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VOORWOORD 

In het kader van de discussie over de ontwikkelingsvisie KAN is het noodzakelijk te 
beschikken over een lange termijn beeld van de arbeidsmarkt in de regio Arnhem/Nij-
megen. Mede ook omdat de strategische keuzes die in dat verband gemaakt moeten 
worden de lange termijn ontwikkeling beïnvloeden. Het realiseren van projecten als 
bijvoorbeeld EuroTransport genereert werkgelegenheid en inkomen maar heeft ook 
negatieve maatschappelijke effecten (aantasting milieu en leefbaarheid, veel ruimte 
beslag). Bij de afweging over dit soort vraagstukken is het van belang zicht te hebben 
op de trendmatige arbeidsmarktontwikkeling in de regio en in hoeverre extra werkge-
legenheidsimpulsen gewenst zijn. 

Recentelijk heeft het Centraal Planbureau een lange termijnstudie gepubliceerd van de 
Nederlandse economie (Nederland in Drievoud). Volgens het Planbureau is de lange 
termijn toekomst fundamenteel onzeker en grotendeels onvoorspelbaar. Daarom heeft 
liet CPB een drietal alternatieve scenario's uitgewerkt. Het scenario met de minst hoge 
economische groei kan in zekere zin worden opgevat als de trendmatige ontwikkeling. 
In de beide andere scenario's is de economische groei hoger en wordt uitgegaan van 
een actief en voortvarend beleid van zowel het bedrijfsleven als de overheid. In dit 
rapport wordt een projectie gepresenteerd van de landelijke scenario's op de regio Arn-
hem/Nijmegen. De berekeningen zijn gemaakt met behulp van de modellen die zijn 
ontwikkeld voor de Provinciale Economische Verkenningen. 

KAN, De Arbeidsmarkt in Perspectief bevat positieve en negatieve toekomstbeelden. 
In welke richting de toekomst zich zal bewegen hangt af van macro-ontwikkelingen als 
bijvoorbeeld de wereldhandel en de mate waarin Nederland in staat is de economie te 
herstructureren. Voor de regio Arnhem/Nijmegen liggen de kansen vooral in de dien-
stensektor. Een gunstige ontwikkeling van de werkgelegenheid wordt echter alleen 
bereikt wanneer extra groei-impulsen worden gegeven. Alleen dan bestaat op lange 
termijn het perspectief van evenwicht op de arbeidsmarkt. 

Menno Walsweer 

september 1992 

BUREAU ECONOMISCH ONDERZOEK 
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SAMENVATTING 

INLEIDING 

Het Centraal Planbureau heeft in het rapport "Nederland in Drievoud" enige scenario's 
gepresenteerd voor de ontwikkeling van de Nederlandse economie tot 2015. 

Het Glohal Shift scenario kan worden gekenschetst als het scenario van de gemiste 
kansen. Er vindt geen tijdige economische herstructurering plaats, maatschappelijke 
hervormingen worden onvoldoende of te laat doorgevoerd. Het overheersende beeld 
wordt bepaald door een trage economische groei. 

Balanced Growth kan als een tegenhanger van Glohal Shift worden gezien. Nederland 
en West-Europa slagen in dit scenario er in te participeren in de wereldwijde technolo-
gische ontwikkelingen, de heftige concurrentie en de snel voortgaande internationa-
lisatie. Het economische beeld dat resulteert is zeer gunstig. 

European Renaissance schildert een eigen Europese weg in een internationale situatie, 
waarin een verdere terugval van de USA optreedt. Het industrie- en technologiebeleid 
op Europees niveau krijgt nieuwe impulsen. Ook hier ontwikkelt de Nederlandse eco-
nomie zich gunstig. 

De drie scenario's schetsen sterk verschillende, maar wel plausibele en intern consis-
tente beelden van de Nederlandse economie in de komende vijfentwintig jaar. In deze 
notitie wordt een projectie gepresenteerd van de landelijke scenario's op de regio 
Arnhem/Nijmegen. Daarbij staat de arbeidsmarkt centraal. 

2. 	DE ARBEIDSMARKT IN DE REGIO ARNHEM/NIJMEGEN 

2.1. Beroepsbevolking 

De bevolkingsgroei in de leeftijdcategorie 15-64 jaar neemt af en zal rond 2010 nega-
tief worden. Daarnaast wijzigt de leeftijdsopbouw (ontgroening en vergrijzing). Deze 
demografische ontwikkelingen drukken sterk op de groei van de beroepsbevolking. 
Slechts een deel van de neerwaartse effecten wordt opgevangen door een toenemende 
arbeidsparticipatie. Afhankelijk van de economische conjunctuur loopt de arbeidsparti-
cipatie in de verschillende scenario's sterk uiteen. 
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Figuur 1. Groei van de bevolking /5-64 jaar 
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Bron: Bureau Economisch Onderzoek, Pro-
vincie Gelderland 

De positie van de regio Arnhem!-
Nijmegen ten opzichte van Neder-
land verandert. Werd het verleden 
gekenmerkt door een iets snellere 
aanwas, in de toekomst zal de groei 
van de beroepsbevolking duurzaam 
hij Nederland achterblijven. Gesom-
meerd over de gehele scenario-peri-
ode ca. 2 1h procentpunten. In perso-
nen uitgedrukt zijn dat acht- a tien-
duizend personen in 2015 hetgeen 
een merkbare invlo d op de arbeids-
markt heeft. Deze ontwikkeling is 
geheel terug te voeren op de enigs-
zins achterblijvende bevolkingsgroei 
in de regio Arnhem/Nijmegen. 

2.2. Werkgelegenheid 

Een belangrijke uitdaging voor de Nederlandse economie ligt in een herstructurering 
naar hoogwaardiger marktsegmenten met kennisintensieve produktie. 

In Balanced Growth en ten dele in 
Figuur 2. Groei van de werkgelegenheid, in 	European Renaissance wordt met 
indexcijfers (1975=100), regio Arnhem/Nij- 	succes dit transformatieproces door- 
megen 	 lopen. In Global Shift lukt het ech- 
150 	 ter niet om de produktiestructuur te 

eo 	verbeteren en blijft het accent liggen 
140 

ER 	
op laagwaardige marktsegmenten, 

130 	
aldus het CPB. In het meest gunsti- 
ge scenario Balanced Growth zal de 

120, 	 werkgelegenheid In Arnhem/Nijme- 
GS 	naar verhouding sterk toene- 

110 men. In European Renaissance 
wordt historisch gezien ook nog een 

100 redelijk hoge groei gerealiseerd. 
Alleen in Global Shift is de werk- 

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 gelegenheidsontwikkeling laag en 
Bron: Bureau Economisch Onderzoek, Pro- 	ligt iets onder de groeivoet uit de 
vincie Gelderland 	 periode 1973-1990. 
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In Glohal Shift neemt de werkgelegenheid in Arnhem/Nijmegen evenveel toe als in 
Nederland. De creatie van arbeidsplaatsen in dit scenario is echter matig. Naarmate de 
economische ontwikkeling gunstiger verloopt, versnelt de werkgelegenheidsgroei in 
Arnhem/Nijmegen (European Renaissance en vooral Balanced Growth). Over een peri-
ode van 25 jaar leidt dit tot een hogere werkgelegenheidsgroei ten opzichte van Neder-
land van 2,5% tot 5%. 

