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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding voor het onderzoek 

Ten behoeve van de provinciale werkgroep Toekomstverkenningen (TOKO) 
is in 1986 een demografische toekomstverkenning opgesteld waarin op-
genomen een lange termijn-prognose van de bevolkingsontwikkeling in 
Gelderland (van Denneboom tot Paddestoel, werkgroep Demografische 
Toekomstverkenningen, provincie Gelderland, juli 1986). 
Vervolgens bleek binnen de werkgroep TOKO behoefte te bestaan aan 
een aanvullende studie waarin de consequenties van de bevolkingsont-
wikkeling voor de arbeidsmarkt zichtbaar worden gemaakt. 
Deze studie is intussen verricht door het Bureau Economisch Onder-
zoek van de dienst Algemene, Bestuurlijke en Economische Zaken. 
In het onderhavige rapport worden de resultaten gepresenteerd. 

1.2 Opbouw van de rapportage, gehanteerde prognosetechniek en de 
herkomst van het datamateriaal 

In dit rapport worden enige vooruitberekeningen gepresenteerd van de 
werkgelegenheid, de beroepsbevolking en de werkloosheid voor de pe-
riodes 1985 - 1992 en 1992 - 2000. 

Hoofdstuk 2 behandeld de werkgelegenheid. Omdat de omvang van de re-
gionale werkgelegenheid in hoge mate samenhangt met de mondiale en 
nationale economische situatie, wordt in dit hoofdstuk een korte be-
spiegeling gegeven over de (inter)nationale vooruitzichten en de in 
dit verband gebruikte veronderstellingen. Deze informatie is ont-
leend aan een tweetal publicaties van het Centraal Planbureau (CPB), 
te weten: 
- Centraal Economisch Plan 1987, waarin opgenomen een prognose tot 

het jaar 1992; 
- De Nederlandse Economie op Lange Termijn, waarin opgenomen een 

prognose tot het jaar 2000. 

Bij het vervaardigen van de regionale werkgelegenheidsramingen is 
aansluiting gezocht bij de nationale werkgelegenheidsprognoses zoals 
opgenomen in de zojuist genoemde CPB-publicaties. Aangenomen is dat 
de landelijke sectorontwikkeling een bepalende determinant is van de 
regionale sectorontwikkeling. De regionale werkgelegenheidsontwikke-
ling 1973 - 1985 is daartoe per sector geanalyseerd en op samenhang 
onderzocht met de landelijke ontwikkeling. De gevonden verbanden 
zijn vervolgens gebruikt om de landelijke prognoses 1992 en 2000 te 
vertalen naar regionaal niveau. 

In hoofdstuk 3 worden de ontwikkelingen in de beroepsbevolking be-
sproken. De omvang van de beroepsbevolking wordt bepaald door de om-
vang van de 15 - 64 jarige bevolking (de potentile beroepsbevol-
king) en door de mate waarin de personen uit deze leeftijdscategorie 
zich beschikbaar stellen voor de arbeidsmarkt (het deelnemingsper-
centage). 
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De landelijke en regionale deelnemingspercentages en de omvang van 

I 
de (potentile) beroepsbevolking in het basisjaar 1985 zijn ontleend 
aan de arbeidskrachtentelling 1985 en de bevolkingsstatistiek 	1985 
van het CBS. 
De ramingen van de toekomstige potentiële beroepsbevolking in Gel- 
derland zijn afkomstig uit de bevolkingsprognose 1986 van de dienst 
Ruimtelijke Ordening 	en Volkshuisvesting; 	de 	landelijke 	raming 	is 
opgesteld door het CBS 	(maandstatistiek van de bevolking, 	januari 
1987). 	Ten aanzien van de deelnerningspercentages 	is 	een 	landelijke I prognose beschikbaar voor de periode 1985 - 2000 (Herziening Trend- 
matig Arbeidsaanbod 1985 - 2000, CPB 1987). 
De regionale deelnemingspercentages 	1992 	en 2000 zijn geraamd door 

I de landelijke ontwikkeling op de 	regionale deelneming uit 	1985 	te 
projecteren. 	Aldus wordt verondersteld dat de regionale veranderin- 
gen in de deelname de landelijke trend zullen volgen. 

1 In hoofdstuk 4 tenslotte worden de 	vraag- en aanbodcijfers 	uit 	de 
hoofdstukken 2 en 3 met elkaar geconfronteerd. Uit deze confrontatie 
volgt een raming van het werkloosheidsniveau voor de jaren 1992 en 

1 2000. 

