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De Provinciale Economische Verkenning is bedoeld als informatie-
bron over de sociaal-economische ontwikkeling van Gelderland. De 
PEV is opgezet volgens het stramien van de Macro Economische Ver-
kenningen van het Centraal Planbureau, d.w.z. een beknopte be-
schrijving van de recente ontwikkelingen alsmede een vooruitblik 1 	op het lopende jaar. 

De Provinciale Economische Verkenning 1990 bevat naast de gebrui-
kelijke informatie tevens een middellange termijnverkenning voor 
de periode 1990-1994. 
De Nederlandse cijfers zijn afkomstig uit de Macro Economische 

I Verkenning 1990. Ook de beschrijvingen van de nationale- en in-
ternationale ontwikkelingen zijn voornamelijk op deze publicatie 
gebaseerd. De Gelderse cijfers, opgesteld door het Bureau Econo-
misch Onderzoek, zijn via een regio-specifiek model afgeleid van 

I de Nederlandse verwachtingen. Gegeven de nationale ramingen van 
het Centraal Planbureau mag verwacht worden dat de ontwikkelin-
gen in Gelderland zullen verlopen als weergegeven in deze verken- 

' ning. Daarbij dient steeds te worden bedacht dat de gepresenteer-
de cijfers geen absolute waarde bezitten, doch dat zij van indi-
catieve betekenis zijn. 

1 
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t INLEIDING EN SAMENVATTING 
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1 	1.1 	Inleiding 

Na een lange periode van hoge economische groei volgt in de ja-
ren 1973-1982 een terugslag. In het OESO-gebied halveerde de pro-
duktiegroei terwijl de inflatie bijna verdrievoudigde. De 
werkloosheid liep op tot niveaus die voor enkele landen herinne-
ren aan de jaren dertig. In 1983 tekende zich weer enig econo-
misch herstel af. Sindsdien heeft de opleving zich gestaag voort-
gezet en is vanaf eind 1987 zelfs sprake van een internationale 
hoogconjunctuur. Onder invloed daarvan bereikt de produktiegroei 

I van het Nederlandse bedrijfsleven in 1989 het hoogste niveau 
sinds 10 jaar. De internationale concurrentiepositie van Neder-
land is als gevolg van de loonmatiging de afgelopen jaren sterk 

I 

	

	verbeterd, hetgeen tot uitdrukking komt in de sterk stijgende ex- 
porten. 

In veel opzichten is de uitgangspositie van de meeste industrie-
landen voor de jaren negentig gunstiger dan aan het begin van de 
jaren tachtig. Begrotingstekorten zijn afgenomen, het rendement 
van de bedrijven is verbeterd, de investeringen zijn gestegen en 
het inflatietempo is lager. 
Het beeld voor de Nederlandse economie in de periode 1990-1994 
kan worden gekenschetst als minder dynamisch dan in de vooraf- 
gaande jaren. Er is weliswaar sprake van een voortgaande groei 

1 
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zonder recessie, afgezet tegen de huidige sterke conjunctuur 
loopt het groeitempo van de afzet en de produktie echter enigs-
zins terug. Deze ontwikkeling wordt in belangrijke mate bepaald 
door de tragere groei van de wereldhandel. 

1.2 	Werkgelegenheidsontwikkeling 

De Nederlandse werkgelegenheid, uitgedrukt in arbeidsjaren, zal 
naar verwachting in 1989 toenemen met 1,6% tegenover 1,3% in 
1988. De werkgelegenheid in de industrie neemt dit jaar verder 
toe, al blijft de groei achter bij het gemiddelde van alle be-
drijven. Zowel in 1988 als in 1989 groeit de werkgelegenheid het 
sterkst in de dienstensektor. Door de toename van de particulie-
re consumptie en de voortgezette groei van de Nederlandse in- en 
uitvoer stijgt vooral het aantal arbeidsplaatsen in de handels-
en vervoerssektor en de zakelijke dienstverlening. In de kwartai-
re sektor blijft de werkgelegenheidsstijging wat achter. 
Over de hele linie zal de economische groei in de jaren 
1990-1994 enigszins afzwakken terwijl de arbeidsproduktiviteit 
wat sneller zal stijgen dan in de afgelopen jaren. Daardoor 
neemt de Nederlandse werkgelegenheid in arbeidsjaren nog slechts 
gematigd toe met gemiddeld 0,7% per jaar. 

Reeds een aantal jaren verloopt de werkgelegenheidsontwikkeling 
in Gelderland beter dan in Nederland. Ook in 1988 en 1989 zal de 
groei naar het zich laat aanzien weer hoger uitkomen. Met name 
de ontwikkelingen in de dienstensektor en de industrie zijn op-
merkelijk positiever. Tussen 1990 en 1994 neemt naar verwachting 
het algemene groeitempo af en worden de groeiverschillen met Ne-
derland kleiner. 

Door de problemen in de veehouderij en de stijgende arbeidspro-
duktiviteit moet in de landbouw rekening worden gehouden met een 
daling van de werkgelegenheid van gemiddeld bijna 1% per jaar 
tussen 1990 en 1994. 

In vergelijking met Nederland heeft de Gelderse industrie de af-
gelopen twee jaar een sterke werkgelegenheidsgroei doorgemaakt. 
Doordat in Gelderland de industrie meer dan in Nederland op de 
binnenlandse afzetmarkt is georiënteerd, zijn voor de Gelderse 
bedrijven vooral de ontwikkelingen van de binnenlandse bestedin-
gen van belang. Voor de periode 1990-1994 wordt verwacht dat de 
relatief sterke bestedingsgroei van de afgelopen jaren afzwakt. 
De industriële werkgelegenheid zal zich onder deze omstandighe-
den nog slechts langzaam verder uitbreiden zodat na 1990 een 
groeivertraging optreedt. 

11 



Na het hoge bouwvolume in 1988 en 1989 wordt in de bouwnijver- 
heid voor 1990 en volgende jaren nog slechts een bescheiden pro- 
duktiegroeivoorzien. De uitbreidingsvraag naar woningen neemt 
af als gevolg van de demografische ontwikkeling. De afzetgroei 
en de verbeterde winstgevendheid van de bedrijven leiden tot een 

I voortgaande stijging van de investeringen in bedrijfsgebouwen. 
Deze groei zal evenwel niet meer het niveau bereiken van de peri-
ode 1986-1990. In het verlengde van de gematigde volumegroei van 

I 	
de bouwproduktie zal de werkgelegenheid licht teruglopen. 

De enigszins afzwakkende internationale conjunctuur in de perio-
de 1990-1994 zal de afzet van de dienstensektor afremmen. Deson-
danks zal in de tertiaire diensten de produktie jaarlijks nog 
sterk groeien. Ontwikkelingen zoals Europa'92, het Tweede Struc-
tuurschema Verkeer en Vervoer en tenslotte het Nationaal Milieu 

I 	
Beleidsplan hebben een positieve invloed op de afzetmogelijkhe- 
den van de commerciële diensten. Historisch gezien blijft daar-
door de werkgelegenheidsgroei ook de komende jaren hoog. 
Als gevolg van het terughoudende overheidsbeleid zal in de kwar - 

I taire dienstensektor de groei tot 1994 gematigd zijn. De werkge-
legenheid bij de overheid zelf zal ongeveer stabiel blijven. Van-
wege de stijgende hoeveelheid deeltijdbanen in de kwartaire dien- 

I 

	

	stensektor en bij de overheid zal de groei in personen gemeten 
echter toch nog aanzienlijk zijn. 
Per saldo wordt voor de totale dienstensektor een forse uitbrei-
ding van het aantal arbeidsplaatsen verwacht. De geraamde ma-
kro-werkgelegenheidsgroei zal dan ook vrijwel geheel voor reke-
ning van de dienstensektor komen. 

I 	Zoals reeds opgemerkt zal deeltijdarbeid in de toekomst naar ver- 
wachting verder toenemen. Onder invloed van de tendens naar een 
flexibele arbeidsinzet, het toenemende arbeidsaanbod van gehuwde 

I 
vrouwen en de voortgaande groei van de dienstensektor zal het 
aantal deeltijdwerkers groeien tot bijna een kwart van alle wer-
kenden in 1994. Hierdoor ligt de groei van de werkgelegenheid in 
personen hoger dan in arbeidsjaren. In 1988 en in 1989 bedroeg 

I de werkgelegenheidstoename in Gelderland 17.500 personen. Vol-
gens de huidige inzichten zullen deze jaren een voorlopig hoogte-
punt markeren in de werkgelegenheidsgroei. In 1990 bedraagt de 

I 

	

	toename naar verwachting 13.000 personen. Tot 1994 zal de groei 
verder afvlakken tot gemiddeld 9.000 personen per jaar. 

1.3 	Beroepsbevolking 

De groei van de beroepsbevolking loopt de laatste jaren snel te- 
rug.In de periode 1980-1985 bedroeg de toename in Nederland ge- 
middeld 91.000 personen per jaar. In de periode 1985-1990 is de 
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jaarlijkse aanwas afgenomen tot ca. 78.000 personen. Deze dalen-
de trend zet zich naar verwachting in de jaren negentig voort. 
De toename van de beroepsbevolking 1990-1994 bedraagt naar schat-
ting dan nog slechts 50.000 personen per jaar. Voor Gelderland 
wordt eveneens verwacht dat de beroepsbevolking in de toekomst 
minder snel zal stijgen dan in het verleden. De aanwas van de 
Gelderse beroepsbevolking bedroeg in de periode 1985-1990 jaar-
lijks een kleine 10.000 personen. Deze groei zal terugvallen 
naar gemiddeld nog geen 6.000 personen per jaar in de periode 
1990-1994. 

Aan deze ontwikkelingen liggen verschillende oorzaken ten gronds-
lag. De aanvankelijk sterk stijgende arbeidsparticipatie van (ge-
huwde) vrouwen vertoont de laatste tijd een duidelijke groeiver-
traging. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de ruime arbeids-
markt waardoor een zekere ontmoediging is opgetreden. Naast deze 
specifieke omstandigheid, spelen ook meer algemene factoren een 
rol. De bevolkingsgroei in de leeftijdscategorie 15 tot 65 jaar 
is afgenomen en zal in de toekomst nog verder dalen. De onder-
wijsparticipatie is toegenomen en de periode waarover men onder-
wijs geniet is langer geworden. De instroom op de arbeidsmarkt 
van jongeren wordt daardoor uitgesteld. Daarenboven is door de 
ontwikkelingen in de arbeidsongeschiktheid en de VUT ook de ar-
beidsdeelname van de oudere leeftijdscategorieën onder druk ko-
men te staan. 

De vergrijzing begint zich thans ook in de beroepsbevolking af 
te tekenen. Dit blijkt uit de mutaties zoals die zich tussen 
1990 en 1994 zullen voordoen. In de leeftijdscategorie 15 tot 25 
jaar zal de beroepsbevolking dalen met bijna 15.000. De jaarlijk-
se instroom op de Gelderse arbeidsmarkt van schoolverlaters zal 
mogelijk afnemen van de huidige 33.000 per jaar tot ongeveer 
28.000 in 1994. De verwachte stijging van de totale beroepsbevol-
king tussen 1990 en 1994 vindt dan ook geheel plaats in de hoge-
re leeftijdscategorieën: + 14.000 personen in de leeftijd 25 tot 
44 jaar, +24.000 personen in de leeftijd 45 tot 65 jaar. 

