen als ze een jongere starter op de 

arbeidsmarkt gedurende zes maanden een leer-werkplaats aanbieden. Momenteel zijn 88 van de 100 

beurzen uitgereikt. Werkgevers komen tot 1 december 2015 in aanmerking voor de vergoeding.  

 Mobiliteitsvoucher. Een werkgever kan per medewerker maximaal 2.000 euro aanvragen voor een 

opleidingstraject. Het gaat om doelgerichte trajecten om werknemers naar een andere functie binnen 

of buiten het bedrijf te laten gaan. Op dit moment zijn 525 van de 650 mobiliteitsvouchers vergeven. 

 Scholingsvoucher. Dit is een bijdrage in de kosten van het scholen van 50-plussers met een WW-

uitkering. Werkzoekenden of werkgevers kunnen deze voucher van maximaal 1.000 euro aanvragen. 

In 2015 zijn er tot nu toe 90 vouchers uitgereikt. 

 Arrangement voor de papier- en kartonindustrie. Het arrangement bestaat uit scholingstrajecten en 

loopbaanscans, waarbij medewerkers een individueel opleidingsadvies krijgen. Er zijn 40 aanvragen 

voor loopbaanscans en meer dan 190 aanvragen voor scholing gemeld.  

 Arrangement ‘Toekomstgericht scholen’. Ondersteunt werkgevers bij het scholen van hun 

medewerkers voor de toekomst. Er zijn 400 plekken beschikbaar en er zijn 150 aanvragen ingediend.  

Jongeren: kortste weg naar werk/scholing 

Veel arrangementen uit het hiervoor genoemde regionale sectorplan dragen bij aan het bestrijden van 

jeugdwerkloosheid. Daarnaast zet de regio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe acties in om kwetsbare 

jongeren actief te bemiddelen naar werk of scholing. 

 Jongeren met een bijstandsuitkering bemiddelen richting werk of een BBL-plek. Hierbij wordt de 

regionale werkgeversdienstverlening ingezet, in samenwerking met de jongerenloketten en 

RMC’s/leerplicht. Een RMC – Regionaal Meld- en Coördinatiepunt – helpt voortijdig schoolverlaters een 

opleiding te volgen of een (leer)baan te vinden. Waar nodig verwijst de RMC-medewerker de jongere 

door naar zorg of hulpverlening.  

 Voorlichtingsbijeenkomsten van UWV en gemeenten voor jongeren met een WW-uitkering. Zij 

vertellen de jongeren over de rechten en plichten van de WW en de WWB. Er zijn ook uitzendbureaus 

aanwezig om jongeren direct in te schrijven.  

 Jongeren zonder startkwalificatie, die niet terug kunnen naar school, begeleiden richting werk. 

Hiervoor worden doorstroomcoaches/leerwerkmakelaars (via de ROC’s) ingezet.  

  

5. Uitdagingen voor de regionale 

arbeidsmarkt 
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Stapelbanen en uitzendbanen spelen in op flexibilisering 

De arbeidsmarkt flexibiliseert. Het aantal banen met een beperkt aantal uren, oproepcontracten en 

uitzendwerk neemt toe. Het Akkoord van Beekbergen speelt hierop in met onder andere het project 

Stapelbanen. In dit samenwerkingsproject combineren bedrijven uit diverse branches hun banen met 

beperkte uren tot een parttime of fulltime baan. De gemeente Apeldoorn en UWV faciliteren en 

begeleiden uitkeringsgerechtigden naar deze banen. Omdat werkzoekenden verschillende banen hebben, 

krijgen ze meer uren, verbreden hun blikveld en hebben betere kansen op doorlopend werk. Werkgevers 

kunnen hun moeilijk vervulbare vacatures met een beperkt aantal uren beter vervullen en hebben minder 

verloop van personeel. Van mei 2014 tot juli 2015 zijn al 123 uitkeringsgerechtigden aan het werk 

gegaan in Stapelbanen (Combinatiebanen). Meer dan 30% van hen kwam hiermee volledig uit de 

uitkeringssituatie. Op dit moment worden stappen gezet om het project landelijk uit te rollen.  

Ook de uitzendbranche biedt kansen aan veel werkzoekenden. Om aan het werk te komen, maar ook als 

opstap naar een volgende (reguliere) baan. De komende jaren stijgt het aantal uitzendbanen nog verder.  

 

Hogere functie-eisen door automatisering en robotisering 

Door automatisering en robotisering verandert de beroepenstructuur in sectoren. Bestaande functies 

veranderen of verdwijnen en nieuwe functies ontstaan. De behoefte aan hoger opgeleiden groeit en de 

vraag naar middelbaar en lager opgeleiden neemt af. Daarnaast neemt het belang van sociale 

competenties toe. Lager opgeleiden hebben gemiddeld een zwakkere positie op de arbeidsmarkt. Daarbij 

kunnen zij verdrongen worden door middelbaar opgeleiden.  