I 	
1.3 Interpretatie van de onderzoeksresultaten 

Meer nog dan voor de periode 1985 - 1992 dragen de ramingen voor de 
jaren na 1992 een voorwaardelijk karakter. Modelberekeningen op ba-
sis van veronderstellingen, gedragshypothesen en institutionele sa-
menhangen zijn met name bij een lange termijn-prognose hoogst onze-
ker. Het in dit rapport geschetste toekomstbeeld moet dan ook niet 

I 
worden opgevat als een prognose van de meest waarschijnlijke ontwik-
keling, maar als gin van de vele denkbare toekomstscenario's die 
- binnen het raamwerk van de gemaakte veronderstellingen - de globa-
le ontwikkelingsrichting aangeeft. 
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2 WERKGELEGENHEID 

2.1 De internationale context 

De periode 1950 - 1973 wordt gekenmerkt door de hoogste economische 
groei uit de moderne economische geschiedenis. In de periode 
1973 - 1982 volgt echter een terugslag die in de jaren daarvoor nau-
welijks voor mogelijk werd gehouden. 

In het OESO-gebied daalde de gemiddelde produktiegroei van 5 naar 2% 
terwijl tegelijkertijd de inflatie steeg van 4 naar 10,5%. De werk-
loosheid liep op tot niveaus die voor enkele landen herinneren aan 
de jaren dertig. 

De sindsdien ingezette conjuncturele opleving heeft voor de jaren 
1982 - 1985 in een hogere produktiegroei geresulteerd, terwijl bo-
vendien de inflatie aanmerkelijk is teruggedrongen. 
Niettemin kenmerkt de wereldeconomie anno 1985 zich nog steeds door 
ernstige onevenwichtigheden. 

Tabel 1 	Produktiegroei, inflatie 
(afgerond op 0,5%) 

en werkloosheid 1950 - 1985 

195011973 197311982 1982/1985 
OESO NL OESO 	NL OESO NL 

produktievolume 5 5 2 	1,5 3,5 1,5 

inflatie 4 4 10,5 	7 5,5 3 

werkloosheid in % van de 3 2 6 	6,5 8,5 14 
totale beroepsbevolking 

Bron: De nederlandse Economie op langere termijn, pag. 5, CPB, 1985 

De internationale onevenwichtigheden worden naar verwachting in de 
komende periode wat minder groot, maar blijven nochtans een latente 
bedreiging vormen voor de wereldeconomie. 

Voor een open economie als de Nederlandse worden de mogelijkheden 
voor economische groei vooral bepaald door de externe omgeving (met 
name de groei van de wereldhandel). Van belang zijn in dit verband 
de internationale uitgangspunten die in het onderhavige toekomstsce-
nario zijn gehanteerd. Bij de projecties voor de jaren 1992 en 2000 
is uitgegaan van een relatief lage inflatie, rentestand, olieprijs 
en dollarkoers. Voorts is verondersteld dat in de Amerikaanse econo-
mie geleidelijk aan een evenwichtsherstel wordt bereikt. 
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Onder invloed van al deze factoren groeit het internationale ver-
trouwen in economisch herstel. In de periode 1985 - 2000 zal dan 
naar verwachting de wereldhandel toenemen met gemiddeld 4 á 5% per 
jaar. Overigens kan Europa van deze ontwikkeling slechts in beperkte 
mate profiteren omdat de uitvoer zowel geografisch als naar pakket 
minder adequaat is samengesteld. 

2.2 De nationale economie 

I 	Gegeven de veronderstelde internationale ontwikkelingen, stijgt het 
regel nationaal inkomen tot het jaar 2000 met gemiddeld 2 á 3% per 
jaar. ' 	Het volume van de particuliere consumptie neemt eveneens toe met 2 â 
3 % per jaar. 

I 	
De overheidsuitgaven bedroegen in 1985 bijna 44% van het nationaal 
inkomen bij een financieringstekort van ruim 8%. Aangenomen wordt 
dat de overheidsuitgaven de komende jaren worden gematigd en dat het 
financieringstekort wordt teruggedrongen tot 5% in het jaar 2000. ' Het beslag van de overheidsuitgaven op het nationaal inkomen zakt 
dan tot circa 38%. De belasting- en premiedruk blijft over de be-
schouwde periode ongeveer gelijk. 

1 	Tot 1992 wordt hoegenaamd geen verdere arbeidstijdverkorting voor- 
zien. Na 1992 wordt rekening gehouden met een geleidelijke invoering 
van arbeidstijdverkorting van 0,5% per jaar, waarbij wordt uitgegaan 
van circa 30% herbezetting van de vrijgekomen uren. 