1.4 	De arbeidsmarkt 

In 1984 bereikte de werkloosheid in Nederland een dieptepunt. On-
der invloed van de aantrekkende werkgelegenheid en de afvlakken-
de groei van de beroepsbevolking kon de werkloosheid aanvanke-
lijk Vrij scherp dalen. In 1985 bedroeg de afname nog ruim 
60.000 personen, in 1988 kwam de ontwikkeling weer vrijwel tot 
stilstand en daalde de landelijke werkloosheid met nog slechts 
3.300 personen. In die periode verliep de ontwikkeling in Gelder-
land overigens gunstiger waardoor het werkloosheidspercentage in 
1988 voor het eerst sinds jaren onder het landelijke niveau uit-
kwam. 

rel 



1 
Blijkens de voorlopige werkloosheidsgegevens 	zal de Nederlandse 
werkloosheid in 1989 afnemen met ca. 20.000 personen. Ten opzich- 
tevan 1988 is dat een aanzienlijke verbetering 1 ). 
Terwijl 	de werkloosheid 	in Gelderland 	in 	1988 	nog daalde 	met 
3.200 personen, 	zal de afname in 1989 nog slechts ca. 	2.300 be- 
dragen. In het licht van de landelijke situatie lijkt de Gelder- 
se ontwikkeling minder positief. Hierbij dient evenwel bedacht 
dat de Gelderse daling in 1988 naar verhouding uitzonderlijk 

I 
hoog was. In 1989 is de Gelderse ontwikkeling vrijwel gelijk aan 
de Nederlandse verlopen. Hoewel de werkgelegenheidsgroei in 1990 
en volgende jaren terugvalt, zal de werkloosheid toch dalen om-
dat de groei van het arbeidsaanbod nog iets meer vermindert. 

I Daarbij zal de situatie in Gelderland zich mogelijk weer positie-
ver ontwikkelen dan gemiddeld in Nederland. In 1990 zal de Gel-
derse werkloosheid naar verwachting dalen met bijna 6.000 perso-
nen. In de periode daarna valt de vermindering terug tot ca. 
4.000 personen per jaar. Door deze gestage afname neemt het wer-
kloosheidsniveau geleidelijk af van 76.000 in 1989 tot 55.000 
personen in 1994. Terwijl in 1987 het Gelderse werkloosheidsper-
centage nog even hoog was als het Nederlandse (11,3%), zal bij 
de geschetste ontwikkelingen van werkgelegenheid en beroepsbevol-
king de Gelderse positie in 1994 verbeterd zijn. Het werkloos-
heidspercentage zal dan gedaald zijn tot 6,7% tegenover 8,5% in 
Nederland. 

1 	1.5 	Uitgifte bedrijfsterrein 

Met de intrede van de economische recessie begin jaren tachtig 
daalde ook de uitgifte van bedrijfsterreinen. Bij 	de aantrekken- I de conjunctuur na 	1984 	is vervolgens ook de terreinverkoop weer 
toegenomen. 	De huidige hoogconjunctuur weerspiegelt 	zich in een 

I 
relatief 	hoge 
door 	de 	hoge 

uitgifte. 	De 	totale 	voorraad 
verkoop 	in 	1988 	opnieuw 	gedaald. 

bedrijfsterrein 
Daarmee 	zet 

is 
de 

sinds jaren in gang zijnde trend zich voort. Tot nu toe werd de 
afnemende 	terreinvoorraad 	niet 	zichtbaar 	in de 	hoeveelheid di- 
rect-beschikbaar terrein. Deze beweegt zich intussen al meer dan 
15 	jaar 	rondom 	de 	450 	ha. 	Per 	1 	januari 	1989 ligt 	de voor de 
markt beschikbare voorraad echter voor het eerst onder de 400 ha. 

1 
Ii) De werkloosheid wordt in dit hoofdstuk gedefinieerd als 

de registratie van werkzoekenden bij de Arbeidsbureau's. 
Sinds 1 januari 1989 wordt dit gegeven aangeduid als het 
Bemiddelingsbestand Zonder Baan. Landelijk wordt tegen- 
woordig gewerkt met een engere definitie, te weten de of- 
ficieel Geregistreerde Werkloosheid. Zie voor een nadere 
uiteenzetting over deze begrippen paragraaf 3.3.1) 
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KERNGEGEVENS VAN DE ARBEIDSMARKT IN NEDERLAND EN GELDERLAND 

niveau's, X 1000 

Nederland Gelderland 
1988 1989 1990 1994 1988 1989 1990 1994 

Werkgelegenheid 
-in arbeidsjaren 4814 4893 4946 5091 554,2 566,9 575,6 598,2 
-in personen 5880 5995 6080 6335 676,9 694,4 707,7 744,6 

Beroepsbevolking 6490 6560 6620 6820 771,7 782,0 789,9 813,0 
in personen 

Werkloosheid in per- 682,2 662,7 637,7 582,7 78,4 76,1 70,2 54,6 
sonen (Bemiddelings- 
bestand Zonder Baan) 

procentuele mutatie per jaar 

Werkgelegenheid 
-in arbeidsjaren 1,3 1,6 1,1 0,7 2,3 2,3 1,5 1,0 
-in personen 1,6 2,0 1,4 1,0 2,6 2,6 1,9 1,3 

Beroepsbevolking 1,3 1,1 0,9 0,8 0,9 1,3 1,0 0,7 
in personen 

Werkloosheid in per- -0,5 -2,9 -3,8 -2,2 -3,9 -2,9 -7,8 -6,1 
sonen (Bemiddelings- 
bestand Zonder Baan) 

mutatie in absolute aantallen, X 1000 

Werkgelegenheid: 
-in arbeidsjaren 60 79 53 36 12,3 12,7 8,7 5,7 
-in personen 95 115 85 64 17,5 17,5 13,3 9,2 

Beroepsbevolking 80 70 60 50 6,9 10,3 7,9 5,8 
in personen 

Werkloosheid in per- -3,3 -19,5 -25,0 -13,8 -3,2 -2,3 -5,9 -3,9 
sonen (Bemiddelings- 
bestand Zonder Baan) 

Werkloosheid in % van 
de beroepsbevolking 10,5 10,1 9,6 8,5 10,2 9,7 8,9 6,7 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Uitgifte bedrijfster- 
rein in Gelderland 	(ha) 41 30 37 67 98 122 148 
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In dit hoofdstuk wordt een korte schets gegeven van de (inter)na-
tionale ontwikkelingen en vooruitzichten 1988-1994. Deze informa-
tie is samengesteld op basis van voornamelijk de Macro Economi-
sche Verkenning 1990 van het Centraal Planbureau. 

2.1 	DE INTERNATIONALE CONTEXT 

De periode 1950-1973 wordt gekenmerkt door een zeer hoge economi-
sche groei. In de jaren 1973-1982 volgde echter een terugslag. 
In het OESO-gebied halveerde de produktiegroei terwijl de infla-
tie bijna verdrievoudigde. De werkloosheid liep op tot niveaus 
die voor enkele landen herinneren aan de jaren dertig. In 1983 
tekende zich weer enig economisch herstel af. Sindsdien heeft de 
opleving zich gestaag Voortgezet en is vanaf eind 1987 zelfs 
sprake van een internationale hoogconjunctuur. De hiermee gep-
aard gaande versnelling van het inflatietempo heeft in de indus-
triële wereld geleid tot monetaire ingrepen om oververhitting te 
voorkomen. Naar het zich laat aanzien zal dit in 1990 leiden tot 
afnemende inflatie-impulsen en een lichte vertraging van de eco-
nomische groei. De toename van de wereldhandel zal in 1990 da-
nook iets lager uitkomen dan in 1989 (6% vs. 7%). 
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De vooruitzichten op middellange termijn staan enerzijds in het 
teken van een aantal onevenwichtigheden zoals het financierings-
en betalingsbalanstekort in de Verenigde Staten en de schulden-
problematiek van de Derde Wereld en de Oostbloklanden. Ander-
zijds zijn er een aantal positieve tendenzen: de internationale 
verwevenheid wordt sterker en de internationale handel wordt ge-
liberaliseerd. Beide ontwikkelingen hebben een stimulerende in-
vloed op de economische groei. 
In veel opzichten is de uitgangspositie van de meeste industrie-
landen voor de jaren negentig gunstiger dan aan het begin van de 
jaren tachtig. Begrotingstekorten zijn afgenomen, het rendement 
van de bedrijven is verbeterd, de investeringen zijn gestegen en 
het inflatietempo is lager. 

Het beeld voor de jaren na 1990 zal in belangrijke mate bepaald 
worden door het gevoerde overheidsbeleid. Voor een aantal indus-
trielanden zal een restrictief begrotingsbeleid de komende jaren 
onontbeerlijk zijn, dit geldt met name voor de Verenigde Staten. 
Als gevolg van de aangescherpte voorschriften van het IMF zullen 
de importen van de schuldenlanden verder dalen en zal de economi-
sche groei in die landen afnemen. Hiermee samenhangend treedt 
een internationale vraagvermindering op en neemt de mondiale pro-
duktiegroei enigszins af. 
In vergelijking met de afgelopen periode zal de groei van de we-
reldhandel tussen 1990 en 1994 wat afvlakken tot 5% per jaar. 
Het bruto nationaal produkt van de Europeese Gemeenschap als ge-
heel zal dan naar verwachting toenemen met 2,5% per jaar, het-
geen iets onder het niveau ligt van de groei in de jaren 
1986-1990. Daarmee zijn overigens de middellange-termijn-vooruit-
zichten voor Europa in beginsel redelijk gunstig. 

2.2 	DE NATIONALE ECONOMIE 

2.2.1 	Produktie en export 

Onder invloed van de internationale hoogconjunctuur bereikt de 
produktiegroei van het Nederlandse bedrijfsleven in 1989 het 
hoogste niveau sinds 10 jaar. De internationale concurrentieposi-
tie van Nederland is als gevolg van de loonmatiging de afgelopen 
jaren sterk verbeterd, hetgeen tot uitdrukking komt in de stij-
gende exporten. 

Het beeld voor de Nederlandse economie in de periode 1990-1994 
kan worden gekenschetst als minder dynamisch dan in de vooraf- 
gaande jaren. Er is weliswaar sprake van een voortgaande groei 
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zonder recessie, afgezet tegen de huidige sterke conjunctuur 
loopt het groeitempo van de afzet en de produktie echter enigs-
zins terug. Deze ontwikkeling wordt in belangrijke mate bepaald 
door de tragere groei van de wereldhandel. 

1 
Tabel 1. Jaarlijkse groei van de Nederlandse produktie en goede-

ren uitvoer 

1988 1989 1990 1 90/ 1 94 

Volumegroei produktie bedrijven in % 	3,5 	4,5 	3,3 	2,8 
Volumegroei goederenuitvoer in % 	8,3 	6,5 	6,3 	5,3 

Bron: 11EV 1990, CPB 

2.2.2 	Binnenlandse bestedingen 

Door een positieve inkomensontwikkeling en de matige inflatie 
zal de groei van de particuliere consumptie in 1989 ruim 2% ho-
ger uitkomen dan in 1988. Als gevolg van de eenmalige inkomensef-
fecten via een belasting- en premieverlaging uit hoofde van de 
Oortmaatregelen, zal ook in 1990 de particuliere consumptie fors 
blijven toenemen. Daarna zal de groei wat afvlakken en gelijke 
tred houden met de ontwikkeling van het nationaal produkt. 

