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1 	Samenvatting 

1.1 Inleiding De Provinciale Economische Verkenning 1995 geeft een schets van de 
recente economische ontwikkeling en de vooruitzichten op korte termijn. 
Daarnaast is de situatie van de Gelderse economie beschreven aan de 
hand van enige kenmerken. Ten slotte worden drie toekomstscenario's 
over de arbeidsmarkt in de komende twintig jaar gepresenteerd. In de 
bijlage zijn veel gegevens over de arbeidsmarkt opgenomen. Meer 
gedetailleerde informatie is op aanvraag beschikbaar. 

1.2 Economische ontwikkeling 1994-1996 

De ontwikkeling van het bedrijfsleven in 1994 

Omzet 
1993 werd gekenmerkt door een korte, maar heftige conjuncturele neer-
gang. Voor het eerst in 10 jaar daalde de omzet van het bedrijfsleven. 
Begin 1994 verbeterde de conjunctuur en was er weer sprake van enige 
groei, met name op de buitenlandse afzetmarkten. De omzetontwikke-
ling van de Gelderse bedrijven liep in de pas met de Nederlandse ont-
wikkeling. Alleen Zuidwest-Gelderland vertoonde een opvallende afwij-
king. Dankzij een stormachtige groei van de export bedroeg de 
omzetstijging het dubbele van de nationale groei. 

Omzetgroei in % 1994 

Veluwe 

Achterhoek 

Arnhem/Nijmegen 

Zuidwest-Gelderland 

Gelderland 

Nederland 

 

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 
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Investeringen 
Ongeveer de helft van de bedrijven heeft in 1994 geïnvesteerd. De 
investeringsneiging was daarmee even groot als in de voorgaande 
jaren. Ook het aandeel bedrijven dat uitbreidingsinvesteringen pleegde, 
is al enige jaren tamelijk constant en ligt zo rond de 30%. 
Als gevolg van de economische stagnatie in 1993 trad algemeen een 
scherpe daling op van de bedrijfsinvesteringen. Het daaropvolgende 
economische herstel in 1994 was nog onvoldoende om de investerin-
gen mee te trekken. In Gelderland werd dankzij de gunstige ontwikke-
ling in de regio Arnhem/Nijmegen toch nog een kleine groei gereali-
seerd. De Veluwe kende eveneens een lichte toename. In de 
Achterhoek en in Zuidwest-Gelderland liepen de investeringen naar ver-
houding sterk terug. 

Investeringsgroei in % 1994 

Veluwe 

Achterhoek 

Arnhem/Nijmegen 

Zuidwest-Gelderland 

Gelderland 

Nederland 

 

 

6 -3 0 	3 	6 	9 
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Winst en rendement 
In 1994 is een einde gekomen aan drie jaren van afnemende winsten. 
Het aantal bedrijven dat het jaar met winst kon afsluiten is ten opzichte 
van 1993 licht gestegen en iets meer bedrijven beoordelen het behaalde 
rendement als voldoende. 

%-bedrijven met voldoende rendement 94 

Veluwe 

Achterhoek 

Arnhem/Nijmegen 

Zuidwest-Gelderland 

Gelderland 

Nederland 

 

65 67 69 71 73 75 

Werkgelegenheid 
De economische groei in 1994 heeft weinig nieuwe banen opgeleverd. 
Op de Veluwe en in de Achterhoek liep de werkgelegenheid zelfs iets 
terug. Alleen in Zuidwest-Gelderland nam het aantal banen toe. In ver-
gelijking met het verleden was echter ook hier de groei gering. 

Werkgelegenheidsgroei in % 1994 

Veluwe 

. Achterhoek 

Arnhem/Nijmegen 

Zuidwest-Gelderland 

Gelderland 

Nederland 

0,5 
	

0,0 	0,5 	1,0 	1,5 
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Uitgifte bedrijfsterreinen 
Voor het vijfde achtereenvolgende jaar is de verkoop van bedrijfsterrei-
nen in Gelderland gedaald. In 1994 werd 10% minder terrein uitgege-
ven dan in 1993. Per regio waren de verschillen groot: op de Veluwe 
werd een derde minder uitgegeven dan verleden jaar, in Zuidwest-Gel-
derland trokken de verkopen juist aan. Over de hele linie is het Gelderse 
uitgifteniveau in vergelijking met het recente verleden sterk verlaagd. 