Ontwikkelingen van het Nederlandse produktievolwne 

Met een geraamde produktiegroei van circa 3% per jaar geeft de land-
bouw een betrekkelijk optimistisch beeld te zien. Deze verwachting 
is gebaseerd op de relatief sterke positie van de Nederlandse land-
bouw door onder meer goed georganiseerd onderzoek en ontwikkeling. 
Dit komt tot uitdrukking in een hoog produktiviteitsniveau. Ook is 
verondersteld dat het EG-landbouwbeleid en het nationale milieube-
leid geen sterk remmende invloed zullen uitoefenen en dat de onder-
nemers in deze bedrijfstak evenals in het verleden succesvol zijn in 
het maken van nieuwe produkten en het aanboren van nieuwe markten. 

De ontwikkeling van de industrile produktie vertoont tot 2000 een 
expansief verloop met een jaarlijkse groei van 4 á 5%. 
Deze hoge groei hangt niet alleen samen met de toenemende wereldhan-
del, maar ook met een veronderstelde gunstige ontwikkeling van de 
Nederlandse concurrentiepositie. Daarnaast is de omvangrijke en in-
tussen voltooide herstructurering van zwakke bedrijfstakken een po-
sitieve factor (textiel-, kleding- en schoeiselindustrie, scheeps-
bouw en andere delen van de metaal). De financi1e basis is gunstig 
voor een verdergaande modernisering en upgrading van de chemie en de 
elektrotechniek. Metaal en chemie blijven de snelle groeiers binnen 
de Nederlandse industrie. 
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De bouwnijverheid is in sterke mate afhankelijk van de algemene eco-
nomische groei, de bevolkingsgroei en de budgettaire ontwikkelingen. 
Voor de jaren tot 1992 wordt slechts een bescheiden produktiegroei 
voorzien van 1% per jaar. Daarna kan de groei vooral onder invloed 
van de investeringen in bedrijfsgebouwen toenemen tot circa 2% per 
jaar. 

De tertiaire diensten bestaan onder andere uit de sectoren handel, 
vervoer, bank- en verzekeringswezen en de zakelijke dienstverlening. 
Het produktievolume van al deze sectoren is in hoge mate afhankelijk 
van de omvang van de wereldhandel en van het verloop van de particu-
liere consumptie. Voor de kwartiaire diensten (gezondheidszorg, 
maatschappelijke dienstverlening, cultuur, sport en recratie) zijn 
de belangrijkste determinanten de volumegroei van het nationaal in-
komen en de demografische ontwikkelingen. 
Tussen 1985 en 2000 resulteert per saldo voor de totale dienstensec-
tor een produktiegroei van 3 4% per jaar. 

2.3 De werkgelegenheidsontwikkeling 1985 - 2000, uitgedrukt in ar-
beidsjaren 

De periode 1950 - 1973 werd gekenmerkt door een snelle groei van de 
arbeidsproduktiviteit van gemiddeld 4,5% per jaar. Als gevolg van de 
voortdurend dalende bezettingsgraden ontstond na 1973 in het be-
drijfsleven een grote interne arbeidsreserve die pas in de eerste 
helft van de jaren tachtig werd gesaneerd. Daardoor nam de arbeids-
produktiviteit in de periode 1973 - 1985 slechts toe met een gema-
tigde groei van gemiddeld nog geen 2%. 
ook voor de jaren 1985 - 2000 wordt slechts een bescheiden toename 
voorzien van circa 2% per jaar. De voornaamste oorzaken hiervan zijn: 
- de veronderstelde loonmatiging tot 2000 leidt tot een minder 

snelle substitutie van arbeid voor kapitaal; 
- de produktie ontwikkelt zich trendmatig zonder periode van hoog-

conjunctuur; 
- de huidige betrekkelijk moderne kapitaalgoederenvoorraad zal bij 

vervanging een naar verhouding geringe produktiviteitsstijging 
te zien geven. 

De hiervoor beschreven produktie-ontwikkeling is samen met het toe-
komstige verloop van de arbeidsproduktiviteit bepalend voor de werk-
gelegenheidsperspectieven. In tabel 2 staan de resulterende werkge-
legenheidsramingen weergegeven voor de periode 1985 - 2000. 
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1 
I Tabel 2 	Arbeidsvolume 1985 (x 1000 arbeidsjaren en de geraamde 

ontwikkeling 1986/1992 en 1993/2000 (% mutatie per jaar, 
afgerond op 0,5%) 

Bedrijfstak 	nivo % mutatie per jaar nivo % mutatie per jaar 
1985 1986/1992 199312000 1985 1986/1992 199312000 