Tabel 2. Jaarlijkse groei van de Nederlandse consumptie en inves-
teringen in % 

	

1988 1989 	1990 1 90/ 1 94 

Volumegroei particuliere consumptie 	1,3 	3,5 	3,3 	2,3 
Volumegroei bruto investeringen in 	9,9 10,0 	4,0 	4,5 
bedrijven (excl. woningen) 

Bron: MEV 1990, CPB 

De investeringen van bedrijven zijn onder invloed van de verbe-
terde winstgevendheid, de produktiegroei en de hoge bezettings-
graden in de industrie sterk toegenomen. Voor 1990 en de daarop-
volgende jaren wordt een groeivertraging verwacht van de huidige 
10% naar ca. 4,5%. Deze afzwakking van de investeringsgroei wordt 
vooral veroorzaakt door de minder snelle uitbreiding van de af-
zet. Daarnaast hebben de effecten weg van de investeringsimpuls 
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die samenhangt met de vervroegd opgetreden investeringsvraag 
vlak voor de afschaffing van de WIR in 1988. Ondanks de dalende 
investeringsgroei blijft het investeringsniveau echter relatief 
hoog. De vernieuwing en uitbreiding van de produktiecapaciteit 
zal zich de komende jaren derhalve voortzetten. 

2.2.3 	Koopkracht 

De mutaties in de koopkracht zijn afhankelijk van een groot aan-
tal factoren, zoals de inflatie, de hoogte van de lonen en de 
uitkeringen, wijzigingen in het belasting- en premiestelsel etc. 
Per saldo resulteert voor de onderscheiden inkomenscategorieën 
een verschillende ontwikkeling. 
De situatie voor de modale werknemer verloopt verhoudingsgewijs 
gunstig. De inkomensontwikkeling van de daarmee vergelijkbare 
groep ambtenaren blijft ook in de komende jaren achter bij de 
marktsektor. In vergelijking met de achterliggende jaren is de 
inkomensontwikkeling voor de minimumlonen en uitkeringen in 1989 
relatief gunstig. Voor de periode na 1990 wordt uitgegaan van 
koopkracht behoud. Als gevolg van de voorgenomen koppeling uitke-
ringen/lonen en afhankelijk van de wijze waarop dit gestalte zal 
krijgen kan dit beeld echter nog belangrijk wijzigen. 

Tabel 3. Jaarlijkse mutatie van het besteedbaar inkomen en de 
prijsindex van de gezinsconsumptie in % 

1988 1989 1990 '90/94 

Mutatie prijsindex gezinsconsumptie 

Mutatie reëel Vrij besteedbaar in-
komen (excl. incidenteel) 
- Minimumloon met kinderen 
- Minimumloon zonder kinderen 
- Minimumuitkering zonder kinderen 
- Modale werknemer 
- Ambtenaar gelijk aan modale werknemer 

Bron: MEV 1990, CPB 

0,7 	1,3 	2,0 	1,8 

0,5 -0,3 1,0 0,0 
-0,2 -0,3 1,3 0,0 
-0,2 0,3 1,5 0,0 
1,1 2,3 3,0 0,5 
0,9 1,8 0,8 0,3 

2.2.4. 	Financieringstekort, belasting- en premiedruk 

De financieringsdoelstelling van het Rijk (Kabinet Lubbers II) 
gecombineerd met het verwachte renteverloop resulteert in een 
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geleidelijke daling van de rentelasten als percentage van het na-
tionaal produkt. De belastingdruk neemt tussen 1990 en 1994 toe 
met een half procent. Tegenover de veronderstelde tariefsverla-
ging in de loon- en inkomstenbelasting staan verzwarende maatre-
gelen uit hoofde van het Nationaal Milieubeleidspian en de pro-
gressie van het belastingstelsel. Door een daling van de sociale 
premies blijft de totale collectieve lastendruk vrijwel con-
stant. 

Tabel 4. Financieringstekort van de rijksoverheid en de belasting 
en premiedruk als % van het netto nationaal inkomen 

	

1988 	1989 	1990 	1994 

Financieringstekort 	6,5 	5,6 	5,0 	3,0 
Belastingdruk 	30,7 	30,6 	30,0 	30,5 
Premiedruk 	 23,0 	21,2 	22,0 	21,6 

Bron: MEV 1990, CPB 
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hoofdstuk III 

VERWACHTINGEN 

voorde 

GELDERSE ECONOMIE 

In dit hoofdstuk worden de Gelderse ramingen gepresenteerd van 
de werkgelegenheid, de beroepsbevolking en de werkloosheid. De 
regionale beroepsbevolkings- en werkgelegenheidsprognoses zijn 
via een regio-specifiek model afgeleid van de Nederlandse ver-
wachtingen zoals die staan vermeld in de Macro Economische Ver-
kenningen 1990 van het Centraal Planbureau. Ook de beschrijvin-
gen van de landelijke ontwikkelingen zijn voor een belangrijk 
deel aan deze publicatie ontleend. 

3.1 	WERKGELEGENHEID 

3.1.1 	Werkgelegenheid in arbeidsjaren 

Bij de hiervoor geschetste ontwikkelingen van produktie, export 
en binnenlandse bestedingen wordt verwacht dat de Nederlandse 
werkgelegenheid - uitgedrukt in arbeidsjaren - in 1989 toeneemt 
met 1,6% tegenover 1,3% in 1988. De werkgelegenheidsgroei in de 
industrie neemt dit jaar verder toe, al blijft deze achter bij 
het gemiddelde van alle bedrijven. Zowel in 1988 als in 1989 
groeit de werkgelegenheid het sterkst in de dienstensektor. Door 
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de toename van de particuliere consumptie en de voortgezette 
groei van de Nederlandse in- en uitvoer stijgt vooral het aantal 
arbeidsplaatsen in de handels- en vervoerssektor en de zakelijke 
dienstverlening. In de kwartaire sektor, die de restrictieve in-
vloed van het overheidsbeleid ondervindt, blijft de werkgelegen-
heidsstijging wat achter. 
Over de hele linie zal de economische groei in de jaren 
1990-1994 enigszins afzwakken terwijl de arbeidsproduktiviteit 
wat sneller zal stijgen dan in de afgelopen jaren. Daardoor 
neemt de Nederlandse werkgelegenheid in arbeidsjaren nog slechts 
gematigd toe met gemiddeld 0,7% per jaar. 

Reeds een aantal jaren verloopt de werkgelegenheidsontwikkeling 
in Gelderland beter dan in Nederland. Ook in 1988 en 1989 is de 
groei weer hoger uitgekomen. Met name de ontwikkelingen in de 
dienstensektor en de industrie zijn opmerkelijk positiever. Tus-
sen 1990 en 1994 neemt naar verwachting het algemene groeitempo 
af en worden de groeiverschillen met Nederland kleiner. Doordat 
in Gelderland de industrie meer dan in Nederland op de binnen-
landse afzetmarkt is georiënteerd, zijn voor de Gelderse bedrij-
ven vooral de ontwikkelingen van de binnenlandse bestedingen van 
belang. Voor de periode 1990-1994 wordt verwacht dat de relatief 
sterke bestedingsgroei van de afgelopen jaren afzwakt. De indus-
triële werkgelegenheid zal zich onder deze omstandigheden minder 
snel uitbreiden dan in de afgelopen jaren. 

Tabel 5. Procentuele ontwikkeling van het arbeidsvolume, Gelder-
land en Nederland 1988-1994 (voorlopige cijfers) 

niveau 

	

X 1000 	Mutaties per jaar in % 
arb . j ar. 

	

1989 	1988 	1989 	1990 	1994 

	

Gld 	Gid Ned Gid Ned Gid Ned Gid Ned 

Landbouw 43,6 -0,2 -0,3 -0,2 -0,4 -1,1 -0,8 -0,8 -0,9 
Industrie 118,0 1,8 0,4 2,3 0,9 1,7 0,7 0,5 0 
Bouw 41,9 3,0 2,6 1,0 2 0,2 0 -0,7 -0,5 
Diensten 279,9 3,6 2,1 3,7 2,5 2,5 1,9 1,9 1,5 
Overheid 83,5 -0,4 -0,3 -0,1 0,4 0 -0,1 0 0 

Totaal 566,9 2,3 1,3 2,3 1,6 1,5 1,1 1 0,7 

Bron: Nederlandse cijfers CBS/CPB; regionale cijfers: Bureau Eco-
nomisch Onderzoek, Provincie Gelderland 
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Binnen Gelderland is de positie en ontwikkeling van de regio Arn-
hem/Nijmegen van veel belang. Niet alleen is bijna 40% van de to-
tale Gelderse werkgelegenheid in deze regio geconcentreerd, ook 
qua werkgelegenheidscreatie bekleedt Arnhem/Nijmegen een promi-
nente plaats. In de huidige ontwikkelingsfase van de economie 
vindt de expansie van de werkgelegenheid vooral plaats in de 
dienstensektor. Naar verhouding zijn deze activiteiten in de re-
gio Arnhem/Nijmegen sterk vertegenwoordigd. De landbouw, een sek-
tor waar de werkgelegenheid al jaren lang geleidelijk afneemt, 
speelt in dit verstedelijkte gebied een ondergeschikte rol. De 
negatieve effecten op de regionale werkgelegenheid zijn derhalve 
beperkt gebleven. Beide omstandigheden liggen mede ten grondslag 
aan de relatief goede werkgelegenheidsperspectieven. 

Ook de ontwikkelingen op de Veluwe en in de Achterhoek zijn in 
het licht van de Nederlandse situatie bevredigend. Na de gunsti-
ge ontwikkelingen in 1988 en 1989 zal in Zuidwest-Gelderland de 
werkgelegenheidsontwikkeling 1 90- 1 94 naar verhouding sterk ver-
tragen. De factoren die voor Arnhem/Nijmegen gunstig werken lig-
gen in Zuidwest-Gelderland precies andersom: een zwaar accent op 
de landbouw en een relatief kleine dienstensektor. 