2.3. Werkloosheid 

In het uitgangsaar 1990 ligt de werkloosheid in Arnhem/Nijmegen aanzienlijk hoven 
het landelijk niveau (respectievelijk 8% tegen 11%). In het scenario Balanced Growth 
zorgt de voorspoedige economsche ontwikkeling voor een aanhoudende werkgelegen- 
heidsgroei. De werkloosheid in 2015 bestaat dan net zo als in Nederland alleen nog 
maar uit een frictiewerkloosheid van 2 a 3 %. Het scenario European Renaissance leidt 

uiteindelijk tot een werkloosheidsni- 
Figuur 3. Omvang van de werkloosheid in veau zoals dit bestond aan het begin 
duizendtallen, regio Arnhem/Nijmegen van de jaren zeventig. Global Shift 

tenslotte 	schetst 	voor 	de 	arbeids- 
markt een somber perspectief. 	In 

45  2005 bereikt de werkloosheid een 
40 	

GS  dramatisch hoogtepunt. In Arnhem!- 
35 Nijmegen is de werkloosheid dan 

opgelopen tot 14% van de beroeps- 
30  

bevolking. In de jaren daarna keert 
2-5 	

ER 	i het economische tij. 	De opleving 
20  manifesteert 	zich 	in 	ArnhemlNij- 

megen wat sterker waardoor de situ- 
10 atie ten opzichte van Nederland licht 

- 	 ---- - verbetert. 	Niettemin is in dit sce- 
1075 	1980 	1985 	1990 	1995 	2000 	2005 	2010 	2015 nario de werkloosheid in 2015 nog 

steeds hoog (9% tegenover 7% in 
Bron: Bureau Economisch Onderzoek, Pro- Nederland). 
vincie Gelderland 

2.4 Eindconclusie 

Projectie van de landelijke CPB-scenario's op de regio Arnhem/Nijmegen levert het 
volgende beeld op: 

- 	Global Shift: een blijvend hoge werkloosheid en ten opzichte van 
Nederland een grotere onevenwichtigheid op de arbeidsmarkt; 
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European Renaissance: een situatie waarin de werkloosheid na 1995 
toegroeit naar het Nederlandse niveau en omstreeks 2015 een omvang 
bereikt zoals dit bestond in het begin van de jaren zeventig: 
Balanced Growth: een evenwichtige vraag-en aanbodverhouding op de 
arbeidsmarkt. De werkloosheid bestaat nog slechts uit de onvermijdelij-
ke frictiewerkloosheid van 2 3%. Een wezenlijke verlaging van de 
werkloosheid zal echter niet VOOf de periode 2000-2005 inzetten. 

De relatieve positieverhetering van Arnhem/Nijmegen die zich in alle scenario's 
voordoet, heeft maar ten dele een economisch achtergrond. De regionaal economische 
ontwikkeling sec tendeert niet- of onvoldoende naar een evenwichtige arbeidsmarkt. 
Een belangrijke rol speelt de achterblijvende bevolkingsgroei waardoor op termijn de 
werkloosheid in de regio sneller kan dalen dan in Nederland. 

Duidelijk is dat ook in de meest gunstige scenario's de werkloosheid in Arnhem/Nij-
megen pas in het eerste deccenium van de volgende eeuw een aanvaardbaar niveau 
bereikt. Het realiseren van deze scenario's vereist, naast een vrij hoge groei van de 
wereldhandel, op regionaal niveau het ontplooien van nieuwe initiatieven. Voor de 
regio Arnhem/Nijmegen impliceert dat met name een optimale benutting van de kansen 
die in de dienstensektor liggen. 

Arbeidsmarktbalans, X 1000 personen, 1990-2015, Corop Arnhem/Nijmegen 

niveau 
 

periode-mutatie 

 

1990  2015  1990-2015 

Balanced Growth 
beroepsbevolking  311  380  69 
werkgelegenheid  273  377  105 
werkloosheid 

European Rena 
beroepsbevolkiriy  .ii 

werkgelegeheid  273  354  81 
werkloosheid  35  14  -211 

Global Shift 
werkgelegenheid  311  370  37 
beroepsbevolking  273  314  411 
werkloosheid  35  31  -4 

Bron: Bureau Economisch Onderzoek. Provincie Gelderland 
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KAN, DE ARBEIDSMARKT IN PERSPECTIEF 

INLEIDING 

Nederland in drievoud, een scenariostudie van de Nederlandse 
economie 

Het Centraal Planbureau heeft onlangs in een studie enige scenario's gepresenteerd 
oor de ontwikkeling van de wereldeconomie tot 2015 ("Scanning the Future', CPB, 

mei 1992). In de vervolgstudie "Nederland in drievoud" (CPB, juni 1992) heeft een 
verdere uitwerking plaatsgevonden voor de nationale economie. 
Bij een schets van de economische vooruitzichten gaat het volgens het CPB in 
hoofdlijnen om drie vragen: 

- 	wat zijn de fundamentele krachten in het proces van economische 
ontwikkeling?; 

- 	hoe wordt in de uitgangssituatie de positie van Nederland beoordeeld?; 
- 	welke lange termijn trends tekenen zich af die de ontwikkeling van de 

wereldeconomie, en dus ook van de Nederlandse econmie, de komende 
25 jaar kunnen beïnvloeden?. 

Op grond van een sterkte-zwakte analyse en een aantal internationale trends komt het 
CPB tot de slotsom dat de volgende problemen de belangrijkste lange termijn uitdagin-
gingen vormen voor de Nederlandse economie'): 

- 	heroriëntering van het Nederlandse specialisatiepatroon, meer kennisin- 
tensief en in aansluiting op het opleidingspeil van de bevolking; 

- 	terugdringen van de hoge inactiviteit onder de heroepsgeschikte bevol- 
king; 

- 	functioneren van de de arbeidsmarkt en het sociaal-economisch bestu- 
ringssysteem te verbeteren; 

- 	het in Nederland relatief zwaar belaste milieu te ontzien en kwalitatief te 
verbeteren. 