I Veluwe Achterhoek 

Landbouw 	14 0 0 17 0 0,5 I i 
2 Nijverheid 	31 1 1 28 1 1 
3 Bouwnijverheid 13 1,5 0,5 6 1,5 0 

I 
4 
5 
Diensten 	81 
Overheid 	29 

1,5 
0,5 

2.0 
0,5 

42 
12 

1,5 
0,5 

2,5 
1 

6 Totaal 	167 1 1,5 105 1 1,5 

1 Arnhem/Nijmegen Zuidwest-Gelderland 

iLandbouw 	7 0 	0 7 	0 	0,5 
2 Nijverheid 	36 1 	1 10 	0,5 	0,5 I 3 Bouwnijverheid 13 1 	0 5 	0,5 	0 
4 Diensten 	103 1,5 	2,5 20 	1 	1,5 

I 
5 Overheid 	35 
6 Totaal 	194 

0 	0,5 
1 	1,5 

	

5 	0,5 	0,5 

	

47 	0,5 	1 

Gelderland Nederland 

I 1 Landbouw 	45 0 	0,5 271 	0 	0,5 
2 Nijverheid 	106 1 	1 942 	0,5 	0,5 
3 Bouwnijverheid 36 1 	0 330 	0,5 	0 I 4 Diensten 	246 1,5 	2,5 2310 	1,5 	2 
5 Overheid 	81 0,5 	0,5 736 	0 	0,5 
6 Totaal 	513 1 	1,5 4589 	1 	1 

Landbouw 

I Tot 1992 moet in de Nederlandse en Gelderse landbouw rekening worden 
gehouden met een lichte daling van het arbeidsvolume. Na 1992 kan in 

I 
de Nederlandse sector 
tijdverkorting een 

dankzij onder andere de invoering van arbeids-
lichte stijging optreden. 	Blijkens 	de modelbere- 

keningen zal ook de werkgelegenheid in Gelderland met 0,5% toenemen. 
Omdat het zwaartepunt van de Gelderse landbouw ligt op de 	(intensie- 

I ve) veehouderij en deze sector weinig groeiperspectief biedt, is het 
nog de vraag of de geraamde regionale groei gerealiseerd kan worden. 

I Industrie 

In 1985 nam voor het eerst sinds 1970 de werkgelegenheid in de in-
dustrie weer toe. 

1 
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Naast een geleidelijk produktieherstel is aan deze ontwikkeling be-
langrijk bijgedragen door de invoering van arbeidstijdverkorting. 
Tot 1992 kan de industrile werkgelegenheid in Gelderland mogelijk 
nog verder stijgen met circa 1% per jaar. De verwachte toename van 
het arbeidsvolume na 1992 komt voor een belangrijk deel voor reke-
ning van de veronderstelde arbeidstijdverkorting. 

Diensten 

Tussen 1960 en 1973 steeg de arbeidsproduktiviteit in de diensten-
sector met bijna 4% per jaar. In de periode 1973 - 1985 viel de 
jaarlijkse groei terug naar 2%. Tot 2000 wordt eveneens een produk-
tiviteitsgroei voorzien van niet meer dan 2% per jaar. Bij een ge-
raamde produktiegroei van 3 á 4% resulteert voor de Gelderse en Ne-
derlandse dienstensector een vrij sterke werkgelegenheidsgroei van 
2 á 2,5% per jaar. 

ûvrh 

De werkgelegenheidsontwikkeling bij de overheid staat in het teken 
van het financieringstekort en het streven om de overheidsactivitei-
ten terug te dringen. 
Terwijl de overheidssector de afgelopen decennia een gestage werkge-
legenheidsgroei vertoonde, is vanaf 1982 het arbeidsvolume op een 
stabiel niveau gebleven. Ook tussen 1985 en 1992 wordt geen verande-
ring voorzien, na 1992 kan mede onder invloed van de veronderstelde 
arbeidstijdverkorting het arbeidsvolume weer wat toenemen. 

2.4 De werkgelegenheid in personen 

Tot nu toe is in dit hoofdstuk steeds gesproken over de werkgelegen-
heid uitgedrukt in arbeidsvolume. Het arbeidsvolume geeft aan hoe-
veel arbeidsjaren benodigd zijn voor de voortbrenging van de produk-
tie. De werkgelegenheid uitgedrukt in arbeidsvolume zegt dus ook 
iets over de economische prestatie. 