Tabel 6. Procentuele ontwikkeling van het totale arbeidsvolume 
Gelderland en Nederland 1988-1994 (voorlopige cijfers) 

niveau 
x 1000 
arbeids- 

	

jaren 	Mutaties per jaar in % 

	

1989 	1988 	1989 	1990 	1994 

Veluwe 185 3,5 1,8 1,6 1,1 
Achterhoek 118 1,7 2,9 1,3 0,8 
Arnhem/Nijmegen 212 1,2 2,5 1,7 1,1 
Zuidwest-Gelderland 52 3,9 2,2 1,2 0,6 
Gelderland 567 2,3 2,3 1,5 1 

Nederland 4.893 1,3 1,6 1,1 0,7 

Bron: Nederlandse cijfers CBS/CPB; regionale cijfers: Bureau Eco-
nomisch Onderzoek, Provincie Gelderland 

Hieronder volgt een beknopte beschrijving van de ontwikkelingen 
per sektor. In de bijlage zijn meer gedetailleerde cijfers opge-
nomen voor Nederland, Gelderland en de vier Gelderse deelgebie-
den. 
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Ei 
1 	Landbouw 

I 	Evenals de andere sektoren profiteert de landbouw van de gunsti- 
ge internationale conjunctuur, zij het in bescheiden mate. De 
produktiegroei wordt afgeremd door het Europese landbouwbeleid 
en de verscherpte milieuverordeningen. Voor de verschillende on- I derdelen van de 	landbouw lopen de ontwikkelingen sterk uiteen. 
In de veehouderij zal de komende jaren de produktie stagneren of 
zelfs teruglopen, in de tuinbouw daarentegen wordt een voortgaan- 

I de 	sterke groei voorzien, 	met name 	in de 	sierteelt. 	De uitvoe- 
ring van het Nationaal Milieu Beleidsplan zal mogelijk tot een 
strukturele inkrimping van de intensieve veehouderij leiden. 
De 	positie 	van 	de 	Nederlandse 	landbouw 	op 	de 	internationale I markt is de afgelopen jaren versterkt. 	Het aandeel in de werel- 
dexport van agrarische produkten bedraagt ruim 9%. Daarmee is Ne- 
derland na de 	Verenigde 	Staten en 	slechts 	op 	zeer geringe 	af- 
stand van Frankrijk de grootste landbouwexporteur ter wereld. 
Voor 	de 	middellange 	termijn wordt 	verwacht 	dat 	Nederland 	haar 
sterke positie op de wereldmarkt kan behouden, waarbij van Euro- 

I pa'92 nog een extra positieve impuls kan uitgaan. 
De produktie zal onder deze omstandigheden tot 1994 toenemen met 
gemiddeld 	2,5% 	per jaar. 	Deze 	produktiegroei 	zal 	echter 	onvol- 
doende 	zijn om de afname van de arbeidsbehoefte in de landbouw 
te compenseren. De arbeidsbehoefte daalt als gevolg van de stij- 
gende 	arbeidsproduktiviteit 	en de 	eerder 	genoemde 	problemen 	in 
de melk-en intensieve veehouderij. 	Opnieuw moet rekening worden 

I gehouden met de sluiting van marginale bedrijven in zowel de ak- 
kerbouw 	als 	de 	veehouderij. 	Per 	saldo 	zal 	de 	werkgelegenheid 
daardoor dalen met bijna 1% per jaar. 

1 
Industrie 

' 	De hoge produktiegroei van de Nederlandse industrie in de afgelo- 
pen twee jaar is vooral aan de gunstige exportontwikkeling te 
danken. Ook de situatie op de binnenlandse afzetmarkt heeft aan 

I de produktiegroei bijgedragen, ondanks het feit dat op de thuis-
markt terrein is verloren aan de buitenlandse concurrenten. Op 
de buitenlandse markt is daarentegen terreinwinst geboekt. De be- 
zettingsgraad 	van de 	industrie 	is 	op 	dit 	moment 	uitzonderlijk 
hoog, vooral in de chemie, de basismetaal en de machinebouw. 	Eén 
en ander heeft in 1989 geleid tot een naar verhouding krachtige 
uitbreiding van het aantal arbeidsplaatsen. 

I Met 	betrekking tot de 	vooruitzichten van 	de 	Nederlandse 	indu- 
strie is vooral de ontwikkeling van de wereldhandel van belang. 
Daarnaast 	is met name voor de Gelderse industrie ook de binnen- 
landse vraagontwikkeling bepalend. In de komende jaren zal naar 

[1 
1 
1 	
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verwachting in beide vraagcomponenten een groeivertraging optre-
den, waardoor de produktie minder snel zal toenemen als in het 
recente verleden. De Nederlandse industriële werkgelegenheid zal 
zich bijgevolg tussen 1990 en 1994 stabiliseren op ongeveer het 
niveau van 1990. Het zelfde geldt voor het winstniveau van de be-
drijven. 
Net een voortgaande, zij het geringe, werkgelegenheidsgroei zijn 
de toekomstverwachtingen voor de Gelderse industrie wat positie-
ver. 
Het toekomstperspectief van de industrie is in sterke mate verwe-
ven met de technologische ontwikkelingen. Meer nog dan de ver-
wachte effecten van Europa'92 en de milieuproblematiek zal de 
technologie de economische ontwikkeling van de industrie beïn-
vloeden. Dit vormt zowel een uitdaging als een bedreiging. Nieu-
we industrieën ontstaan, oude krimpen in. De produkten worden 
minder materiaalintensief en meer kennis- cq. dienstenintensief. 
Daarnaast is een toenemende internationalisering waarneembaar, 
dwz. Nederlandse bedrijven produceren steeds meer buiten de 
landsgrenzen en omgekeerd. Dit leidt op den duur tot een sterke-
re internationale integratie. De uitgangspositie van Gelderland 
bij al deze ontwikkelingen is zeker niet ongunstig 2 ). 

Bouwnijverheid 

Na een ernstige recessie neemt de bouwproduktie sinds het midden 
van de jaren tachtig weer toe. In 1988 en in 1989 werd mede als 
gevolg van de zachte winters een hoog bouwvolume gerealiseerd. 
De investeringen in woningen en vooral de investeringen in be-
drijfsgebouwen zijn gestegen. In de woningbouw heeft zich onder 
invloed van de inkomensverbetering en de krapte op delen van de 
woningmarkt een verdere verschuiving voltrokken van de gesubsi-
dieerde naar de ongesubsidieerde sektor. 
Voor 1990 en volgende jaren wordt nog slechts een zeer beschei-
den produktiegroei voorzien. De uitbreidingsvraag naar woningen 
neemt af als gevolg van de demografische ontwikkeling. Hierdoor 
zullen ook de overheidsinvesteringen op dit terrein dalen. De af-
zetgroei 
en de verbeterde winstgevendheid van de bedrijven leiden tot een 
voortgaande stijging van de investeringen in bedrijfsgebouwen. 
Deze groei zal evenwel niet meer het niveau bereiken van de peri-
ode 1986-1990. Positieve effecten mogen verwacht worden van het 
Nationaal Milieu Beleidsplan. Meer dan 60% van de NMP-impulsen 
betreft investeringen in bouwwerken, waardoor vooral de over-
heidsinvesteringen zullen toenemen. 
In het verlengde van de gematigde volumegroei van de bouwproduk-
tie zal de werkgelegenheid licht teruglopen. 

2) 	zie hiervoor Gelderland tussen kader en regiostudie 
INRO/TNO, 1988) 
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1 
1 	Diensten 

De aanhoudende economische groei en de versnelde particuliere 
consumptie hebben in de jaren 1988/1989 bijgedragen aan een voor-
spoedige afzetontwikkeling in de tertiaire dienstensektor. Het 
aantal arbeidsplaatsen in de handels- en vervoerssektor en in de 
zakelijke dienstverlening kon daardoor sterk toenemen. De kwar-
taire sektor ondervindt in haar dienstverleningsactiviteiten de 
restrictieve invloed van het overheidsbeleid. Desondanks kon ook 
in deze tak van de dienstverlening de werkgelegenheid nog toene-
men. In totaliteit nam de werkgelegenheid in de Nederlandse dien-
stensektor fors toe met 2 â 2,5% per jaar. De Gelderse werkgele-
genheid verliep daarbij met een groei van ruim 3,5% nog opmerke-
lijk positiever. De zakelijke dienstverlening, de detailhandel, 
de vervoersactiviteiten en tenslotte de gezondheidsdiensten ken-
den in Gelderland een stormachtige groei. 
De enigszins afzwakkende internationale conjunctuur in de perio-
de 1990-1994 zal de afzet van de dienstensektor afremmen. Deson-
danks zal in de tertiaire diensten de produktie nog jaarlijks 
doorgroeien met ca. 3%. Ontwikkelingen zoals Europa'92, het Twee-
de Structuurschema Verkeer en Vervoer en tenslotte het Nationaal 
Milieu Beleidsplan hebben een positieve invloed op de afzetmoge-
lijkheden van de commerciële diensten. Historisch gezien blijft 
daardoor de werkgelegenheidsgroei ook de komende jaren hoog. 
In de kwartaire dienstensektor zal de groei tot 1994 zeer gema-
tigd zijn. Dit verloop vloeit voort uit het voorgenomen over-
heidsbeleid. Kostenreduktie, budgetbewaking en herstructurering 
(Plan Dekker) beheersen de ontwikkelingen in de gezondheidszorg. 
In arbeidsjaren gerekend zal de werkgelegenheid slechts weinig 
toenemen. Vanwege de stijgende hoeveelheid deeltijdbanen in de 
kwartaire dienstensektor zal de toename in personen gemeten toch 
nog aanzienlijk zijn. 
Per saldo wordt voor de totale dienstensektor een forse uitbrei-
ding van het aantal arbeidsplaatsen verwacht. De geraamde toekom-
stige werkgelegenheidsgroei zal dan ook voornamelijk voor reke-
ning van de dienstensektor komen. 

Overheid 

De werkgelegenheid bij de overheid is de laatste jaren nagenoeg 
constant gebleven. Op middellange termijn wordt in deze situatie 
geen verandering verwacht. De daling van de werkgelegenheid in 
het onderwijs wordt volledig gecompenseerd door een stijging van 
de werkgelegenheid bij de lagere overheden. Met deze toename wor -
den de effecten zichtbaar van de aanvankelijk aarzelend op gang 
gekomen werkgelegenheidsprogramma's, zoals het Jeugdwerkgarantie-
plan. 
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3.1.2 	De werkgelegenheidsontwikkeling in personen 

Tot nu toe is in dit hoofdstuk steeds gesproken over de werkgele-
genheidsontwikkeling in arbeidsvolume. Het arbeidsvolume geeft 
aan hoeveel arbeidsjaren benodigd zijn voor de voortbrenging van 
de produktie. De werkgelegenheid uitgedrukt in arbeidsvolume 
zegt dus ook iets over de economische prestatie. Voor de arbeids-
markt is echter niet alleen de economische prestatie van belang, 
maar ook hoeveel personen daarbij worden ingezet. Twee deeltijd-
werkers kunnen bijvoorbeeld samen één arbeidsjaar voor hun reke-
ning nemen. Als gevolg van de deeltijdarbeid is de werkgelegen-
heid uitgedrukt in personen hoger dan in arbeidsjaren. Zo lag in 
1988 de Nederlandse werkgelegenheid in personen 22% boven het ar-
beidsvolume. Ongeveer één op de vijf werkenden vervulde een func-
tie in deeltijdarbeid. 