Op basis van een analyse van deze thema's en de wijze waarop de Nederlandse 
samenleving anticipeert op de veranderende omstandigheden, zijn in het CPB-rapport 
een drietal toekomstbeelden geschetst. Hoewel in de scenario's rekening is gehouden 
met de specifiek Nederlandse trends en problemenen, sluiten de ontwikkelingen in gro-
te lijnen aan hij die van de Europese Gemeenschap zoals beschreven in de internationa- 

NkrIand n rod p 	, (ï'F3 
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Ie studie "Scanning the Future. De drie voor Nederland uitgewerkte scenario's 
worden door het Centraal Planbureau als volgt gekarakteriseerd): 

Het (ulobal Shift scenario kan voor West-Europa en Nederland worden 
gekenschetst als het scenario van de gemiste kansen. Waar op wereldni-
veau, met name in OostAzië en Amerika, sprake is van een snelle 
technologische ontwikkeling, sterke concurrentie, creatief ondernemer-
schap en krachtige incentivestructuren, wordt Nederland pijnlijk gecon-
fronteerd met de eigen zwakheden. Nederland slaagt er in Glohal Shift 
gedurende lange tijd niet in om op de internationale en nationale uit-
dagingen een effectief antwoord te geven. Na een lange periode van 
doormodderen treedt uiteindelijk een omslag op. Ondanks de omslag 
blijft het overheersende beeld van Glohal Shift voor Nederland geken-
merkt door trage groei, omvangrijke inactiviteit en moeizame upgrading 
van de sektorstructuur. Mede hierdoor stellen ook de resultaten op mil-
ieugebied teleur. 

Balanced Growth kan als een tegenhanger van Glohal Shift worden 
gezien. Nederland en West-Europa slagen in dit scenario er wel in te 
participeren in de dynamische technologische ontwikkeling, de competi-
tieve markstructuren en de snel voortgaande internationalisatie. De 
toenemende concurrentie op open markten, zowel tussen ondernemingen 
als tussen overheden (beleidsconcurrentie), dwingt Nederland tot een 
omvangrijke versterking van de concurrentiekracht. Minder regulering 
van markten, sterkere incentive-structuren op de arbeidsmarkt waaronder 
versobering en vereenvoudiging van het sociale verzekeringsstelsel, zijn 
noodzakelijk om de uitdagingen van Balanced Growth van een positief 
antwoord te voorzien. Het scenariobeeld dat resulteert kan als zeer 
gunstig worden aangemerkt. Zowel wat betreft de economische- en 
werkgelegenheidsgroei als de transformatie van de sektor'trticttitir in een 
minder energie-, milieu- en grondstofintensieve richti n  

European Renaissance schildert een eigen Europese weg in een Intel 
nationale situatie, waarin een verdere terugval van de Verenigde Staten 
optreedt. Dit draagt hij aan het ontstaan van apparte handelsblokken, 
minder competitive mondiale marktstructuren en een minder dynamische 
technologische ontwikkeling. Aldus is er in Nederland en Europa veel 

2) Nederland in l)rrvnjJ pag 	0-31 (PIl 
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minder noodzaak en behoefte om het Europese erfgoed op het terrein 
van de verzorgingsstaat en de sociaal economische besturing ZO sterk los 
te laten als in Balanced Growth, terwijl het industrie-en technologiebe-
leid op Europees niveau nieuwe impulsen krijgt. Ook hier ontwikkelt de 
Europese economie zich gunstig terwijl op het terrein van milieu- en 
energiebesparing eveneens belangrijke resultaten worden geboekt. 
Wegens het ontbreken van een mondiale aanpak blijft dit echter beperkt 
tot Europa. 

De scenario's sluiten aan op een drietal visies ten aanzien van de groeihepalende 
factoren in de economie, op de sterkte-zwakte analyse van Nederland en op de trends 
die zich VOOf de toekomst aftekenen. Dit resulteert voor Nederland in drie toekomst-
beelden: onvoldoende en te laat reageren op de ontwikkelingen (Glohal Shift), goed 
anticiperen en ingrijpende maatschappelijke veranderingen (Balanced Growth), een 
reactivering van de overlegeconomie waarbij overheid en sociale partners concensus 
bereiken en wederzijds bereid zijn in dat kader offers te brengen (European Renaissan-
ce). 

Volgens het CPB zijn zowel kwalitatief als kwantitatief de drie scenario's gelijk-
waardige, plausibele toekomstbeelden. Met de studie beoogt het Planbureau hij te 
dragen aan de beleidsvoorbereiding en discussie met betrekking tot strategische keuzes 
voor de lange termijn. Bij het ontwikkelen van een beleidsstrategie mag de blik niet 
worden vernauwd tot de horizon van één scenario, maar is het noodzakelijk dat bewust 
met verschillende denkbare vergezichten rekening wordt gehouden. De drie scenario's 
schetsen daarom sterk verschillende, maar wel plausibele en intern consistente beelden 
van de Nederlandse economie in de komende vijfentwintig jaar'). 

Ook in de regio Arnhem/Nijmegen moeten strategische keuzes gemaakt worden die de 
lange termijn ontwikkeling beïnvloeden. Daarbij kan op dit moment ondermeer gedacht 
worden aan zaken als het KAN, het ETP en de daarmee samenhangende infrastructuur, 
de locatie van wonen/werken en de kwaliteit van de bedrijfsterreinen en kantoorgebou-
wen. Op macro-economisch gebied wijken in veel gevallen de regionale omstan-
digheden niet af van de landelijke situatie, zoals bijvoorbeeld de loon- en prijsontwik-
keling en het belasting-en premiestelsel. Al dit soort zaken die op nationale schaal 
geregeld worden, danwel die te maken hebben met de specifieke Nederlandse cultuur, 
zullen voor Nederland en voor de regio tot vergelijkbare effecten leiden op de 
economische ontplooiingsmogelijkheden. Terwijl het algemene economische kader voor 
Arnhem/Nijmegen dus een gegeven is, zijn er daarnaast specifieke regionale omstan- 
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digheden die toch voor een afwijkende economische structuur en ontwikkeling zorgen. 
Een en ander komt tot uitdrukking in een afwijkende arbeidsmarktontwikkeling. Met 
betrekking tot de arbeidsmarkt wordt in deze notitie derhalve een projectie gepresen-
teerd van de landelijk scenario's op de regio Arnhem/Nijmegen. 

In tabel 1 staan enige economische kerngegevens weergegeven voor de totale scenario-
periode 1991-2010. Teneinde de ontwikkeling in historisch perspectief te kunnen 
bezien, zijn tevens de cijfers opgenomen van de periode 1974-1990. 

Tabel 1. Kerngegevens 1974-20 15, Nederland, mutaties per jaar in procenten 

Verleden 	Scenarioperiode 1991-2015 

1974-1990 Global Shift European Renaissance Balanced Growth 

Internationaal 
Wereldhandel 
Bruto Nationaal Produkt EG 
Invoerprijs energie 

Nederland 
Loonvoet bedrijven 
Inflatie 
Particuliere consuiptie 
Investeringen bedrijven 
Uitvoer 
Bruto Nationaal Produkt 
Reëel nationaal inkoien per inwoner 
Arbeidsproduktiviteit bedrijven 
Werkgelegenheid 
Beroepsbevolking 

Werkloosheidspercentage (niveau) 

4,5 3,8 5,2 6,4 
2,4 1,9 2,7 3,2 
7,5 ,5 5,0 

5,5 6,7 5,6 5,5 
4,1 5,1 3,4 3,1 
2,3 2,0 2,9 3,6 
3,0 2,5 3,6 3, 
3,9 2,9 4,8 6, 
2,0 1,8 2,8 3, 
1,3 1,5 2,5 3,1, 
2,0 1,7 2,3 2,6 
0,9 0,5 0,9 1,1 
1,1 0,5 0,8 0,9 