Voor de arbeidsmarkt is echter niet alleen de economische prestatie 
van belang, maar ook hoeveel personen daarbij worden ingezet. Twee 
deeltijdwerkers kunnen bijvoorbeeld samen áén arbeidsjaar voor hun 
rekening nemen. Zo was in 1985 als gevolg van deeltijdarbeid de Ne-
derlandse werkgelegenheid in personen gemeten circa 12% hoger dan 
het arbeidsvolume. Naar verwachting zal deeltijdarbeid in de toe-
komst verder toenemen. Onder invloed van de tendens naar een flexi-
bele arbeidsinzet, het toenemende arbeidsaanbod van gehuwde vrouwen 
en de voortgaande groei van de dienstensector zal de verhouding per-
sonen/arbeidsvolume oplopen van 1,12 in 1985 tot 1,16 in 1992 en 
1,20 in 2000. 
Voor de toekomst wordt aangenomen dat de regio's de Nederlandse 
trend volgen. De werkgelegenheid in personen zal dan de volgende om-
vang kunnen aannemen: 
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personen x 1000 
1985 	1992 	2000  

Veluwe 193 214 247 
Achterhoek 121 135 157 
Arnhem/Nijmegen 216 241 285 
Zuidwest-Gelderland 56 61 68 

Gelderland 586 651 757 

Nederland 5144 5629 6448 

gemiddelde 
iaarli -ikse qroei in % 
1986/ 
1992 

1993/ 
2000 

1986/ 
2000 

1,5 1,8 1,7 
1,6 1,9 1,8 
1,6 2,1 1,9 
1,2 1,4 1,3 

1,5 1,9 1,7 

1,3 1,7 1,5 



-9- 

3 BEROEPSBEVOLKING 

3.1 Inleiding 

De omvang van de beroepsbevolking wordt bepaald door de omvang van 
de 15 - 64 jarige bevolking (de potentiële beroepsbevolking) en door 
de mate waarin de personen uit deze leeftijdscategorie zich beschik-
baar stellen voor de arbeidsmarkt (het deelnemingspercentage). 

In de periode 1973 - 1985 is het arbeidsaanbod in Nederland toegeno-
men met 5 á 6 honderdduizend arbeidsjaren. Onder invloed van de 
stijgende belangstelling voor deeltijdarbeid was de groei van de be-
roepsbevolking in personen gemeten aanzienlijk hoger (ruim 1 miljoen 
personen). 
Naast de invloed van de demografische ontwikkeling spelen met name 
na 1979 de veranderingen in het deelnemingspercentage een dominante 
rol bij de groei van de beroepsbevolking: 
- de uitstroom van arbeidsongeschikten is sterk verminderd; 
- de toetreding van gehuwde vrouwen tot de arbeidsmarkt is ver-

sneld; 
- de deelneming van het onderwijs is minder snel gestegen. 
Al deze factoren bewerkstelligden na 1979 een snelle toename van de 
beroepsbevolking. 

3.2 De potentiële beroepsbevolking 

Volgens de jongste bevolkingsprognoses zal de potenti1e beroepsbe-
volking tot het jaar 2000 de volgende ontwikkeling doormaken: 

Tabel 3 	De potentile beroepsbevolking 1985, 1992 en 2000 

15 - 64 jarige 	gemiddelde procentuele 
bevolking x 1000 
	

mutatie per jaar 
1985 	1992 	2000 

	
1986/ 1993/ 1986/ 
1992 	2000 	2000 

Veluwe 382 400 406 0,6 0,2 0,4 
Achterhoek 240 248 247 0,5 -0,1 0,2 
Arnhem/Nijmegen 439 458 458 0,6 0 0,3 
Zuidwest-Gelderland 123 131 135 0,9 0,4 0,6 

Gelderland 1185 1237 1246 0,6 0,1 -'0,3 

Nederland 9874 10318 10541 0,6 0,3 0,4 

Tot 1992 neemt de potentile beroepsbevolking nog toe met gemiddeld 
0,6 per jaar. Daarna daalt de groei aanzienlijk en worden de regio-
nale verschillen relatief groot. Tal van uiteenlopende demografische 
factoren vormen de achtergrond van deze regionale verschillen. 
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Zo kent Zuidwest-Gelderland bijvoorbeeld een relatief hoog geboorte-
cijfer terwijl de Achterhoek gekenmerkt wordt door aanzienlijke ver-
trekoverschotten in de jongere leeftijdscategorieën en - in verge-
lijking met de overige regio's - een versnelde vergrijzing. Dit 
soort verschillende regionale omstandigheden resulteren voor Gelder-
land na 1992 in een wezenlijk lagere groei van de potentiele be-
roepsbevolking dan in Nederland. 