Tabel 7. Ontwikkeling van de totale werkgelegenheid in personen 
Gelderland en Nederland 1988-1994 (voorlopige cijfers) 

niveau 
x 1000 	mutaties per jaar 
perso- 
nen 	X 1000 personen 	in procenten 
1989 	1988 	1989 	1990 90/94 1988 1989 1990 90194 

Vel 226,5 8,2 4,6 4,5 3,3 3,8 2,1 2,0 1,4 
Ach 144,9 2,9 4,4 2,4 1,7 2,1 3,1 1,7 1,1 
A/N 259,7 3,9 7,0 5,4 3,7 1,6 2,8 2,1 1,4 
ZWG 63,3 2,5 1,5 1,0 0,6 4,2 2,4 1,6 0,9 
Gid 694,4 17,5 17,5 13,3 9,2 2,6 2,6 1,9 1,3 

Nld 5.995,0 95,0 115,0 85,0 64,0 1,6 2,0 1,4 1,0 

Bron: Nederlandse cijfers CPB; regionale cijfers: Bureau Econo-
misch Onderzoek, Provincie Gelderland 

Naar verwachting zal deeltijdarbeid in de toekomst verder toene-
men. Onder invloed van de tendens naar een flexibele arbeidsin-
zet, het toenemende arbeidsaanbod van gehuwde vrouwen en de 
voortgaande groei van de dienstensektor zal het aandeel deeltijd-
werkers groeien tot bijna een kwart van alle werkenden in 1994. 
In tabel 6 staat een raming van de werkgelegenheidsmutaties in 
personen. De daarin naar voren komende groei van de werkgelegen-
heid in personen is het gevolg van een toenemend arbeidsvolume 
en een stijgende tendens in het aandeel van de deeltijdarbeid. 
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Volgens de huidige inzichten zal 1988-1989 een voorlopig hoogte-
punt markeren in de werkgelegenheidsgroei. In vergelijking daar-
mee zal de groei tussen 1990 en 1994 ongeveer halveren. 
Toen in het begin van de jaren tachtig de werkgelegenheid daalde 
is dit vooral ten koste gegaan van de arbeidsplaatsen voor lager 

I geschoolden in de bouwnijverheid en de industrie. In de diensten-
sektor, waar nog wel van enige uitbreiding sprake was, zijn de 
opleidingseisen steeds hoger geworden. De werkgelegenheidsgroei 

I 
in de jaren 1985-1990 heeft vervolgens geen soelaas geboden om-
dat de toename geconcentreerd was in de hoger gekwalificeerde be-
roepsgroepen. De werkgelegenheid voor de laagstgeschoolden daal-
de in deze periode zelfs nog verder. In de komende jaren zal 

I hier evenwel enige verlichting kunnen optreden. Een zeer belang-
rijk deel van de verwachte macro-werkgelegenheidstoename zal in 
de handel gerealiseerd worden. Het gemiddelde opleidingsniveau 

I in de handel is laag. Dit wordt vooral veroorzaakt door de de-
tailhandel waar veel laaggeschoolden werken. De werkgelegenheids-
creatie in de handel zal dan ook voor een aanzienlijk deel banen 
betreffen die vervuld kunnen worden door mensen met een lage 

I scholingsgraad. Deze ontwikkeling heeft op zichzelf een gunstige 
invloed op de wergelegenheid(skansen) van lager opgeleiden. Hier-
bij moet echter aangetekend worden dat ook de opleidingseisen 

I vanuit de handel de neiging vertonen te stijgen (tendens tot een 
verbeterde dienstverlening, automatisering en informatica-ontwik-
kelingen). 

I 	Bij de stabiel blijvende industriële werkgelegenheid zullen zich 
een aantal verschuivingen in de beroepenstructuur voordoen. Deze 
veranderingen zullen ten dele met aanvullende scholing op te van-
gen zijn. Daarnaast zal de bestaande arbeid geleidelijk vervan-
gen worden door andere cq. hoger geschoolde arbeid. De ontwikke-
lingen op het gebied van de informatietechnologie zullen dit pro-
ces versnellen. In de metaalnijverheid doen zich thans knelpun-
ten voor in een aantal minder-hooggeschoolde beroepen. Het ar-
beidsaanbod is lager dan de vraag waardoor vakatures onvervuld 
blijven. Het gaat daarbij om specifieke functies waarvoor vakken-
nis en ervaring vereist is. Deze situatie is voor een deel te 
wijten aan een te lage opleidingsinspanning van de bedrijven in 
het verleden. 

I 	Ook op de arbeidsmarkt voor de bouwnijverheid bestaan knelpunten 
ten aanzien van de werving van vakkrachten. Van de licht dalende 
werkgelegenheid in deze sektor zou enige ontspanning op dit ter-
rein mogen worden verwacht. Dit effect wordt echter beperkt om-
dat de instroom van jongeren in de bouwopleidingen onvoldoende 
is. De werkgelegenheidsperspectieven in de bouwinstallatiesektor 
zijn relatief gunstig. De onroerendgoed-investeringen bestaan in 

I 

	

	de toekomst naar verwachting voor een steeds groter deel uit in- 
stallaties. 

1 
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Een derde knelpunt in de (toekomstige) arbeidsvoorziening doet 
zich voor in de gezondheidszorg en de maatschappelijke dienstver-
lening. In een studie over de arbeidsmarktontwikkelingen in de 
verpleging en de verzorging zijn verschillende toekomstscena-
rio's doorgerekend 3 ). In de meest negatieve variant wordt becij-
ferd dat in het begin van de jaren negentig een tekort aan ar -
beidskrachten kan ontstaan dat mogelijk oploopt tot 30.000 perso-
nen. Wordt dit Nederlandse cijfer geprojecteerd op de Gelderse 
gezondheids- en verzorgingssektor dan kan het mogelijke tekort 
in Gelderland geraamd worden op drie- á vierduizend personen. De 
verwachte verschuiving van tweede naar eerste lijnszorg vormt 
maar in beperkte mate een tegenkracht voor de stijgende vraag. 
Het verloop onder verpleegkundigen en verzorgenden is hoog, er 
is een zware werkdruk en de beloning wordt in relatie met de wer-
klast als laag ervaren. Mede door deze omstandigheden is de ani-
mo onder het toekomstige potentiële arbeidsaanbod om een beroep 
in deze sektor te kiezen niet erg hoog. De instroom in de oplei-
dingen voor verpleegkundigen/verzorgenden is tanende, waarbij de 
concurrentie vanuit de andere bedrijfstakken op de groep school-
verlaters in de toekomst een rol zal blijven spelen. 

	

3.2 	BEROEPSBEVOLKING 

De groei van de beroepsbevolking loopt de laatste jaren snel te-
rug. In de periode 1980-1985 bedroeg de toename in Nederland ge-
middeld 91.000 personen per jaar. In de periode 1985-1990 is de 
jaarlijkse aanwas afgenomen tot ca. 78.000 personen. Deze dalen-
de trend zet zich naar verwachting in de jaren negentig voort. 
De toename van de beroepsbevolking 1990-1994 bedraagt naar schat-
ting dan nog slechts 50.000 personen per jaar. 

Aan deze ontwikkelingen liggen verschillende oorzaken ten gronds-
lag. De aanvankelijk sterk stijgende arbeidsparticipatie van (ge-
huwde) vrouwen vertoont de laatste tijd een duidelijke groeiver-
traging. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de slechte ar-
beidsmarktsituatie waardoor een zekere ontmoediging is opgetre-
den. Naast deze specifieke omstandigheid spelen ook meer algeme-
ne factoren een rol. De bevolkingsgroei in de leeftijdscategorie 
15 tot 65 jaar is afgenomen en zal in de toekomst nog verder da-
len. De onderwijsparticipatie is toegenomen en de periode waaro-
ver men onderwijs geniet is langer geworden. De instroom op de 
arbeidsmarkt van jongeren wordt daardoor uitgesteld. Daarenboven 
is door de ontwikkelingen in de arbeidsongeschiktheid en de VUT 
ook de arbeidsdeelname van de oudere leeftijdscategorieën onder 
druk komen te staan. 

	

3) 	Van der Windt, "Werken in de intramurale gezondheidszorg' 
Nationaal Ziekenhuisinstituut, 1988) 
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Hoewel de demografische ontwikkeling in Nederland leidt tot een 
afnemendegroei van de beroepsbevolking is er in beginsel toch 
nog veel ruimte voor een groeiversnelling. Een internationale 
vergelijking leert dat de participatiegraad in Nederland zowel 
bij de mannen als bij de vrouwen aanzienlijk lager is dan in een 
aantal andere OESO-landen. 

1 	Tabel 8. Participatiegraad (beroepsbevolking in % van de 15 tot 
65-jarige bevolking) in een aantal OESO-landen, 1985 

1 participatiegraad in % 
mannen 	vrouwen 	totaal 

I Nederland 75 41 58 

Frankrijk 79 56 67 

I 
West-Duitsland 
Verenigd Koninkrijk 

80 
88 

50 
63 

65 
75 

België 76 51 63 
Zweden 88 80 84 

I Verenigde Staten 87 66 76 
Japan 88 57 72 

1 Bron: OECD, Labour Force Statistics / MEV 1 90, CPB 

De relatief lage participatiegraad bij de mannen in Nederland 
wordtten dele veroorzaakt door de hoge arbeidsongeschiktheid en 
de ruime mogelijkheden tot vervroegd uittreden. Bij de vrouwen 
is het verschil met het buitenland voornamelijk terug te voeren 

I op de lage arbeidsparticipatie in de leeftijdsscategorie 25 jaar 
en ouder. Dit hangt samen met het feit dat in Nederland vrouwen 
bij het stichten van een gezin zich veelal terugtrekken uit het 

I 	
(betaalde) arbeidsproces. 
Voor de periode tot 1994 is uitgegaan van een voortzetting van 
de trend zoals die hiervoor is geschetst, dwz een licht dalende 
participatiegraad bij de mannen en een gematigde groei bij de 

I 

	

	vrouwen. Per saldo zal de totale participatiegraad daardoor vrij- 
wel stabiel blijven. 
De huidige arbeidsparticipatie in Gelderland en de Gelderse deel-
gebieden wijkt weinig af van de Nederlandse situatie. Voor de 
toekomstige ontwikkelingen in Gelderland is aangenomen dat de Ne-
derlandse participatie-ontwikkeling zich ook in Gelderland zal 

1 
[ ] 

1 
1 
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voordoen. Dit impliceert dat voor Gelderland eveneens wordt ver-
wacht dat de beroepsbevolking in de toekomst minder snel zal 
stijgen dan in het verleden. De aanwas van de Gelderse beroepsbe-
volking bedroeg in de periode 1985-1990 jaarlijks een kleine 
10.000 personen. Deze groei zal terugvallen naar gemiddeld nog 
geen 6.000 personen per jaar in de periode 1990-1994. 

De zojuist gesignaleerde ontwikkeling geeft de middellange ter-
mijntrend weer. Zoals uit tabel 9 blijkt verlopen de regionale 
ontwikkelingen van jaar op jaar aanzienlijk grilliger en lijken 
soms niet in overeenstemming met de genoemde trend. Toevallige 
omstandigheden zoals een jaar met wat meer schoolverlaters of 
wat minder pensioneringen geven in de jaarlijkse ontwikkeling 
soms een piek, gevolgd door een dal één of twee jaar later. Ge-
middeld over meerdere jaren tekent zich dan toch weer een trend-
matig verloop af. Het is tegen deze achtergrond waarin de muta-
ties uit tabel 8 moeten worden geplaatst. 