Verwachtingen voor 1995 en 1996 
De winstpositie van het bedrijfsleven is sterk verbeterd en het investe-
ringsherstel zet zich voort. De bezettingsgraad van de industrie is intus-
sen weer op een aanvaardbaar niveau gekomen. In de bouw lijkt voorlo-
pig het hoogtepunt bereikt en moet rekening worden gehouden met een 
afnemend groeitempo. Voor de internationale dienstverlening blijft de 
conjunctuur goed, de meer binnenlands gerichte dienstverlening zal 
slechts een bescheiden omzetgroei beleven. 
In de tweede helft van 1994 herstelde de economie en trok de banen-
groei weer enigszins aan. De groei heeft zich daarna versneld voortge-
zet. Voor 1995 en 1996 verwacht het CPB voor Nederland een toename 
van gemiddeld ruim 90.000 banen per jaar. Bij deze landelijke groei mag 
voor Gelderland worden gerekend op een toename van een kleine 
13.000 banen per jaar De stijging zal in Zuidwest-Gelderland het hoog-
ste zijn, de groei in de Achterhoek blijft wat achter. 

Werkgelegenheidsgroei in %'95 en 96 

Voluwe 

Achterhoek 

Arnhem/Nijmegen 

Zuidwest-Gelderland 

Gelderland 

Nederland 

. 

 

1,0 	1.5 	2.0 	2,5 	3.0 

 



De arbeidsmarkt 1994-1996 

Beroepsbevolking 
Doordat in 1994 de werkgelegenheid niet of nauwelijks toenam, is dat 
jaar ook de beroepsbevolking minder snel gestegen dan gebruikelijk. De 
aantrekkende werkgelegenheidsgroei in 1995 en 1996 zal naar ver -
wachting een hogere toevloed van het arbeidsaanbod uitlokken. De 
groei van de beroepsbevolking in Gelderland stijgt daardoor de komen-
de periode wat sneller dan vorig jaar. In de Achterhoek zal de groei rela-
tief laag zijn. In Zuidwest-Gelderland is de aanwas naar verhouding 
groot. 

Werkloosheid 
. 	 Door de stagnerende werkgelegenheidsontwikkeling is -evenals in 

1993- de werkloosheid vorig jaar fors toegenomen. In Nederland kwa-
men er ruim 70.000 werklozen bij, in Gelderland 6.000. Door de werk-
gelegenheidsgroei in Zuidwest-Gelderland bleef de werkloosheid in 
deze regio stabiel. In alle andere regio's was sprake van een stijging. 

Op korte termijn houden de werkgelegenheidsgroei en de aanwas van 
de beroepsbevolking elkaar ongeveer in evenwicht. Dit betekent dat de 
werkloosheid tot 1996 niet of nauwelijks zal afnemen. Alleen op de Velu-
we is een daling van betekenis te verwachten. 
Het werkloosheidspercentage ligt in Gelderland iets onder het landelijk 
gemiddelde. De regionale verschillen in Gelderland blijven vrijwel onge-
wijzigd: in de regio Arnhem/Nijmegen is de werkloosheid zeer hoog, in 
vergelijking daarmee is de werkloosheidsproblematiek in de andere 
Gelderse regio's bescheiden. 

Tabel 1 Werkloosheidspercentage (werkzoekenden naar een baan van 12 uur 
of meer per week in procenten van de beroepsbevolking) 1993-1996, 
per regio 

Vel Ach A/N ZWG GId Ned 

1993 4,6 4,5 8,5 4,9 6,1 6,6 
1994 5,0 5,1 9,8 4,9 6,8 7,6 
1995 4,6 5,0 9,6 5 6,6 7,6 
1996 4,1 5,0 9,3 4,8 6,3 7,5 

Bron Gelderland 1993 en 1994: EBB94; CBS; overige cijfers Bureau economisch Onderzoek, afdeling Econo-
mische Zaken, Provincie Gelderland. Bron Nederland: 1993 en 1994: EBB'94. CBS: overige cijfers CEP'95, 
CPB 