I 3.3 Deelnemingspercentage 

Bij de vooruitberekeningen van de deelnemingspercentages zijn onder 
andere de volgende veronderstellingen en uitgangspunten gehanteerd: 

I - 	 het aantal WAO'ers zal onder invloed van een gewijzigd toeken- 
ningsbeleid verminderen; 

- 	 de huidige deelname aan de VUT-regelingen 	is 	ook op het 	jaar 
2000 geprojecteerd, 	waarbij rekening is gehouden met een verla- I ging van de VUT-gerechtigde leeftijd voor ambtenaren tot 60 jaar; 

- 	 de 	belangstelling van gehuwde 	vrouwen voor participatie op de 
arbeidsmarkt blijft trendmatig stijgen; 

1 - 	 de onderwijsdeelname van personen onder de 25 jaar stijgt ligt. 

Per saldo hebben de zojuist genoemde factoren een verhogende invloed 
' op de toekomstige deelnemingspercentages. 	In tabel 5 staat een over- 

zicht 	van de deelnemingspercentages 1985 alsmede de vooruitbereke- 
ningen 1992 en 2000. 

Tabel 5 	Deelnemingspercentage totale beroepsbevolking 1985, 1992 
en 2000 

1 
deelnemingspercentage 	gemiddelde procentuele I (afgerond op %) 	mutatie per jaar 
1985 	1992 	2000 	1986/ 	1993/ 	1986/ 

I 1992 	2000 	2000 

Veluwe 	58 	61 	65 	0,9 	0,6 	0,7 
Achterhoek 	59 	63 	66 	1,0 	0,7 	0,8 

I Arnhem/Nijmegen 	58 	62 	66 	1,0 	0,6 	0,8 
Zuidwest-Gelderland 	60 	63 	67 	0,9 	0,6 	0,8 

' Gelderland 	58 	62 	66 	0,9 	0,6 	0,8 

Nederland 	60 	64 	67 	1,0 	0,5 	0,7 

De 	zojuist 	gepresenteerde 	deelnemingspercentages 	zijn 	gemiddelden 
voor de totale bevolkingscategorie 15 - 64 jaar, bij de hieraan ten 

' grondslag liggende berekeningen is echter uitgegaan van leeftijd- en 
geslachtsspecifieke deelnemingspercentages per 5-jaarscategorie. 

[1 
1 
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Zoals uit de tabel blijkt zijn de regionale deelnemingsverschillen 
in 1985 betrekkelijk gering. De eveneens kleine groeiverschillen tot 
het jaar 2000 worden veroorzaakt door de regio specifieke leeftijds-
opbouw van de potentile beroepsbevolking. Omdat de leeftijdsopbouw 
van de beschouwde gebieden onderling weinig van elkaar verschilt 
zijn ook de groeiverschillen van de gemiddelde deelnemingspercenta-
ges gering. 

3.4 Beroersbevolkin 

Nadat de toekomstige bevolking en de deelnemingspercentages zijn ge-
raamd, kan de beroepsbevolking worden bepaald door deze twee facto-
ren per 5 jaarscategorie met elkaar te vermenigvuldigen. In tabel 4 
staan de resultaten vermeld. 

Tabel 6 	Totale beroepsbevolking 1985, 1992 en 2000 

beroepsbevolking gemiddelde procentuele 
x 1000 personen mutatie per jaar 
1985 1992 2000 1986/ 1993/ 1986/ 

1992 2000 2000 

Veluwe 221 246 263 1,5 0,8 1,2 
Achterhoek 141 156 163 1,5 0,6 1,0 
Arnhem/Nijmegen 256 286 300 1,6 0,6 1,1 
Zuidwest-Gelderland 73 83 90 1,8 1,0 1,4 

Gelderland 	691 	771 	816 	1,6 	0,7 	1,1 

Nederland 	5895 	6587 	7019 	1,6 	0,8 	1,2 

Tot 1992 stijgt de beroepsbevolking met gemiddeld 1,6% per jaar, 
daarna halveert het groeipercentage. De Gelderse regio's zullen zich 
aanvankelijk conform de Nederlandse groei ontwikkelen, na 1992 neemt 
de groei in de regio's Arnhem/Nijmegen en de Achterhoek wat meer af 
dan in Nederland. Over de hele periode beschouwd ligt de toename in 
Zuidwest-Gelderland steeds boven het landelijk gemiddelde. De regio-
nale groeiverschillen komen vrijwel volledig voor rekening van de 
verschillen in bevolkingsgroei en hangen slechts in beperkte mate 
samen met afwijkende regionale deelnemi.ngspercentages. 
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4 CONFRONTATIE VRAAG EN AANBOD 

4.1 Inleiding 

De arbeidsmarktontwikkelingen in de Europese landen - en in mindere 
mate ook in de Verenigde Staten - worden in de tachtiger jaren ge-
kenmerkt door een hoge structurele werkloosheid. Deze situatie stamt 
voor een groot deel uit de periode 1979 - 1983, waarin de werkloos-
heid onder invloed van de internationale recessie zeer snel steeg. 
In vergelijking met de buurlanden is de werkloosheid in Nederland 
veel sterker gestegen. De dalende werkgelegenheid na 1979 ging in 
ons land gepaard met een snelle groei van de beroepsbevolking waar-
door de werkloosheid in 1985 opliep tot ruim 750.000 personen. 