Tabel 9. Omvang van de beroepsbevolking 1989 en de groei in 1988-
1994, Gelderland en Nederland (voorlopige cijfers) 

niveau 
	

jaarlijkse groei van de beroepsbevolking 
X 1000 
pers. 	in personen (x 1000) 

	
in % 

1 Q$O 
	

1 88 	1 89 	1 90 90194 	1 88 	'89 	'90 90/94 

Vel 256,2 3,3 3,2 2,5 1,8 1,3 1,3 1,0 0,7 
Ach 152,4 0,6 1,6 1,4 1,0 0,4 1,1 0,9 0,6 
A/N 291,7 2,2 3,9 3,1 2,3 0,8 1,4 1,1 0.8 
ZWG 81,7 0,8 1,6 0,9 0,7 1,0 2,0 1,1 0,9 
Gid 782,0 5,9 10,3 7,9 5,8 0,9 1,3 1,0 0,7 

Ndl 6.560 80 70 60 50 1,3 1,0 0,9 0,8 

Bron: Nederlandse cijfers CBS/CPB; regionale cijfers: Bureau Eco-
nomisch Onderzoek, Provincie Gelderland 

De regionale groeiverschillen op middellange termijn vloeien 
voort uit verschillen in bevolkingsgroei en leeftijdssamenstel-
ling. Zo wordt de demografische ontwikkeling in de Achterhoek ge-
kenmerkt door een relatief lage bevolkingsgroei en een naar ver-
houding sterke vergrijzing. In Zuidwest-Gelderland daarentegen 
is de bevolkingsgroei betrekkelijk hoog, met name in de jonge 
leeftijdscategorieën. 
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De vergrijzing - die zich overigens in geheel Nederland voordoet 
- begint zich thans ook in de beroepsbevolking af te tekenen. 

I Dit blijkt duidelijk uit de mutaties zoals die zich tussen 1990 
en 	1994 	zullen 	voordoen. 	Tabel 	10 	laat 	zien 	dat 	in 	de 	leef- 
tijdscategorie 	15-24 jaar de beroepsbevolking daalt. 	De verwach- 
te 	stijging van de totale beroepsbevolking tussen 	1990 en 1994 
vindt dan ook geheel plaats in de leeftijdscategorie 25-64 jaar 
met een zwaartepunt in de hoogste categorie 45-64 jaar. 	In zowel 
de regio Arnhem/Nijmegen als in de Achterhoek is de daling in de I categorie 	15-24 jaar relatief hoog. 	In Arnhem/Nijmegen gaat dit 
gepaard met een hoge groei in de nog betrekkelijk jonge klasse 
25-44 jaar. In de Achterhoek daarentegen blijft de toename in de- 

I ze middencategorie wat 	achter en is 	de 	stijging in de hoogste 
leeftijdsklasse naar verhouding groot. 	In de regio Zuidwest-Gel- 
derland 	tenslotte 	zijn de mutaties in de jongere leeftijdsklas- 
sen in vergelijking met de overige 	regio's 	gering. 	Gelet op de 
sterke groei in de klasse 45-64 jaar wordt echter ook in deze re- 
gio de vergrijzing zichtbaar. 

1 
Tabel 10 Mutatie van de beroepsbevolking 1990-1994 en het aandeel 

1 in de groei naar leeftijd, Nederland en Gelderland 

leeftijdscategorieën 
mutatie in personen (x1000) aandeel in de groei in % I 15-24 25-44 45-64 	15-64 15-24 	25-44 45-64 15-64 

Vel -4,3 3,9 7,6 	7,2 -60 54 106 100 

1 Ach -2,8 2,1 4,7 	4,0 -70 53 118 100 
U A/N -6,8 6,8 9,3 	9,2 -74 74 101 100 

ZWG -0,7 0,7 2,8 	2,8 -25 25 100 100 

1 Gid -14,6 13,5 24,4 	23,2 -63 58 105 100 

Ndl -138 124 214 	200 -69 62 107 100 

1 	Bron: Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 

1 
1 
1 
1 

EI] 
1] 
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3.3 	DE ARBEIDSMARKT 

Nadat in de vorige paragrafen de vraag- en aanbodontwikkelingen 
zijn besproken, wordt in deze paragraaf aandacht besteed aan de 
discrepantie daartussen: de werkloosheid. 
In paragraaf 3.3.1 komt de ontwikkeling van de werkloosheid in 
de jaren 1988 en 1989 aan de orde. Tevens wordt een raming gege-
ven van de te verwachten werkloosheidsomvang 1990 en 1994. 
Ten slotte wordt in paragraaf 3.3.2 nader ingegaan op de huidige 
werkloosheid, bezien naar samenstelling en kenmerken. 

3.3.1 	Ontwikkeling van de werkloosheid 1988-1994 

Inleiding 

Tot 1989 werd de omvang van de werkloosheid gebaseerd op de re-
gistratie van werkzoekenden bij de Gewestelijke Arbeidsbureau's 
(de zgn. Geregistreerde Werkloosheid). In de loop der jaren is 
echter steeds duidelijker geworden dat deze cijfers in ernstige 
mate vervuild zijn 4 ). Sommige ingeschrevenen worden ten onrechte 
als werkloos geteld, bijvoorbeeld omdat ze (weer) een baan heb-
ben gevonden maar zich niet hebben laten uitschrijven. Dit soort 
tekortkomingen zijn op landelijk niveau inmiddels grotendeels on-
dervangen. Sinds 1988 vervaardigt het CBS een raming van de "ech-
te" werkloosheid, dwz. de werkloosheidsomvang zonder vervuiling. 
Deze schatting wordt gebaseerd op de cijfers van de GAB's, aange-
vuld met informatie uit de Enquête Beroepsbevolking en vormt de 
nieuwe reeks Geregistreerde Werkloosheid. Vanaf 1989 zijn deze 
CBS-ramingen door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid aangemerkt als de "officiële werkloosheidscijfers". Daar-
naast wordt de oude GAB-reeks voortgezet onder de nieuwe naam 
"Bemiddelingsbestand Zonder Baan". Over de werkloosheid zijn dus 
twee informatiebronnen beschikbaar: 

- 	de GAB-cijfers, vroeger aangeduid als de Geregistreerde Wer- 
kloosheid. Vanaf 1989 worden deze cijfers het Bemiddelingsbe-
stand Zonder Baan (BZB) genoemd; 

- 	de officiële werkloosheidscijfers die door het CBS worden ge- 
schat en die nu worden aangeduid als de Geregistreerde Wer -
kloosheid (GW). 

4) 	Centraal Economisch Plan 1989, CPB) 

1 
1 
1 
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1 
Het begrip officiële werkloosheid is vooralsnog alleen op lande-
lijk niveau hanteerbaar. Op regionaal niveau is slechts voor het 
jaar1988 een cijfer beschikbaar. Derhalve zal de beschrijving 
van de werkloosheid in eerste instantie geschieden op basis van 
de ontwikkelingen in het Bemiddelingsbestand Zonder Baan. In de 

I aansluitende paragraaf wordt vervolgens een raming gepresenteerd 
van de officiële werkloosheid, i.c. de Geregistreerde Werkloos-
heid. 

1 	Het Bemiddelingsbestand Zonder Baan 

In 1984 bereikte de werkloosheid in Nederland een hoogtepunt. On-
derinvloed van de aantrekkende werkgelegenheid en de afvlakken-
de groei van de beroepsbevolking kon de werkloosheid aanvanke-
lijk Vrij scherp dalen. In 1985 bedroeg de afname nog ruim 
60.000 personen, in 1988 kwam de ontwikkeling weer vrijwel tot 
stilstand en daalde de landelijke werkloosheid met nog slechts 
3.300 personen. In die periode verliep de ontwikkeling in Gelder-
land gunstiger, waardoor het werkloosheidspercentage in 1988 
voor het eerst sinds jaren onder het landelijke niveau uitkwam. 

I Tabel 11. Jaargemiddelde 	en mutatie 	van het 
Zonder Baan, 	1988-1994, Gelderland 

Bemiddelingsbestand 
en Nederland 

I Bemiddelingsbestand Zonder jaarlijkse mutatie, 
Baan, X 1000 personen X 1000 personen 

1988 1989 1990 1994 1988 1989 1990 90194 

1 Vel 16,9 16,4 14,4 8,6 -0,6 -0,5 -2,0 -1,4 
Ach 12,8 11,5 10,5 7,7 -0,2 -1,3 -1,0 -0,7 

1 
A/N 
ZWG 

42,5 
6,2 

42,4 
5,8 

40,1 
5,2 

34,4 
3,9 

-1,7 
-0,7 

-0,1 
-0,4 

-2,3 
-0,6 

-1,4 
-0,3 • Gid 78,4 76,1 70,2 54,6 -3,2 -2,3 -5,9 -3,9 

1 	Nid 	682,2 662,7 637,7 582,7 	-3,3 -19,5 -25,0 -13,8 

Bron: 88/'89; CPB / DBA-Gelderland / Bureau Economisch Onderzoek 

I '90/'94; Bureau Economisch Onderzoek 

Blijkens de voorlopige werkloosheidsgegevens 5 ) zal de Nederland-
se werkloosheid in 1989 afnemen met ca. 20.000 personen. Ten op-
zichte van 1988 is dat een aanzienlijke verbetering. In dit licht 

I 	5) 	Jaargemiddelde 1989, berekend op basis van de maanden 
januari t/m september, BZB-CAB's) 

1 
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beschouwd lijkt de Gelderse ontwikkeling - waar de daling in 
1989 lager is dan in 1988 - minder positief. Hierbij dient even-
wel bedacht dat de Gelderse daling in 1988 naar verhouding uit-
zonderlijk hoog was. In 1989 is de Gelderse ontwikkeling vrijwel 
gelijk aan de Nederlandse verlopen. 

Hoewel de werkgelegenheidsgroei in 1990 en volgende jaren terug -
valt, zal de werkloosheid naar verwachting toch dalen omdat de 
groei van het arbeidsaanbod nog iets meer vermindert. Daarbij 
zal de situatie in Gelderland zich mogelijk weer positiever ont-
wikkelen dan gemiddeld in Nederland. 

Ondanks een geleidelijke verbetering blijft de situatie in de re-
gio Arnhem/Nijmegen zorgelijk. Voor de andere Gelderse regio's 
is zowel de uitgangspositie als het toekomstperspectief redelijk 
positief: het werkloosheidspercentage ligt aanzienlijk onder het 
landelijk gemiddelde, de ontwikkelingsverwachtingen zijn beter. 

Tabel 12. Jaarlijkse procentuele mutatie van het Bemiddelingsbe-
stand Zonder Baan en het werkloosheidspercentage 
1988-1994, Gelderland en Nederland 

procentuele mutatie van 
het Bemiddelingsbestand 
Zonder Baan 
1988 	1989 	1990 90/94 

werkloosheidspercentage 
(BZB in % v.d. ber.bev) 

1988 	1989 	1990 90/94 

Vel -3,4 -3,0 -12,2 -12,1 6,7 6,4 5,6 3,2 
Ach -1,5 -10,2 -8,7 -7,5 8,5 7,5 6,8 4,9 
A/N -3,9 -0,2 -5,4 -3,8 14,8 14,5 13,6 11,3 
ZWC -10,1 -6,5 -10,3 -6,9 7,7 7,1 6,3 4,6 
Gid -3,9 -2,9 -7,8 -6,1 10,2 9,7 8,9 6,7 

Nld -0,5 -2,9 -3,8 -2,2 10,5 10,1 9,6 8,5 

Bron: %-mutaties, tabel 10; werkloosheidspercentage; Bureau Eco-
nomisch Onderzoek, Provincie Gelderland 

De regionale verschillen in de werkloosheidsontwikkeling zijn 
voor een belangrijk deel terug te voeren op de achterliggende 
ontwikkelingen van beroepsbevolking en werkgelegenheid. 
Daarnaast speelt ook de pendel een rol. Bij de ramingen 
1990-1994 is uitgegaan van een neutrale pendelontwikkeling 
d.w.z. dat het pendelsaldo per deelgebied gelijk blijft 6 ). Voor 
de regio Zuidwest-Gelderland is echter een uitzondering gemaakt. 
Dit gebied wordt van oudsher gekenmerkt door een uitzonderlijk 
hoge uitgaande pendel. Bovendien is de uitgaande pendelstroom in 



11 
I het verleden trendmatig gestegen. Naar schatting werkt thans 

meer dan een kwart van de beroepsbevolking buiten de regio. Deze 
omstandigheid heeft belangrijk aan de huidige relatief gunstige 

I werkloosheidssituatie bijgedragen. De beroepsbevolking in Zuid-
west-Gelderland stijgt sneller dan gemiddeld. Dat dit niet heeft 
geresulteerd in een extra hoge werkloosheid is mede te danken 

I aan de toegenomen uitgaande pendel. Uit onderzoek is gebleken 
dat ruim 40% van de werklozen die (weer) een baan hebben gevon-
den tot de groep pendelaars zijn gaan behoren omdat de nieuwe 
werkkring buiten de regio ligt 7 ). 