1960 1973 	1990 GS 2015 	ER 2015 BG 2015 

0,4 4,0 	7,6 7,5 	4,3 2,5 

Bron: Nederland in Drievoud, CPB, juni 1992 
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2. 	DE ARBEIDSMARKT IN NEDERLAND EN IN DE REGIO ARNHEM! 
NIJMEGEN 

2-1. Beroepsbevolking 

Hoewel de arbeidsparticipatie van vrouwen in de komende periode zal toenemen, zal 
de stijging  van de beroepsbevolking in geen van de drie scenario's de groei uit het 
verleden evenaren. De reden hiervoor ligt in de afnemende bevolkingsgroei in de leef-
tijdcategorie 15-64 jaar (de zgn. potentiële beroepsbevolking). Terwijl in de periode 
1975-1990 de aanwas ruim 1% bedroeg, neemt het groeitempo snel af en zal rond 
2010 zelfs negatief worden. 

Tabel 2. Bevolkingsgroei in de leeftijdscategorie 15-64 jaar, mutaties per jaar in 
procenten 

	

1975-1990 	1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005-2010 2010-2015 1990-2015 

Nederland 	1,1 	0,5 	0,4 	0,4 	0,3 	-0,2 	0,3 
Arnhe/Nijeqen 	1,2 	0,5 	0,3 	0,3 	0,3 	-0,2 	0,2 

Bron: 1975-1990, CBS; 1990-2015: Nederland CBS prognose 1991, midden variant. Bron: Arnhei/Nijaeqen: 
TNO, Priaos 1991, iidden variant 

Tot 1990 nam de potentiële beroepsbevolking in de regio Arnhem/Nijmegen een fractie 
sneller toe dan in Nederland. In de komende periode wordt daarentegen een sterkere 
groeivertraging verwacht. Gesommeerd over de periode 1990-2015 wordt voor 
Nederland de groei van de potentiële beroepsbevolking geraamd op ca. 7 1/2 % tegen 6% 
VOOF Arnhem! Nijmegen. 

Tabel 3. Leeftijdsopbouw van de potentiële beroepsbevolking (totaal = 100%) 

Nederland 	Arnhe,/Ni jieqen 

1975 1990 2015 1975 1990 2015 

15-24 jaar 26 23 18 28 23 19 
25-44 jaar 42 47 39 42 48 38 
45-64 jaar 31 30 43 30 29 44 

Bron: 1975-1990, CBS; 1990-2015: Nederland CBS prognose 1991, midden variant. Bron: Arnhem/Nijmeqen: 
TNO, Priaos 1991, midden variant 



Niet alleen het groeitempo. maar ook de leeftijdsopbouw van de bevolking zal zich 
fundamenteel wijzigen als gevolg van de ontgroening en de vergrijzing. 
De zojuist genoemde demografische ontwikkelingen drukken sterk op de groei van de 
beroepsbevolking. Een deel van de neerwaartse effecten worden opgevangen door een 
toenemende arbeidsparticipatie. In het Balanced Growth scenario -en in mindere mate 
in European Renaissance- wordt een sterke toename van de vrouwelijke participatie 
voorzien. De participatiegraad tendeert op lange termijn naar het hoge niveau van 
Zweden. Voorts wordt uitgegaan van hervormingen op het gebied van de WAO, waar-
door minder personen uit het arbeidsproces worden gestoten. In Glohal Shift ontbreken 
effectieve WAO-maatregelen en neemt onder invloed van de matige economische ont-
wikkeling de participatie van vrouwen minder snel toe. 

Tabel 4. Participatiegraad (beroepsbevolking in % van de 15-64 jarige bevolking)  

Nederland Arnhei/Nijiegen 

verleden 2015 verleden 2015 

1975 	1990 GS ER BG 1975 	1990 	GS ER BG 

:annen 	87 	81 82 84 85 86 	81 	81 84 85 
vrouwen 	43 	54 60 70 73 43 	55 	60 69 73 
totaal 	65 	68 71 77 79 65 	68 	71 77 79 

Bron Nederland: Nederland in Drievoud, CPB; Bron Arnhe/NijDegen: Bureau Econoiisch Onderzoek, 
Provincie Gelderland 

In de jaren 1973-1990 bedroeg de jaarlijkse stijging van de beroepsbevolking ca. 
1½ %. In de toekomstscenario's European Renaissance en Balanced Growth zal 
ondanks de sterk toenemende participatiegraad de groei toch afzwakken tot minder dan 
1 %. In Glohal Shift valt de groei zelfs terug tot niet meer dan een 1/2%. 

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de positie van de regio Arnhem/Nijmegen 
ten opzichte van Nederland verandert. Werd het verleden gekenmerkt door een geringe 
groeiversnelling, in de toekomst zal de groei duurzaam achterblijven. Gemiddeld per 
jaar gaat het daarbij steeds om marginale afwijkingen, op lange termijn bezien 
resulteert niettemin een substantieel verschil. Gesommeerd over de gehele scenario-
periode zal de groei van de beroepsbevolking in ArnhemlNijmegen ca. 2½ procent-
punten achterblijven bij de Nederlandse ontwikkelingen. In personen uitgedrukt zijn 
dat acht- a tienduizend personen in 2015. Zoals hiervoor reeds is opgemerkt, is deze 
ontwikkeling geheel terug te voeren op de enigszins achterblijvende bevolkingsgroei. 
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Tabel 5. Groei van de beroepsbevolking naar geslacht, mutaties per jaar in procenten 

verleden 	scenarioperiode 1990-2015 

1975-1990 	Global Shift 	European Renaissance 	Balanced Growth 

Man Vrw Tot Man Vrw Tot Man Vrw Tot Man Vrw Tot 

Nederland 	0,7 2,8 1,4 0,4 0,7 0,5 0,5 1,3 0,8 0,5 1,4 0,9 
Arnhe/Nijeqen 	0,8 2,8 1,5 0,3 0,6 0,4 0,4 1,1 0,7 0,4 1,3 0,8 

Bron Nederland: Nederland in Drievoud, CPB; Bron Ârnbe/Nieqen: Bureau Economisch Onderzoek, 
Provincie Gelderland 

2.2 Werkgelegenheid 

2.2.1 Inleiding 

Nederland is relatief sterk georiënteerd op activiteiten met zwakke groeivooruitzichten 
(landbouw, voedingsmiddelensektor, laagwaardige procesindustrie en energie). Zelfs 
onder gunstige omstandigheden zal daardoor de groei van de uitvoer en de produktie 
achter blijven bij de groei van de wereldhandel. Een belangrijke uitdaging voor de 
Nederlandse Economie ligt derhalve in een herstructurering naar hoogwaardiger 
marktsegmenten met kennisintensieve produktie. In Balanced Growth en ten dele in 
European Renaissance wordt met succes dit transformatieproces doorlopen. In Glohal 
Shift lukt het echter niet om de produktiestructuur te verbeteren en blijft het accent 
liggen op laagwaardige marktsegmenten, aldus het CPB. 