4.2 De werkloosheid 1985, 1992 en 2000 

Confrontatie van de toekomstige vraag- en aanbod op de arbeidsmarkt 
levert een beeld op van de te verwachten werkloosheidsomvang. Op re-
gionaal niveau moet daarbij nog rekening worden gehouden met het 
pendelsaldo (inkomende pendel - uitgaande pendel). Het pendelsaldo 
beïnvloedt de regionale vraag- en aanbodverhouding en daarmee de om-
vang van de werkloosheid. Voor de toekomst is verondersteld dat de 
pendelsaldo's zoals die in 1985 bestonden, constant blijven. 

In de voorgaande hoofdstukken is een toekomstscenario gepresenteerd 
van de beroepsbevolking en de werkgelegenheid. Te zamen met het pen-
delsaldo resulteert uit de confrontatie van deze twee grootheden een 
raming van de werkloosheidsomvang. In tabel 6 staat een overzicht 
van de resultaten. 

De werkloosheidsomvang in tabel 6 is berekend door het verschil te 
bepalen tussen vraag en aanbod. Dit saldo behoeft echter niet over -
een te komen met de werkloosheidcijfers van de arbeidsbureaus. Bij 
de arbeidsbureaus wordt de zogenaamde geregistreerde werkloosheid 
gemeten. Sinds enige tijd worden werkloze personen die ouder zijn 
dan 57,5 jaar niet meer meegeteld. 
Ook laat een deel van de werkzoekenden zich niet inschrijven en val-
len aldus buiten de waarneming (verborgen werkloosheid, ontmoedi-
gingseffect). Al deze categorien zijn echter wel begrepen in de 
cijfers van tabel 6, waardoor de aantallen hoger uitkomen dan vol-
gens de definitie "geregistreerde werkloosheid". 

Blijkens tabel 6 lag het werkloosheidspercentage in Gelderland in 
1985 een fractie onder het landelijk gemiddelde. Tussen de Gelderse 
regio's bestaan belangrijke verschillen. De Veluwe heeft met 10% de 
laagste werkloosheid, de regio Arnhem/Nijmegen met 16% de hoogste. 
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Tabel 7 
	

Confrontatie vraag en aanbod op de arbeidsmarkt 
(x 1000 personen), 1985, 1992 en 2000 

Beroepsbevolking 
Pendelsaldo 
Arbeidsaanbod 
Werkgelegenheid 
Werkloosheid 

Werkloosheid in % van de 
beroepsbevolking 

Beroepsbevolking 
Pendelsaldo 
Arbeidsaanbod 
Werkgelegenheid 
Werkloosheid 

Werkloosheid in % van de 
beroepsbevolking 

Beroepsbevolking 
Pendelsaldo 
Arbeidsaanbod 
Werkgelegenheid 
Werkloosheid 

Werkloosheid in % van de 
beroepsbevolking 

Veluwe 
1985 1992 2000 

221 246 263 
+ 	-6 -6 -6 

215 240 257 
- 	193 214 247 

22 26 10 

10% 11% 	4% 

Arrihem/Ni imeaen 
1985 1992 2000 

	

256 	286 	300 
+ 	0 	0 	0 

	

256 	286 	300 

	

- 216 	241 	285 

	

40 	45 	15 

16% 	16% 	5% 

Gelderland 
1985 1992 2000 

	

691 	771 	816 

	

+ -19 	-19 	-19 

	

672 	752 	797 

	

- 586 	651 	757 

	