I De geraamde toekomstige ontwikkelingen van beroepsbevolking en 
werkgelegenheid zouden in Zuidwest-Gelderland op zichzelf be-
schouwd leiden tot een stijging van de werkloosheid. Wanneer 

I evenwel rekening wordt gehouden met een voortgaande stijging van 
het pendelsaldo dan veranderd dit beeld in een relatief sterke 
afname in 1990, gevolgd door een gematigde daling in de periode 

i daarna. 

I
De Geregistreerde Werkloosheid 

Nadat in  de vorige paragraaf de werkloosheidsontwikkeling is be- 
schreven aan de hand van het Bemiddelingsbestand Zonder Baan, 

I wordt in deze paragraaf een raming gepresenteerd van de daarmee 
samenhangende Geregistreerde Werkloosheid. Daartoe wordt eerst 
een overzicht gegeven van de beschikbare Nederlandse cijfers 
over het Bemiddelingsbestand Zonder Baan, de officiële Geregis-
treerde Werkloosheid en de verhouding daartussen: 

BZB 	GW 	GW in % van BZB I 1988 	682.000 	433.000 	63,5 
1989 	663.000 	400.000 	60,3 
1990 	638.000 	380.000 	59,6 1 1994 	583.000 	340.000 	58,3 

Tussen de omvang van de werkloosheid volgens de GW en het BZB be- I staat 	een groot verschil. 	Het verschil 	zit 	in de 	"vervuiling" 
van de bemiddelingsbestanden van de GAB's. Uit onderzoek is ge- 
bleken dat een belangrijk deel van de ingeschreven werklozen bij 
de arbeidsbureau's een werkkring heeft of niet binnen twee weken 
beschikbaar is voor een baan 8 ). Deze personen worden niet meege- 
teld 	in de 	GW, 	waardoor deze veel 	lager uitkomt. 	Daarbij 	moet 
worden aangetekend dat 	in dit verband ook als werkkring wordt I aangemerkt het hebben van tijdelijk werk via bijvoorbeeld een 

het pendelsaldo is het verschil tussen de inkomende 

I pendel en de uitgaande pendel) 
Pendel in Zuidwest-Gelderland, Kamer van Koophandel 
en Fabrieken, Zuidwest-Gelderland, Tiel 1988) 
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uitzendbureau, een baan van slechts enkele uren per week, een be- 

	1 
trekking als invaikracht, vakantiewerk, free-lance werk of het 
verrichten van thuiswerk. Wat als vervuiling wordt aangemerkt is 
dus nogal relatief. Als gevolg van de grotere reikwijdte van het 
BZB zal de verhouding GW/BZB tot 1994 nog licht afnemen. 

Voor de provincie Gelderland is alleen voor 1988 een CBS-raming 
van de officiële Geregistreerde Werkloosheid beschikbaar: 

BZB 	GW 	GW in % van BZB 
1988 	78.400 	50.000 	63,8 	 - 

Uit dit overzicht blijkt dat de Gelderse vervuilingsgraad in 
1988 van dezelfde orde is als de Nederlandse. Dit rechtvaardigt 
de veronderstelling dat ook in de latere jaren de Nederlandse 
verhouding BZB/GW een goede indicatie oplevert voor de Gelderse 
situatie. Wegens gebrek aan statistische informatie is deze ver-
onderstelling ook toegepast op de Gelderse deelgebieden. 
Op basis van de cijfers over het Bemiddelingsbestand Zonder Baan 
(tabel 11) resulteert dan een raming over de omvang van de offi-
cieel Geregistreerde Werkloosheid in Gelderland (tabel 13). 

Ten opzichte van de ramingen over het Bemiddelingsbestand Zonder 
Baan is de Geregistreerde Werkloosheid aanzienlijk lager. Over 
de betrekkelijkheid van de verschillen is hiervoor al een opmer-
king gemaakt. Een verdere tabelbeschrijving zal hier achterwege 
blijven. Gegeven de gehanteerde ramingsmethode en de verwachting 
dat de verhouding GW/BZB zich nauwelijks zal wijzigen, verandert 
er - buiten de algemene niveauverlaging - hoegenaamd niets aan 
het ontwikkelingsbeeld zoals geschetst in de vorige paragraaf. 

8) 	Geregistreerde Werkloosheid, november '87 - augustus 
'88, CBS) 
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Tabel 13. Jaargemiddelde van de officieel Geregistreerde Wer- 
kloosheid, Gelderland en Nederland, 1988-1994 

X 1000 personen 
1988 1989 1990 1994 

Veluwe 10,8 9,9 8,6 5,0 
Achterhoek 8,2 7,0 6,3 4,5 
Arnhem/Nijmegen 27,1 25,7 24,0 20,2 
Zuidwest-Gelderland 4,0 3,5 3,1 2,3 
Gelderland 50,0 46,1 42,0 32,0 

Nederland 	433,0 	400,0 	380,0 	340,0 

Bron: '88/'89; CPB / DBA-Gelderland / Bureau Economisch Onderzoek 
'90/'94; Bureau Economisch Onderzoek 

3.3.2 	De huidige werkloosheid naar samenstelling 

In de vorige paragraaf zijn de recente ontwikkelingen in de wer-
kloosheidsomvang beschreven alsmede de verwachtingen tot 1994. 
In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de huidige wer-
kloosheid naar een aantal kenmerken. Een gedetailleerde prognose 
van de 'werkloosheid naar samenstelling is praktisch niet uitvoer-
baar. Derhalve wordt in deze paragraaf volstaan met een beschrij-
ving van de bestaande situatie en de ontwikkelingen gedurende de 
afgelopen twee jaar. 

Hiervoor werd de totale werkloosheid steeds weergegeven als jaar-
gemiddelde. Voor 1989 en de latere jaren betreft dit uiteraard 
een raming van het jaargemiddelde. Een raming van het jaargemid-
delde naar samenstelling is echter met zoveel onzekerheden omge-
ven dat dit niet zinvol is. Daarom wordt in deze paragraaf de 
ontwikkeling van de werkloosheid naar samenstelling beschreven 
aan de hand van de standcijfers eind september. Omdat de stand-
cijfers een momentopname zijn, kan het daarvan afgeleide ontwik-
kelingsbeeld beïnvloed worden door toevallige fluctuaties. Deson-
danks mag verwacht worden dat de standcijfers een indicatie ver-
schaffen over de werkloosheidsontwikkeling naar de onderscheiden 
kenmerken. Tenslotte moet nog worden opgemerkt dat de cijfers be-
trekking hebben op het Bemiddelingsbestand Zonder Baan. 

1 
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De werkloosheid naar geslacht 

Hoewel de werkgelegenheidsontwikkeling voor vrouwen sedert enige 
jaren beter verloopt dan voor mannen, blijft de werkloosheids-
ontwikkeling achter. Hiervoor zijn verschillende oorzaken aan te 
wijzen: mede als gevolg van het grote aantal herintreders is de 
groei van de vrouwelijke beroepsbevolking naar verhouding hoog, 
daarnaast blijkt het merendeel van de nieuw ingeschreven school-
verlaters uit vrouwen te bestaan. Mogelijk speelt hierbij een 
rol dat mannen gemiddeld over een langere periode vervolgonder-
wijs genieten. 
In 1989 tenslotte is het aantal werklozen als gevolg van ontslag 
sterk afgenomen. Dit heeft vooral een positief effect gehad op 
de werkloosheidsontwikkeling van de mannen. 

Tabel 14. Bemiddelingsbestand Zonder Baan, mannen en vrouwen, 
eind september, Gelderland en Nederland 

september 1989 	mutatie in % 	mutatie in % 
X 1000 personen 	september 1 87/ 1 88 	september 1 88/ 1 89 

Man 	Vrw 	Tot 
	

Man 	Vrw 	Tot 	Man 	Vrw 	Tot 

Vel 9,2 7,2 16,4 -2,3 -0,3 -1,5 -7,8 -1,9 -5,9 
Ach 6,1 5,0 11,1 -2,3 2,2 -0,4 -15,4 -9,6 -12,9 
A/N 24,4 18,4 42,8 -0,6 2,0 0,4 -2,7 3,4 -0,2 
ZWG 3,7 2,9 6,6 -7,6 -1,7 -5,2 -11,1 -8,0 -9,8 
Gld 43,5 33,5 77,0 -1,9 1,2 -0,7 -6,5 -0,9 -4,2 

Ndl 385,4 274,2 659,6 -1,5 2,5 0,1 -6,4 -0,7 -4,1 

Bron: DBA Gelderland / Bureau Economisch Onderzoek 

Ten opzichte van 1988 kent de ontwikkeling bij de vrouwen een 
omslagpunt en is de werkloosheid zowel in Gelderland als in Ne-
derland licht gedaald. Daarbij is alleen in de Achterhoek en in 
Zuidwest-Gelderland sprake van een substantiële verbetering. De 
gemiddeld toch al minder positieve werkloosheidsontwikkeling in 
de regio Arnhem/Nijmegen geeft bij de vrouwen daarentegen een 
stijging te zien. 

De jeugdwerkloosheid 

De jeugdwerkloosheid bereikte in 1984 een hoogtepunt. In dat 
jaar waren in Nederland bijna 320.000 jongeren onder de 25 jaar 
werkloos. Het aandeel in de totale werkloosheid liep op tot 39%. 
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Sindsdien is de jeugdwerkloosheid sneller afgenomen dan de tota- 
le werkloosheid. 	Het 	aandeel 	is 	daardoor afgenomen tot 	ca. 	31% 
in 1989. Vooral de afgelopen twee jaar is de ontwikkeling van de 
jeugdwerkloosheid sterk verbeterd. Door de gunstige werkgelegen- 
heidsgroei 	zijn veel 	schoolverlaters 	snel 	door 	de 	arbeidsmarkt 

I opgenomen. Daarenboven neemt op grond van de bevolkingsontwikke- 
ling het 	aantal schoolverlaters jaarlijks af. 	Ook om die 	reden 
is de instroom van jeugdige werklozen gedaald. Verwacht mag wor- 
den dat deze daling zich de komende jaren voortzet. 
In 	1989 	bedraagt 	het 	aantal 	schoolverlaters 	in Nederland 	naar 
schatting 	264.000 	personen9 ). 	Dit 	aantal 	zal 	geleidelijk 	dalen 
tot ongeveer 223.000 in 1994. 	Omgerekend naar Gelderland 10 ) 	zou 

I dat neerkomen op een verlaging van de jaarlijkse instroom school- 
verlaters van de huidige 33.000 naar 28.000 in 1994. 