Tabel 6. Wereldhandel, uitvoer, BNP, produktiviteit en arbeidsvolume, Nederland mu-
taties per jaar in procenten 

Verleden 	Scenarioperiode 1991-2015 

1961-1973 1974-1990 Global Shift European Renaissance Balanced Growth 

Wereldhandel 8,9 4,5 3,8 5,2 6,4 
Nederlandse uitvoer 9,0 3,9 2,9 4,8 6,0 
Bruto Nationaal Produkt 4,8 2,1 1,8 2,8 3,3 
Arbeidsproduktiviteit 4,5 2,0 1,7 2,3 2,6 
bedrijven 

Bron: Nederland in Drievoud, CPB, juni 1992 
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2.2.2 De ontwikkeling naar sektoren 

Ook in het meest gunstige scenario (Balanced Growth) zal de stijging van de arheids-
produktietiviteit achter blijven hij de zeer hoge groei in de periode 1961-1973. 

Daardoor kan het arbeidsvolume naar verhouding sterk toenemen. Het werken in 
deeltijd zal verder stijgen, waardoor de werkgelegenheidsgroei in personen nog wat 
hoger uitkomt. In European Renaissance wordt historisch gezien een redelijk hoge 
groei gerealiseerd. Alleen in Global Shift is de werkgelegenheidsontwikkeling laag en 
ligt iets onder de groeivoet uit de periode 1973-1990. 

De verschillende macro-economische scenario's leiden per sektor tot uiteenlopende 
groeiverwachtingen en werkgelegenheidsontwikkelingen. 

Tabel 7. Jaarlijkse procentuele 
Arnhem/Nijmegen 

groei van het arbeidsvolume, Nederland en de regio 

verleden scenarioperiode 1990-2015 

1973-1990 Global Shift European Renaissance Balanced Growth 

sektor Ned 	A/N Ned A/N Ned 	A/N Ned A/N 

Landbouw -0,9 	-0,8 -0,3 0 -0,7 	0 -0,8 0 
Nijverheid -1,1 	-1,6 -1 -1,5 -0,4 	-0,6 0,2 0,2 
Bouw -1,4 	-2 -0,9 -1,2 -0,1 	-0,2 0,4 0,6 
Diensten 1,3 	1,6 0,9 1 1,3 	1,5 1,6 1,8 
Overheid 1,1 	0,9 0,4 0,3 0,6 	0,4 0,1 0,3 

Totaal 0,4 	0,4 0,3 0,3 0,7 	0,8 0,9 1,1 

Bron Nederland: Nederland in Drievoud, CPB; Bron Arnhei/Nijieqen: Bureau Economisch Onderzoek, 
Provincie Gelderland 

Landbouw 

De millieu- en de overschotprohlematiek in de landbouw zorgen voor een beperkte 
produktiegroei en een daling van de werkgegelegenheid. De landbouwsektor in 
Arnhem/Nijmegen is relatief klein en de structuur is markttechnisch gezien gunstig 
(glas- en tuinbouw). De werkgelegenheid in deze regio kan zich daardoor mogelijk 
stabiliseren op het huidige niveau. 
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Nijverheid 

De huidige industrie in Nederland is vooral gespecialiseerd in de procesindustrie en in 
de agro-industrie. Gezien de matige afzetverwachtingen in deze marktsegmenten. is 
een omvangrijke herstructurering noodzakelijk. 
In Balanced Growth wordt uitgegaan van een geslaagde upgrading van de procesindus-
trie en een groei van de high-tech-industrie. Zowel in Nederland als in Arnhem!-
Nijmegen kan de werkgelegenheid dan licht stijgen met 0.2% per jaar. 
Het European Renaissance scenario gaat uit van een verdere ontplooiing van de 
hoogwaardige industrie. Delen van de traditionele- en procesindustrie krijgen het 
echter moeilijk. Per saldo daald de industriële werkgelegenheid gestaag. 
In Glohal Shift tenslotte kunnen grote delen van Europese industrie de concurrentie 
niet (meer) aan met Japan. Z-O-Azië en Noord-Amerika. Binnen Europa blijft de 
Nederlandse industrie nog verder achter waardoor de werkgelegenheid net zo sterk 
afneemt als in de jaren 1973-1990. 
Gezien de conjunctuurgevoelige industnëlestructuur van de regio Arnhem/Nijmegen, 
moet hij een teruglopende bedrijvigheid rekening worden gehouden met met een 
grotere afkalving van de industriële werkgelegenheid. Dit kan in Global Shift zelfs 
oplopen tot een afname van 1.5% per jaar tegenover een daling in Nederland van 
gemiddeld 1 %. 

Bouwnijverheid 

De bouw is een conjunctuurgevoelige bedrijfstak. Naarmate de economische groei 
hoger is stijgt het bouwvolume kwantitatief en kwalitatief. In het verlengde hiervan 
verloopt alleen in het scenario Balanced Growth de werkgelegenheidsontwikkeling po-
sitief. In Global Shift is de economische conjunctuur dermate dat de werkgelegenheid 
in de bouw fors afneemt. 
In Arnhem/Nijmegen zijn de verschillende conjunctuurscenario's duidelijker voelbaar 
waardoor ook de bouwnijverheid in dit gebied wat heftiger fluctueert. 

Diensten 

De particuliere consumptie neemt tot 2015 gemiddeld toe met 2% of meer. De afzet 
van de diensten profiteert hiervan meer dan evenredig door veranderingen in het 
bestedingspatroon. In de dienstensektor zijn de mogelijkheden voor produktiviteitsver-
heteringen gering. De stijgende afzet is dan ook steeds gepaard gegaan met een 
toename van de werkgelegenheid. De deïndustrialisering zet zich voort terwijl de 
dienstensektor in de breedte en in alle scenario's blijft uitdijen. In 2015 zal ca. 70% 
van de werkgelegenheid in de dienstverlening gelocaliseerd zijn (1990: 53%). 
Arnhem/Nijmegen heeft een gunstig klimaat voor een verdere uitbouw van de 
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dienstensektor: een hoge concentratie van bevolking en werkgelegenheid, de aanwezig-
heid van veel kennisintensieve dienstverlening en -met name voor de vervoers- en 
distrihutiesektor- een gunstige ligging en goede infrastructuur. Deze voordelige 
uitgangssituatie biedt het perspectief dat de groei in Arnhem/Nijmegen positiever 
verloopt dan in Nederland. 