Ook in de huidige arbeidsmarkt hebben werkgevers moeite om hun vacatures te vervullen. Dit geldt 

vooral op de hogere niveaus voor bepaalde technische en ICT-beroepen. Maar er zijn ook tekorten aan 

technisch geschoolde vakmensen in uitvoerende functies, bijvoorbeeld in de regionaal grote 

metaalindustrie. Ook specifieke beroepen in bepaalde niches bieden kansen voor werkzoekenden in de 

regio. Vaak zijn er wel specifieke eisen wat betreft (recente) kennis en ervaring.  

Hier ligt een uitdaging voor de regionale arbeidsmarkt, bijvoorbeeld op het terrein van (om)scholing, 

studiekeuzevoorlichting en mobiliteit. Niet alleen jongeren, maar juist ook volwassenen – werkend en 

werkloos – moeten de kans krijgen en grijpen om bij te blijven bij de snelle technologische ontwikkelingen 

in sectoren en beroepen. Tegelijkertijd zal er een groep zijn waarvoor dit niet tot de mogelijkheden 

behoort. Voor hen kan bijvoorbeeld job carving ingezet worden. Hierbij worden taken die ook door 

mensen met minder opleiding kunnen worden gedaan, afgesplitst van hooggeschoolde of 

gespecialiseerde functies. Ook kunnen werkgevers gestimuleerd worden om meer mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. Het Regionale Werkbedrijf zet zich hiervoor in.  

 

Regionaal Werkbedrijf wil 850 extra banen realiseren tot 2017 

De aantrekkende arbeidsmarkt biedt nog niet direct veel meer kansen voor mensen met een 

arbeidsbeperking. Om hen aan het werk te helpen en te houden, is een integrale aanpak nodig. Eind 

maart 2015 ondertekenden de 14 gemeenten van de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe, UWV, 

werkgeversorganisaties en vakbonden een samenwerkingsovereenkomst voor het Regionaal Werkbedrijf. 

Deze nieuwe netwerkorganisatie vormt de schakel tussen inwoners met een arbeidsbeperking en de 

werkgevers die extra banen creëren op basis van de afspraken uit het sociaal akkoord. Het doel is om 850 

van deze banen te realiseren in de periode tot 2017. Bovenop dit doel wil het Werkbedrijf andere 

doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen. Bijvoorbeeld door het 

ambassadeursnetwerk Scoort uit te bouwen. In dit netwerk enthousiasmeren werkgevers elkaar om hun 

deuren te openen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ze vertellen andere werkgevers 

over hun ervaringen en creëren samen met de regionale werkgeversdienstverlening kansen voor diverse 

doelgroepen.  

 

Mogelijkheden ouderen vergroten 

Ouderen slagen er ook in een aantrekkende economie moeilijk in om vanuit werkloosheid weer werk te 

vinden. De regionale arbeidsmarktpartijen besteden daarom specifieke aandacht aan deze groep 

werkzoekenden, bijvoorbeeld in het sectorplan via scholingsvouchers. Verder zijn er onder andere de 

training ‘Succesvol naar werk’, inspiratiedagen, proefplaatsingen, financiële voordelen voor werkgevers en 

intermediairs en de campagne ‘Open voor kansen, open voor 50-plus’ om de positie van ouderen op de 

arbeidsmarkt te verbeteren. 

  

Sociaal Akkoord Zorg en Welzijn 

Door de veranderingen in de zorg dreigen veel medewerkers hun baan te verliezen. Om de personele 

gevolgen van de veranderingen in de zorg zo goed mogelijk op te vangen, is het regionale Sociaal 

Akkoord Zorg en Welzijn afgesloten. Dit akkoord is ondertekend door verschillende regionale partijen en 

vloeit voort uit het Akkoord van Beekbergen. Het doel is voorkomen dat zorgmedewerkers aan de kant 

komen te staan, en er op lange termijn juist weer tekorten ontstaan. Hiervoor wordt de mobiliteit van 

medewerkers zoveel mogelijk sectoraal georganiseerd en worden medewerkers toekomstgericht en 

duurzaam bijgeschoold. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt buiten de zorgsector gekeken.  
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Arbeidsvermogen 
Iemand beschikt over arbeidsvermogen als hij of zij een taak kan uitvoeren in een arbeidsorganisatie, 

basale werknemersvaardigheden heeft, ten minste een uur aaneengesloten kan werken en ten minste 

vier uur per dag belastbaar is. Er moet aan alle vier vereisten worden voldaan. 