I Tabel 15. Jeugdwerkloosheid 	(personen onder 	de 	25 	jaar) 	volgens 
het 	Bemiddelingsbestand 	Zonder 	Baan, 	mannen en vrou- 

I 
wen, september, Gelderland en Nederland 

september 1989 	mutatie in % 	mutatie in % 
X 1000 personen 	september 	1 87/'88 	september 	'881 1 89 

I Man Vrw 	Tot 	Man 	Vrw 	Tot 	Man 	Vrw 	Tot 

Vel 	2,7 	3,4 	6,1 	-2,7 	-5,3 	-4,1 	-11,4 	-8,0 	-9,5 • Ach 	1,9 	2,4 	4,3 	2,1 	-1,4 	0,2 	-20,0 	-16,9 	-18,3 
A/N 	6,4 	7,2 	13,6 	-3,8 	-6,8 	-5,3 	-6,4 	-1,2 	-3,7 
ZWG 	0,9 	1,2 	2,2 	-9,4 	-6,8 	-7,9 	-10,7 	-17,3 	-14,6 
Gld 	12,0 	14,2 	26,1 	-3,0 	-5,4 	-4,3 	-10,2 	-7,3 	-8,7 

1 Ndl 	108,1 	207,8 99,7 	-3,6 	-4,7 	-4,2 	-11,7 	-7.6 	-9,6 

Bron: DBA Gelderland / Bureau Economisch Onderzoek, Provincie I Gelderland 

De werkloosheid naar duur 

De explosieve groei van de werkloosheid aan het begin van de ja-
ren tachtig heeft na verloop van de tijd geresulteerd in een 
hardnekkige en zeer hoge langdurige werkloosheid (één jaar of 
langer werkloos). In 1980 bedroeg het aandeel langdurig werklo-
zen ongeveer 23%. Bij de sterk stijgende werkloosheid in die pe-
riode liep dit aandel snel op tot ongeveer 50% in 1984. Sinds- 

CPB 1988 / Schoolverlatersbrief 1988, SOZA-W 
Raming op basis van de relevante bevolkingsaandelen 
Gelderland / Nederland) 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
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dien is de werkloosheid weer gedaald, het aandeel van de langdu-
rige werkloosheid is ongeveer gelijk gebleven zodat thans nog 
steeds de helft van het Bemiddelingsbestand Zonder Baan - be-
staat uit langdurig werklozen. 
In 1988 daalde de langdurige werkloosheid sterk en steeg de kort-
stondige werkloosheid spectaculair. In 1989 is deze opmerkelijke 
ontwikkeling weer omgebogen in een meer voor de handliggend pa-
troon: een sterke afname van de kortstondige werkloosheid en een 
steeds minder grote daling naarmate de werkloosheidsduur toe-
neemt. 

Tabel 16. Stand 
en de 

van de Gelderse werkloosheid naar duur 
procentuele mutatie, BZB, september 

(X 	1000), 

werkloosheid mutatie in % mutatie in % 
X 1000 sept 	1 871 1 88 sept 1 881 1 89 

maanden man vrw tot man 	vrw tot man vrw tot 

< 1 2,3 2,1 4,4 13 	29 19 -19 1 -11 
1 < 3 6,0 5,7 11,7 18 	30 23 -15 -10 -13 
3 < 6 5,2 5,2 10,4 11 	-3 4 -11 -1 -6 
6 < 	12 6,5 5,0 11,5 20 	20 20 -8 -3 -6 

> 	12 23,5 15,5 39,0 -15 	-13 -14 -1 3 1 

Totaal 43,5 33,5 77,0 -2 	1 -1 -7 -1 -4 

Bron: DBA Gelderland / Bureau Economisch Onderzoek, Provincie 
Gelderland 

De uitstroomkansen, dat wil zeggen de kans om binnen één jaar 
het BZB te verlaten, zijn het hoogste voor de kortstondig werklo-
zen, jongeren onder de 25 jaar, schoolverlaters en werklozen met 
een voortgezette- of LBO-opleiding. Het meest ongunstig zijn de 
uitstroomkansen voor arbeidsongeschikten, ouderen van 40 tot 55 
jaar, personen met alleen een basisopleiding en buitenlanders. 
Over het algemeen zijn de uitstroomkansen van vrouwen lager dan 
voor mannen. 
Voor een beoordeling van de dynamiek in het werkloosheidsbestand 
is naast de Uitstroomkans nog een indicator beschikbaar, tw. de 
Verwachte Werkloosheidsduur. In augustus 1989 was de situatie in 
Gelderland en Nederland als volgt (Kwartaalbericht Arbeidsmarkt, 
derde kwartaal 1989, SOZA-W): 
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uitstroomkans 	verwachte werkloos- 
in % 	heidsduur in maanden 

Veluwe 	 56 	9,4 
Achterhoek 	60 	8,3 
Arnhem/Nijmegen 	45 	14,2 
Zuidwest-Gelderland 	63 	8,5 
Nederland 	54 	9,9 

Uit dit overzicht blijkt dat de situatie in de regio Arnhem/Nij-
megen ongunstig afsteekt tegenover Nederland en de andere Gelder-
se regio's: de uitstroomkans ligt belangrijk onder de 50% en de 
verwachte werkloosheidsduur bedraagt meer dan een jaar. De ver-
schillen zijn zelfs zodanig dat de regio in dit opzicht tot één 
van de meest zorgelijke gebieden in Nederland behoort. De over-
ige Gelderse regio's scoren daarentegen beter op de twee indica-
toren dan de meeste andere Nederlandse regio's. 

3.4 	Uitgifte bedrijfsterrein 

Met de intrede van de economische recessie begin jaren tachtig 
daalde ook de uitgifte van bedrijfsterreinen. Bij de aantrekken-
de conjunctuur na 1984 is vervolgens ook de terreinverkoop weer 
toegenomen. De huidige hoogconjunctuur weerspiegelt zich in een 
relatief hoge uitgifte. Op de Veluwe werd vanaf 1986 reeds een 
hoge uitgifte gerealiseerd. Opvallend in 1988 is de sterke groei 
in de Achterhoek en in Zuidwest-Gelderland. Het uitgifteniveau 
in Arnhem/Nijmegen lijkt in relatie tot de werkgelegenheidscon-
centratie laag. Hierbij dient echter bedacht dat de dienstverle-
ning dominant is in dit gebied en dat deze bedrijvigheid zelden 
op een bedrijfsterrein is gevestigd. 

1 Tabel 17. Uitgifte van bedrijfsterrein in netto ha., 1982-1988 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 	1988 

1 Vel 6 12 15 15 48 45 	40 
Ach 7 9 4 14 11 31 	40 
A/N 26 8 17 24 23 28 	42 

1 Z.4G 2 1 1 14 16 18 	26 

Gld 41 30 37 67 98 122 	148 

1 Bron: Enquête RPD, ministerie EZ, provincie Gelderland, dienst 
ROV 

1 
1 
1 	
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De totale voorraad bedrijfsterrein is door de hoge verkoop in 
1988 opnieuw gedaald. Daarmee zet de sinds jaren in gang zijnde 
trend zich voort. Tot nu toe werd de afnemende terreinvoorraad 
niet zichtbaar in de hoeveelheid direct-beschikbaar terrein. De-
ze beweegt zich intussen al meer dan 15 jaar rondom de 450 ha. 
Per 1 januari 1989 ligt de voor de markt beschikbare voorraad 
echter voor het eerst onder de 400 ha. 

Tabel 18. Totale voorraad bedrijfsterrein en de daarvan direct 
uitgeefbare hoeveelheid, stand per 1-1, netto ha. 

Veluwe Achter- Arnhem! Zuidwest- Gelder- 
hoek Nijmegen Gelderland land 

Totale voorraad bedrijfsterrein: 

1983 348 238 380 171 1.137 
1984 341 212 397 169 1.119 
1985 329 218 381 183 1.111 
1986 255 215 350 166 986 
1987 235 210 335 159 939 
1988 219 179 352 145 895 
1989 208 165 321 158 852 

waarvan direct uitgeefbaar: 

1983 121 109 143 48 421 
1984 141 112 157 52 462 
1985 140 127 137 53 457 
1986 170 128 122 56 476 
1987 128 122 145 54 449 
1988 122 116 161 62 461 
1989 111 98 137 52 398 

Bron: Enquête RPD, ministerie EZ, provincie Gelderland, dienst 
ROV 
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Gemiddelde procentuele mutatie van het arbeidsvolume en het ni-
veau 1988 (X 1.000 arbeidsjaren) 

niveau X 1.000 
- 1989 1988 1989 1990 1 90/ 1 94 

VELUWE 
Landbouw 13,4 0 0 -0,7 -0,6 
Industrie 35,0 3,3 1,4 1,9 0,7 
Bouw 14,3 4,5 2,1 0 -0,7 
Diensten 93,1 5,2 2,9 2,6 2,0 
Overheid 29,1 -0,3 -0,7 0 0 
Totaal 184,9 3,5 1,8 1,6 1,1 

ACHTERHOEK 
Landbouw 16,1 -0,6 -0,6 -1,2 -1,1 
Industrie 32,8 1,0 4,5 1,8 0,8 
Bouw 8,4 5,1 1,2 0 -0,8 
Diensten 47,2 3,0 4,2 2,4 1,9 
Overheid 13,8 0 0 0 0 
Totaal 118,3 1,7 2,9 1,3 0,8 

ARNHEM/NIJMEGEN 
Landbouw 7,0 0 0 -1,4 -0,4 
Industrie 38,3 0,5 1,1 1,6 0,2 
Bouw 14,4 0,7 0 0 -0,7 
Diensten 117,4 2,2 4,3 2,6 1,9 
Overheid 34,9 -0,8 0,3 -0,1 0 
Totaal 212,0 1,2 2,5 1,7 1,1 

ZW-GELDERLAND 
Landbouw 7,1 0,0 0,0 -1,4 -1,1 
Industrie 11,9 3,6 2,6 0,8 0 
Bouw 4,8 2,1 0 1,1 -0,1 
Diensten 22,2 6,4 2,8 2,2 1,7 
Overheid 5,7 1,9 3,6 0 0 
Totaal 51,7 3,9 2,2 1,2 0,6 

GELDERLAND 
Landbouw 43,6 -0,2 -0,2 -1,1 -0,8 
Industrie 118,0 1,8 2,3 1,7 0,5 
Bouw 41,9 3,0 1,0 0,2 -0,7 
Diensten 279,9 3,6 3,7 2,5 1,9 
Overheid 83,5 -0,4 -0,1 0 0 
Totaal 566,9 2,3 2,3 1,5 1 

NEDERLAND 
Landbouw 265 -0,4 -0,4 -0,8 -0,9 
Industrie 983 0,4 0,9 0,7 0 
Bouw 365 2,6 2,0 0 -0,5 
Diensten 2533 2,1 2,5 1,9 1,5 
Overheid 747 -0,3 0,4 -0,1 0 
Totaal 4893 1,3 1,6 1,1 0,7 

Bron: CPB / Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 

coli. afd. 
code: 2/tv/ls/pw/afd./V148 
09.03.90 
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