Over de toekomstige vervoers en distributie-activiteiten in Nederland merkt het 
Centraal Planbureau het volgende op').: 

Nederland is van oudsher een belangrijk vervoers- en distributieland. In 
economische zin is de positie van Nederland veel minder prominent, 
omdat het hij de zeer omvangrijke vervoersstromen vooral om bulkver-
voer gaat dat weinig toegevoegde waarde genereert. Voor het goe-
derenvervoer is daarom de kernvraag: hoe kan Nederland komen tot 
hoogwaardiger vervoer en distributie, onder de voorwaarde dat de 
milieu- en congestieproblematiek aanvaardbaar blijft. 
Ontwikkelingen in industrie en handelsactiviteiten zoals toenemende 
hoogwaardigheid van produkten, toenemende specialisatie en ruimtelijke 
spreiding van de goederenproduktie zullen leiden tot een grotere vraa 
naar snelle, flexibele vervoerswijzen en een afnemend belang v;r 
buikmarkten. Deregulering, ontwikkelingen op het gebied van inforni 
tietechnologie en de logistiek zullen leiden tot de ontwikkeling van 
vervoerder tot logistieke dienstverlener. 
Deze trends werken in European Renaissance en vooral in Balanced 
Growth ten voordele van het Nederlandse vervoer. Binnen deze bedrijfs-
tak vindt een verschuiving naar kapitaal- en service-intensieve activitei-
ten plaats. Door het toepassen van nieuwe informatietechnologiën kan de 
gehele logistiek keten worden beheerst en wordt extra toegevoegde 
waarde gegenereerd bij de afwikkeling van grote vervoersstromen die 
Nederland passeren. De overheid pleegt forse inspanningen om de 
bereikbaarheid van de mainports Rotterdam en Schiphol te garanderen. 
In Global Shift blijven de meeste landen door de aanzienlijke marktbar-
rières voor de aan- en afvoer hoofdzakelijk op de nationale vervoersstro-
men vertrouwen en groeit het uitbesteden van logistieke functies niet 
sterk. In deze omgeving zijn de mogelijkheden om tot hoogwaardiger 
vervoer- en distributie te komen beperkt. 

Nede,ian4 r 	 ç, 	IY' (PR 
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Totaal beeld 

Op lange termijn vertoont de regio Arnhem/Nijmegen positieve en negatieve afwijkin-
gen ten opzichte van Nederland: het beeld in de bouwnijverheid wisselt en is afhanke-
lijk van de conjunctuur, de industrie blijft achter. de diensten expanderen sneller en de 
landbouw is klein doch ontwikkelt zich naar verhouding voorspoedig. 

Per saldo neemt de totale werkgelegenheid in Arnhem/Nijmegen in Glohal Shift 
evenveel toe als in Nederland. De creatie van arbeidsplaatsen in dit scenario is echter 
matig. Naarmate de economische ontwikkeling gunstiger verloopt, versnelt de 
werkgelegenheidsgroei in Arnhem/Nijmegen (European Renaissance en vooral Balance 
Growth). Over een periode van 25 jaar leidt dit tot een hogere werkgelegenheidsgroei 
ten opzichte van Nederland van 2,5% tot 5%. 

2.3. Werkloosheid). 

In het uitgangsjaar 1990 ligt de werkloosheid in Arnhem/Nijmegen aanzienlijk boven 
het landelijk niveau (respectievelijk 8% tegen 11 %). Deze situatie is voornamelijk 
ontstaan in de begin jaren tachtig. Onder invloed van de economische recessie vond 
veel uitstoot van arbeid plaats in de bouwnijverheid en de industrie. De groei in de 
dienstensektor was te laag om dit te kunnen compenseren. Tegelijkertijd bleef de 
beroepsbevolking toenemen. Het aanbod van arbeid steeg vooral door een toename hij 
de vrouwen. Slechts een deel van de jaarlijkse stroom schoolverlaters vond een baan. 
Door deze tegengestelde bewegingen op de arbeidsmarkt nam de werkloosheid snel 
toe. 

In het scenario Balanced Growth zorgt de voorspoedige economsche ontwikkeling voor 
een aanhoudende werkgelegenheidsgroei. De werkloosheid in Nederland bestaat op het 
einde van de scenarioperiode alleen nog maar uit een frictiewerkloosheid') van 2 va  3 
procent. De ontwikkelingen in Arnhem/Nijmegen verlopen in dit scenario opmerkelijk. 
De slechte arbeidsmarktsituatie van dit moment verdwijnt in de loop der jaren volle-
dig. Ook hier belandt de werkloosheid uiteindelijk op het frictieniveau. Deze inhaalra-
ce wordt bewerkstelligd aan beide zijden van de arbeidsmarkt: de werkgelegenheid 
groeit sneller dan in Nederland, de groeivoet van het arbeidsaanbod blijft achter onder 

De wericloosliecci wordt door het (PIt cv de studie'Nederland in l)nevraid gedefinceerd als Werkroe'eenden lcmder Haan, Dit begrip is ruimer dan de Geregistreerde 

Werk!ootheid van het CHS (in Nederland voer 1900 respectievelijk 517000 en 346,000) 

c rrcercewerkkaasheid is het gevolg van het niet onmiddelijk op elkaar aansluiten van vraag naar en aanbod van arbeid. Dit vloeit voort uit de ondooraichtigheid van de 

arbeidsmarkt en de duur van de sollicitatie- ets hemiddelingiperimie. In proincipe rijn er arbeidsplaatsen maar het kun vox sommige weitneiners moethjuk isge passend 

werk te vinden, omdat ij qua leeftijd, ieslncht, woonplaats of opleiding niet aan de gestelde eisen voldoen Men spreekt slechts van frictiewerkloosheid als de duur 

van de wrrkloivhevi keel 	Cisrnpacjn en van Til, De Nederlandse Fconccivcie pag 111, Wolters- Noradhof 1071 
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invloed van de lagere bevolkingsgroei. 
Het scenario European Renaissance leidt tot een soortgelijke situatie. De werkloosheid 
daalt weliswaar niet tot het frictieniveau, doch de afname is aanzienlijk en komt uit op 
het niveau uit het begin van de jaren zeventig. De arbeidsmarkt in de regio Arn- 
hem/Nijmegen ontwikkelt zich opnieuw gunstiger en het contrast met Nederland 
vervaagt vanaf 2005. 

Glohal Shift schetst voor de arbeidsmarkt een somber perspectief. Tot 2005 stijgt de 
beroepsbevolking harder dan de werkgelegenheid. In 2005 bereikt de werkloosheid een 
dramatisch hoogtepunt. In Arnhem/Nijmegen is de werkloosheid dan opgelopen tot 
14% van de beroepsbevolking. In de jaren daarna keert het economische tij. Na een 
aarzelende start treedt een fors herstel op, de werkgelegenheid trekt aan en de 
werkloosheid neemt snel af. De opleving manifesteert zich in Arnhem/Nijmegen wat 
sterker waardoor de situatie ten opzichte van Nederland licht verbetert. Niettemin is in 
dit scenario de werkloosheid in 2015 nog steeds hoog. Ook is de arbeidsmarktsituatie 
in Arnhem/Nijmegen naar verhouding slechter (een werkloosheid van 9% tegenover 
7% in Nederland). 