 

Beroepsbevolking 
Tot de beroepsbevolking worden gerekend alle personen die tenminste één uur per week werk hebben of 

in de afgelopen vier weken naar werk hebben gezocht, en minimaal 15 jaar oud zijn, maar niet ouder dan 

75 jaar. 

 

Bruto arbeidsparticipatie 
Het aandeel van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking in de potentiële beroepsbevolking. 

 

CBS 
Centraal Bureau voor de Statistiek. 

 

CPB 
Centraal Planbureau. 

 

Geregistreerde werkzoekenden 
Iemand van 15 tot en met 74 jaar die bij UWV als werkzoekende staat ingeschreven. 

 

Hoogopgeleiden 

Iemand die een opleiding heeft afgerond aan een universiteit of hogeschool. 

 

ID-baan (In- en doorstroombaan) 
Een ID-baan is bedoeld om langdurige werkloosheid terug te dringen en doorstroom naar reguliere banen 

te bevorderen. ID-banen zijn de opvolger van de Melkert-banen. 

 

Laagopgeleiden 
Iemand die geen afgeronde opleiding heeft of een afgeronde opleiding tot en met vmbo-niveau. 

 

Maatmaninkomen 
Maatstaf die door UWV gebruikt wordt om de mate van arbeidsongeschiktheid te bepalen. Het 

maatmaninkomen is het inkomen dat iemand verdiende voorafgaand aan arbeidsongeschiktheid of is het 

(jaar)inkomen dat gezonde personen verdienen met soortgelijke opleiding en ervaring en die werken in 

dezelfde omstandigheden of omgeving. 

 

Mismatch 
Het ontbreken van evenwicht op de arbeidsmarkt, waardoor vraag en aanbod op de arbeidsmarkt niet 

goed op elkaar aansluiten. Er kan sprake zijn van een kwantitatieve mismatch (verschil tussen vraag en 

aanbod in absolute aantallen) en een kwalitatieve mismatch (als eigenschappen die werkgevers vragen 

niet overeenkomen met de eigenschappen die werkzoekenden aanbieden). 

 

MOE-landers 
Personen afkomstig uit de Midden- en Oost-Europese EU-landen: Polen, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, 

Slovenië, Estland, Letland, Litouwen, Roemenië en Bulgarije. 

 

Ontstane vacatures 
Ontstane vacatures zijn vacatures die tijdens een verslagperiode zijn ontstaan. 

 

Potentiële beroepsbevolking 
Het deel van de bevolking dat gelet op zijn leeftijd (15 tot en met 64 jaar) in aanmerking komt voor 

deelname aan het arbeidsproces. 

 

SCP 
Sociaal en Cultureel Planbureau. 

 

 

 

Begrippen en afkortingen 
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Spanning 
De verhouding tussen het aantal openstaande vacatures en het aantal geregistreerde werkzoekenden dat 

direct inzetbaar is. De arbeidsmarkt is krap wanneer er veel openstaande vacatures zijn in verhouding tot 

het aantal geregistreerde werkzoekenden. De arbeidsmarkt is ruim wanneer er veel geregistreerde 

werkzoekenden zijn in verhouding tot het aantal openstaande vacatures. 

 

Startkwalificatie 
Iemand beschikt over een startkwalificatie wanneer hij minimaal een havo- of vwo-diploma of minimaal 

een mbo-diploma op niveau 2 heeft. Dit is het minimale niveau wat nodig wordt geacht om een 

volwaardige plaats op de arbeidsmarkt te verwerven. 

 

WIW-baan (Wet Inschakeling Werkzoekenden) 
Het doel van de WIW is om langdurig werklozen, uitkeringsgerechtigden en werkloze jongeren sneller aan 

het werk te krijgen met behulp van de WIW-dienstbetrekking, de WIW-werkervaringsplaats en subsidies 

voor scholings- en activeringstrajecten. 

 

WSW (Wet Sociale Werkvoorziening) 
De WSW is bedoeld om personen met een arbeidshandicap aan een passende en volwaardige baan te 

helpen, door plaatsing op een Sociale Werkplaats of bij een reguliere werkgever. 

 

WW-percentage 
De omvang van het aantal WW-uitkeringen uitgedrukt als percentage van de beroepsbevolking. 

 

WW-uitkeringen 
Het aantal WW-uitkeringen is hoger dan het aantal personen met een WW-uitkering omdat een persoon 

meerdere WW-rechten kan hebben. 

 

Zelfstandigen 
Een persoon met als (hoofd)baan het verrichten van arbeid voor eigen rekening of risico in een eigen 

bedrijf of praktijk, of in het bedrijf of de praktijk van een gezinslid, of in een zelfstandig uitgeoefend 

beroep. 

 

Zzp (Zelfstandige zonder personeel) 
Iemand die een eigen bedrijf heeft zonder personeel of als zelfstandige een beroep uitoefent. 
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