1 3 Enige kenmerken van de Gelderse economie 

Het regionaal produkt 
De Gelderse economie is conjunctuurgevoeliger dan de Nederlandse 
economie. Afhankelijk van de conjuncturele stand varieert de bijdrage 
van Gelderland aan het nationaal produkt van jaar tot jaar. Na een lang-
durige internationale crisis begin jaren tachtig treedt vanaf 1984 een 
gestaag economisch herstel op. De Gelderse economie heeft daarvan 
naar verhouding sterk geprofiteerd. In Gelderland werd relatief veel 
geïnvesteerd en het regionaal produkt groeide meer dan gemiddeld. De 
bijdrage van Gelderland aan het nationaal produkt steeg van 9,6% in 
1985 tot 10,7% in 1993. In de komende periode zal het Gelderse aan-
deel naar verwachting nog wat verder kunnen stijgen. 
Qua regionaal produkt behoorde Zuidwest-Gelderland de afgelopen 
jaren tot de snelst groeiende gebieden van Nederland. Door een sterke 
afzetontwikkeling heeft met name de industrie belangrijke groei-impul-
sen aan het gebied gegeven. Markant is de positie van de dienstensec-
tor op de Veluwe en in Arnhem/Nijmegen. Meer dan 70% van het bruto 
regionaal produkt wordt door de dienstensector gegenereerd. Daarmee 
volgen deze twee regio's onmiddellijk op de belangrijke agglomeraties in 
de Randstad. 

Arbeidsproduktiviteit en regionale inkomenspositie 
De 'produktie per arbeidsplaats" ofwel de "arbeidsproduktiviteit" ligt in 
Gelderland ruim 10% onder het landelijk gemiddelde. Dit komt doordat 
delen van de Gelderse bedrijvigheid naar verhouding arbeidsintensief 
zijn. 
Onder invloed van de regionale dynamiek is de produktiviteit in Zuid-
west-Gelderland sterk gestegen en ligt thans boven het Nederlandse 
gemiddelde. De overige drie Gelderse regio's kennen allen een lagere 
produktiviteit. 
Het "inkomen per hoofd van de bevolking" ligt in alle Gelderse regio's 
(iets) onder het landelijk gemiddelde. In de rangorde van 40 Nederland-
se regio's scoren de Gelderse regio's derhalve laag. De Achterhoek 
behoort tot de vijf regio's met het laagste inkomen per hoofd van de 
bevolking in Nederland. 

Exportoriëntatie 
Het Gelderse bedrijfsleven exporteert door de jaren heen minder dan 
het Nederlandse bedrijfsleven. Na 1985 is de achterstand geleidelijk 
kleiner geworden. De verschillen met Nederland zijn echter nog steeds 
aanwezig. Gemiddeld over de afgelopen jaren lag de Gelderse export-
quote 10- tot 20% onder de landelijke. Binnen Gelderland is de export- 
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quote van de Veluwe en vooral Zuidwest-Gelderland relatief laag, de 
andere regio's bevinden zich rondom het landelijk gemiddelde. 

Produktiestructuur 
Arnhem/Nijmegen beschikt over een gunstige produktiestructuur. Sec-
toren met in beginsel positieve vooruitzichten zijn sterk vertegenwoor -
digd, terwijl activiteiten met slechte werkgelegenheidsperspectieven 
weinig voorkomen. In de Achterhoek is de structuur minder gunstig en 
ligt de situatie precies andersom. Vooral de omvangrijke landbouw is 
bepalend voor de structuur waarin ruim 1/5 van de regionale werkgele-
genheid zich in bedreigde sectoren bevindt. In Zuidwest-Gelderland zijn 
een aantal perspectiefvolle handelsactiviteiten dominant. Daarnaast 
vormt de landbouw een belangrijk structuurkenmerk. Hoewel de land-
bouw in het algemeen een probleemsektor is geldt dit niet voor Zuid-
west-Gelderland. Afgezien van het sterke accent op de overheid, wijkt 
de produktiestructuur op de Veluwe weinig af van de Nederlandse. 

Dynamieken produktiemilieu 
Afgemeten aan de aanwezigheid van jonge stuwende bedrijven zijn de 
Achterhoek en Zuidwest-Gelderland voor (traditionele) industrie aan-
trekkelijke regio's. Daarnaast bezit Zuidwest-Gelderland ook een zeer 
gunstig produktiemilieu voor de groothandel. Voor de andere typen stu-
wende bedrijvigheid scoren alle Gelderse regio's op- of onder het lande-
lijk gemiddelde. Per saldo kan geconcludeerd worden dat Gelderland op 
het gebied van de jonge bedrijvigheid matig presteert. Opvallend is 
vooral de lage dynamiek in de Transportsektor. 