Tabel 8 Werkloosheidspercentage (werkloosheid in procenten van de beroepsbevolking 

	

Global Shift 	Elropean Renaissance 	Balanced Growth 

jaartal 	Ned 	A/N 	Ned 	A/N 	Ned 	A/N 

1973 	4 	5 	4 	5 	4 	5 
1990 	8 	11 	8 	11 	8 	11 

1995 	9 	12 	9 	12 	8 	11 
2000 	9 	12 	5 	7 	7 
2005 	11 	14 	6 	7 	5 
2010 	11 	13 	6 	6 	4 
2015 	7 	9 	4 	4 	3 

Bron Nederland: Nederland in Drievoud, CPB; Bron Arnhe/NijNeqen: Bureau Economisch Onderzoek, 
Provincie Gelderland 

2.4 Slotbeschouwing 

Het Centraal Planbureau stelt dat met het oog op de toekomst stategische keuzes 
vereist zijn, keuzes over economische hervormingen en aanpassingen in het maatschap- 
pelijkhestel. Dit impliceert op een aantal terreinen een fundamentele aanpassing. De 
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situatie dat het vermogen tot sociale inovatie in Nederland onvoldoende is en dat de 
problemen eerst groter moeten worden voordat de aanpassingen worden aangebracht is 
uitgewerkt in het Glohal Shift scenario. Hierbij is aangenomen dat pas omstreeks 2005 
serieuze aanpassingen tot stand komen. In de heide andere scenario's worden de 
bakens eerder verzet en wordt de economische en maatschappelijke hervorming 
voortvarend aangepakt. Het European Renaissance scenario heeft als centrale leidraad 
het zoveel mogelijk behouden van de essentialia van de welvaartsstaat en reactivering 
van de overlegeconomie. In Balanced Growth wordt er van uitgegaan dat Nederland 
adequaat reageert op een omgeving die snel verandert en van heftige concurrentie, een 
dynamische technologische ontwikkeling en een hervorming van de wel vaartstaat 7 ). 
Projectie van de CPB-scenario's op de regio Arnhem/Nijmegen levert het volgende 
beeld op: 

- 	Global Shift: een blijvend hoge werkloosheid en ten opzichte van 
Nederland een grotere onevenwichtigheid op de arbeidsmarkt; 

- European Renaissance: een situatie waarin de werkloosheid na 1995 
toegroeit naar het Nederlandse niveau en omstreeks 2015 een omvang 
bereikt zoals dit bestond in het begin van de jaren zeventig: 

- 	Balanced Growth: een evenwichtige vraag-en aanbodverhouding op de 
arbeidsmarkt. De werkloosheid bestaat nog slechts uit de onvermijdelij-
ke frictiewerkloosheid van 2 a 3%. Een wezenlijke verlaging van de 
werkloosheid zal echter niet voor de periode 2000-2005 inzetten. 

De relatieve positieverbetering van Arnhem/Nijmegen die zich in alle scenario's 
voordoet, heeft maar ten dele een economisch achtergrond. De regionaal economische 
ontwikkeling sec tendeert niet- of onvoldoende naar een evenwichtige arbeidsmarkt. 
Een belangrijke rol speelt de achterblijvende bevolkingsgroei. Hierdoor neemt de 
beroepsbevolking minder snel toe dan in Nederland waardoor de werkloosheid op 
termijn sneller kan dalen. 

Duidelijk is dat ook in de meest gunstige scenario's de werkloosheid in Arnhem/Nij-
megen pas in het eerste deccenium van de volgende eeuw een aanvaardbaar niveau 
bereikt. Voor het realiseren van deze scenario's is echter nogal wat nodig. De 
veronderstelde vrij hoge groei van de wereldhandel alleen is niet voldoende. Onder 
andere is een herstructurering van de Nederlandse economie noodzakelijk. Deze 
herstructurering moet uiteindelijk in de regio's haar beslag krijgen. Juist voor Arn-
hem/Nijmegen betekent dit niet alleen een upgrading van de industrie, maar ook een 
optimale benutting van de kansen die in de dienstensektor liggen. Dit vereist nieuwe 

k 	7!rt St tt',7he I',i,e par 1* Ntdc,i,nd , 	('PS 
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initiatieven van het bedrijfsleven, tijdig inspelen op de (internationale) trends en ten-
slotte een slagvaardige regionale overheid die bereid en in staat is de randvoorwaarden 
te scheppen. Impliciet wordt in de scenario's Balanced Growth en European Renaissan-
ce geanticipeerd op de stuwende impulsen die uitgaan van het knooppuntconcept. De 
gunstige ontwikkeling van de werkgelegenheid wordt alleen bereikt wanneer -naast de 
autonome ontwikkeling- extra groei-impulsen worden gegeven. Alleen dan is er op 
lange termijn zicht op een hersteld evenwicht op de arbeidsmarkt in de regio Arn-
hm/Nijmegen. 
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R 1 J 1, A G E N 

bijlage 1 Arheidsmarkthalans in personen 

Werkgelegenheid in arbeidsvolume 

Bevolking 15-64 jaar 

Beroepsbevolking,  



bijlage 1 

('orop Arnhem/Nijmegen, Arheidsmarkthalans in personen. 1990-201-5  

Balanced Growth 

niveau. X 1000 personen periode-mutatie, X 1000 personen 

1990 1995 2000 2005 2010 2015 1 90/ 1 95 	1 95/ 1 00 1 00/ 1 05 	105/110 10/15  '90/'15 

Beroepsbe- 311 325 338 358 371 380 14 13 20 13 9 69 
volking 

Werkqeleqen- 273 287 306 338 359 377 14 19 32 21 18 104 
heid 

Werkloos- 35 36 29 17 9 9 1 -7 -12 -8 0 -26 
he id 

European Renaissance 

Beroepsbe- 311 322 331 349 362 370 12 9 18 13 8 60 
volking 

Werkgeleqen- 273 282 305 321 337 354 9 23 16 16 17 81 
heid 

Werkloos- 35 38 23 25 22 14 3 -15 2 -3 -8 -21 
he id 

Glohal Shift 

Beroepsbe- 311 320 323 326 335 348 10 3 3 9 13 37 
volking 

Werkqeleqen- 273 280 281 278 288 314 7 1 -3 10 26 41 
heid 

Werkloos- 35 38 40 45 44 31 3 2 5 -1 -13 -4 
heid 

Bron: Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 



bijlage 2 

Corop Arnhem/Nijmegen. werkgelegenheid uitgedrukt in arbeidsvolume (arheidsjaren) 

Balanced Growth 

arbeidsvolume, X 1000 periode-mutatie, X 1000 

1990 1995 2000 2005 2010 2015 	1 90/ 1 95 1 95/ 1 00 1 00/ 1 05 1 05/ 1 10 1 10/ 1 15 	'90/'15 

Landbouw 7 7 7 7 7 7 	0 0 0 0 0 0 
Nijverheid 39 40 38 40 41 41 	1 -2 2 1 0 2 
Bouw 15 15 16 17 17 17 	1 1 1 0 0 2 
Diensten 115 122 134 152 166 178 	7 12 18 13 12 63 
Overheid 38 38 39 39 40 41 	0 1 t) 1 1 3 