86 	101 	40 

12% 	13% 	5%  

Achterhoek 
1985 1992 2000 

141 156 163 
-4 -4 -4 

137 152 159 
121 135 157 
16 17 2 

11% 11% 	1% 

Zuidwest-
Gelderland 

1985 1992 2000 

73 83 90 
-9 -9 -9 
64 74 81 
56 61 68 
8 13 13 

11% 	16% 	14% 

Nederland 
1985 1992 2000 

5895 6587 7019 

5895 6587 7019 
5144 5629 6448 
751 958 571 

13% 	15% 	8% 

Tot 1992 moet rekening worden gehouden met een onveranderlijk hoge 
werkloosheid die mogelijk in bepaalde gebieden zelfs nog toeneemt. 
Tussen 1992 en 2000 doet zich bij de geschetste ontwikkelingen van 
de beroepsbevolking en de werkgelegenheid een omslagpunt voor in de 
werkloosheid. De groei van de werkgelegenheid overtreft die van de 
beroepsbevolking zodanig dat het werkloosheidsniveau in 2000 sterk 
zal zijn teruggelopen. Desalniettemin bedraagt op het einde van de 
scenarioperiode de werkloosheid in Nederland altijd nog 8%. 
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De ontwikkeling in Gelderland zal gunstiger verlopen omdat de be-
roepsbevolking minder snel toeneemt dan in Nederland terwijl de 
werkgelegenheid zich daarentegen wat beter ontwikkeld. 

De regio Zuidwest-Gelderland neemt binnen de provincie Gelderland 

I een negatieve uitzonderingspostitie in. Onder invloed van de hoge 
bevolkingsaanwas in dit gebied neemt ook de beroepsbevolking meer 
dan gemiddeld toe. De groei van de werkgelegenheid is daarentegen 

I 
relatief laag. Door deze contraire ontwikkelingen zal in deze regio 
de werkloosheid in het jaar 2000 nauwelijks lager zijn dan die in 
1992 en in vergelijking met Nederland een ongekend hoog niveau be-
reiken. 

I 	Bij dit alles dient bedacht te worden dat bij de berekeningen is 
uitgegaan van een constant pendelsaldo. Voor Zuidwest-Gelderland is 
deze veronderstelling nogal verstrekkend, gezien de relatief grote 

I uitgaande pendelstroom (bijna 22% van de beroepsbevolking werkt bui-
ten de regio tegenover gemiddeld 11% in de overige Gelderse re-
gio's). Gegeven de toekomstige vraag- en aanbod verhouding in Zuid-
west-Gelderland zou de dreigende werkloosheidstoename slechts kunnen 

I worden afgewend door een extreem sterke stijging van het pendelsal-
do. Bij een toename van het pendelsaldo van -9.000 in 1985 naar 
-15.000 het jaar 2000, zou de werkloosheid in Zuidwest-Gelderland 

I pas op het landelijk gemiddelde uitkomen van 8%. Gezien de omvang 
van de daartoe benodigde wijzigingen in de pendelstromen moet de re-
alisatiekans vooralsnog niet hoog worden aangeslagen. 

1 	Een geheel ander perspectief dient zich aan voor de Achterhoek. In 
deze regio beweegt de werkgelegenheidsontwikkeling zich boven het 
provinciale gemiddelde en blijft de groei van de beroepsbevolking 

I 

	

	achter. Door deze twee elkaar versterkende effecten neemt de werk- 
loosheid af tot nog slechts 1% in het jaar 2000. 

I 4.3 Slotwoord 

Zoals in hoofdstuk 1 reeds is opgemerkt zijn hoge onzekerheidsmarges 

I 
inherent aan lange termijnprognoses. Dit geldt in versterkte mate 
voor regionale prognoses omdat de regionale implicatie van een be-
paald landelijk toekomstscenario op zichzelf beschouwd weer een 
nieuwe onzekerheidsfactor vormt. 

I 	Daarnaast moet worden bedacht dat de vooruitberekeningen een sterk 
trendmatig karakter dragen. Zeker op lange termijn is het niet erg 
waarschijnlijk dat het stelsel van interdependenties, omstandigheden 

I 

	

	en exogene variabelen, zonder structuurwijzigingn of trendbreuken 
zal verlopen. 

1 
1 
1 
1 



- 15 - 

In dit licht beschouwd moet de voorliggende excercitie worden opge-
vat als een toekomstschets waarin de consequenties zichtbaar worden 
gemaakt voor de arbeidsmarkt van een bepaald scenario omtrent we-
reldhandel, bevolkingsgroei, etc. Bij de becijferingen over de ar-
beidsmarkt zijn in grote lijnen de huidige interdependenties en 
structuren op de toekomst geprojecteerd. Gegeven deze uitgangspunten 
en berekeningsmethode resulteert dan een toekomstbeeld van de kwan-
titatieve verhoudingen op de arbeidsmarkt zoals beschreven in dit 
rapport. Aan de uitkomsten moet geen absolute waarde worden toege-
kend, zij geven slechts binnen het stelsel van de gemaakte veronder-
stellingen de globale ontwikkelingsrichting weer. 

coli. afd. 
code: 3/pw/pw/6220V 
31.10.88 
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