Totaal 213 222 234 256 271 238 	8 12 22 15 13 70 

European Renaissance 

Landbouw 7 7 7 7 7 7 	0 0 0 0 0 0 
Nijverheid 39 38 37 36 35 34 	-1 -1 -1 -1 -1 - 

Bouw 15 14 15 14 14 14 	0 1 -1 0 0 - 

Diensten 115 121 135 146 156 166 	6 14 11 10 10 51 
Overheid 38 38 40 40 41 42 	0 2 1 1 1 4 

Totaal 213 218 233 243 253 262 	5 15 10 9 10 49 

Global Shift 

Landbouw 7 7 7 7 7 7 	0 0 0 0 0 0 
Nijverheid 39 37 33 28 26 27 	-2 -4 -6 -2 1 -12 
Bouw 15 14 12 10 10 11 	-1 -2 -2 0 1 -4 
Diensten 115 120 123 124 131 147 	5 2 1 7 16 32 
Overheid 38 37 39 40 40 41 	0 1 2 0 0 3 

Totaal 	213 	216 	213 	208 	214 	232 	3 	-3 	-5 	6 	18 	18 

Bron: Bureau Economisch Onderzoek. Provincie Gelderland 



bijlage 3 

('orop Arnhem/Nijmegen. Omvang van de bevolking van l5-Ô4 jaar en de periode-mutatie 

mannen bevolking, X 1000 periode-mutatie, X 1000 

1 ,990 1995 	2000 2005 2010 2015 1 90/'95 1 95/ 1 00 	1 001 , 05 	1 05/'10 	'10/'15 '90/'15 

15-24 53 46 	41 41 44 46 -7 -5 	0 	3 2 -7 
25-44 11 114 	114 108 100 93 3 0 	-6 	-9 -7 -18 
45-64 65 76 	85 94 103 106 10 9 	9 	9 3 40 

15-64 228 235 	239 243 246 244 7 4 	4 	3 -2 16 

vrouwen 

	

15-24 	53 	45 	39 	40 	42 	44 	-8 	-6 	0 	3 	2 	-9 

	

25-44 	108 	111 	111 	105 	96 	90 	4 	0 	-6 	-8 	-7 	-18 

	

45-64 	67 	76 	84 	94 	103 	106 	9 	8 	9 	9 	3 	38 

	

15-64 	228 	233 	235 	238 	241 	240 	5 	2 	3 	3 	-2 	11 

totaal 

15-24 106 91 80 81 86 90 -15 -11 	1 5 4 -16 
25-44 218 225 225 213 196 182 7 0 	-12 -17 -14 -36 
45-64 133 152 169 187 205 211 19 17 	18 18 6 79 

15-64 457 468 474 481 487 484 11 6 	7 6 -4 27 

Bron: Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 



bijlage 4 

Corop Arnhem/Nijmegen, Balanced Growth. Omvang van de beroepsbevolking en de 
periode-mutatie 

mannen beroepsbevolking, X 1000 periode-mutatie, X 1000 

1990 1995 2000 2005 2010 2015 1 90/ 1 95 1 95/ 1 00 '001 , 05 1 05/ 1 10 1 10/ 1 15 '90/'15 

15-24 33 29 24 24 26 27 -4 -5 	1 	1 2 -6 
25-44 107 109 111 109 100 92 3 2 	-3 	-8 -9 -15 
45-64 47 54 61 71 81 89 7 8 	10 	10 8 42 

15-64 186 192 197 205 207 208 6 5 	8 	3 1 22 

vrouwen 

15-24 33 29 24 25 25 27 -4 -4 	0 	1 1 -6 
25-44 69 76 82 84 84 81 7 6 	3 	0 -3 12 
45-64 23 29 35 45 55 65 6 7 	9 	10 10 42 

15-64 125 133 141 153 164 172 9 8 	12 	11 8 47 

totaal 

15-24 - 
- 

25-44 175 	185 	193 	193 184 	172 10 8 0 -9 	-12 	-3 
45-64 70 	82 	97 	116 136 	154 13 14 19 20 	18 	84 

15-64 311 	325 	338 	358 371 	380 14 13 20 13 	9 	69 

Bron: Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 



bijlage 4. vervolg 

Corop Arnhem/Nijmegen. European Renaissance. Omvang van de beroepsbevolking en de 
periode-mutatie 

mannen 	beroepsbevolking. X 1000 	 periode-mutatie. X 1000 

1990 	1995 	2000 	2005 	2010 	2015 	'90/'95 '95/'00 '00/'05 '05/'10 '10/'15 '90/'15 

15-24 33 29 24 24 26 27 -4 -5 1 1 2 -6 
25-44 107 109 110 108 100 92 2 1 -3 -7 -9 -15 
45-64 47 53 60 69 79 87 7 7 9 9 8 40 

15-64 186 191 194 201 205 206 5 3 7 3 1 20 

vrouwen 

15-24 33 29 24 25 25 27 -4 -4 0 1 1 -6 
25-44 69 75 79 81 81 79 6 4 2 0 -3 10 
45-64 23 28 34 42 51 59 5 6 8 9 9 36 

15-64 125 132 137 147 157 164 7 6 10 10 7 40 

totaal 

15-24 66 57 48 49 51 54 -8 -9 1 2 3 -12 
25-44 175 184 190 189 182 170 8 6 -1 -7 -12 -5 
45-64 70 81 94 111 129 146 12 12 17 18 17 77 

15-64 311 322 331 349 362 370 12 9 18 13 8 60 

Bron: Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 



bijlage 4. vervolg 

Corop Arnhem/Nijmegen. Glohal Shift. Omvang van de beroepsbevolking en de periode-
mutatie 

mannen 	beroepsbevolking, X 1000 	 periode-mutatie, X 1000 

1990 	1995 	2000 	2005 	2010 	2015 	'90/'95 '95/'00 '00/ 1 05 '05/'10 110/115 '90/'15 

15-24 33 29 26 26 28 30 -4 -3 1 2 2 -3 
25-44 107 109 109 105 99 93 2 0 -4 -6 -6 -14 
45-64 47 53 58 64 71 80 6 5 6 7 9 33 

15-64 186 191 193 195 198 203 5 3 2 2 5 17 

vrouwen 

15-24 33 29 26 26 28 29 -4 -3 1 1 2 	-4 
25-44 69 74 74 71 71 70 5 0 -3 0 -1 	2 
45-64 23 27 30 33 38 46 4 3 3 5 7 	23 

15-64 125 130 130 131 137 145 5 0 1 6 8 	21 

totaal 

	

15-24 	66 	58 	52 	53 	56 	59 	-8 	-6 	1 	3 	4 	-6 

	

25-44 	175 	183 	183 	176 	170 	163 	7 	1 	-7 	-6 	-7 	-12 

	

45-64 	70 	80 	89 	97 	109 	125 	11 	8 	9 	12 	16 	56 

	

15-64 	311 	320 	323 	326 	335 	348 	10 	3 	3 	9 	13 	3 

Bron: Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 