Innovatie in industrie en dienstverlening 
In Nederland wordt in de industrie gemiddeld 3,3% van de werkgelegen-
heid ingezet voor R&D. In Gelderland is dit aandeel slechts 1 % Hoewel 
evenveel bedrijven "iets" aan R&D doen en de aanwezigheid van eigen 
R&D-afdelingen in Gelderland net zo vaak voorkomt als in Nederland, 
zijn de Gelderse inspanningen in arbeidsjaren gemeten veel lager. 
In de dienstverlening speelt R&D een minder prominente rol dan in de 
industrie. Gemiddeld doet nog geen 10% van de bedrijven iets aan R&D 
en slechts 4% van de bedrijven beschikt over een eigen R&D-afdeling. 
De R&D-intensiteit in de Gelderse dienstverlening ligt ruim boven de 
Nederlandse. Vooral in de regio Arnhem/Nijmegen wordt naar verhou-
ding veel R&D-arbeid verricht. 

Typering van de industrie 
In vergelijking met Nederland zijn de industriële bedrijven in Gelderland 
klein, ligt de arbeidsproduktiviteit onder het gemiddelde en wordt er min- 
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der geëxporteerd. De Gelderse industrie is tamelijk arbeidsintensief. Het 
aandeel high-tech bedrijven is laag. Het zwaartepunt van de high-
techindustrie ligt in de regio Arnhem/Nijmegen. In de andere regio's ligt 
het accent sterk op de traditionele industrie. 
De kapitaalintensiteit van de industrie in de Achterhoek, Zuidwest-Gel-
derland en op de Veluwe ligt 30 â 40 procent onder het Nederlandse 
niveau. In Arnhem/Nijmegen daarentegen ligt de kapitaalintensiteit -na 
een aanhoudende periode van hoge investeringen- boven het Neder-
landse gemiddelde. 

Opleidingsniveau van de beroepsbevolking 
Het opleidingsniveau van de beroepsbevolking is in de loop der tijd toe-
genomen. In Gelderland heeft intussen nog maar 8,5% alleen basison-
derwijs genoten. Ruim 70% heeft de één of andere vorm van beroeps-
onderwijs doorlopen, van wie meer dan de helft MBO. Voor nog maar 1 
op de 10 is het algemeenvormende onderwijs eindniveau. Ongeveer 7% 
heeft een universitaire opleiding. 
In Gelderland is het opleidingsniveau van de beroepsbevolking onge-
veer een afspiegeling van het Nederlandse beeld. Dit geldt ook voor de 
Veluwe. In de Achterhoek ligt het accent zwaar op het lager- en middel-
baar beroepsonderwijs, het aandeel HBOers is echter een kwart lager 
en het aandeel universitair geschoolden ligt zelfs 60% onder het lande-
lijk gemiddelde. Ten dele is de positie van Zuidwest-Gelderland verge-
lijkbaar met de Achterhoek: meer LBO en minder hooggeschoolden. In 
Arnhem/Nijmegen is het aandeel hooggeschoolden juist hoog (bijna 
29% heeft HBO of WO). 

1.4 De komende twintig Jaar 

Drie toekomstscenario's 
Met het oog op de internationale ontwikkelingen moeten in Nederland 
strategische keuzes worden gemaakt over economische hervormingen 
en aanpassingen in het maatschappelijk bestel. Op tal van terreinen zul-
len in de toekomst fundamentele aanpassingen worden doorgevoerd. In 
dat kader zijn door het CPB een aantal mogelijke toekomstbeelden 
geschetst van de Nederlandse economie. 

De resulterende groeiscenario's leiden tot sterk uiteenlopende arbeids-
marktontwikkelingen. De Gelderse schets van de arbeidsmarkt is afge-
leid van de Nederlandse verwachtingen. Gegeven de nationale ramin-
gen van het Centraal Planbureau mag verwacht worden dat de 
ontwikkelingen in Gelderland zullen verlopen als weergegeven in deze 

12 



verkenning. Daarbij dient steeds te worden bedacht dat de gepresen-
teerde cijfers indicatief zijn. Zij geven de trend aan, waarin de regionale 
arbeidsmarkt zich ontwikkelt. De uitkomsten laten zien waar de verschil-
lende landelijke scenario's van het CPB in Gelderland toe leiden en 
hebben vooral een signaalfunctie. 

De arbeidsmarkt in Gelderland 

Ontwikkeling van de beroepsbevolking 
De komende twee decennia zal de bevolkingsgroei in alle regio's sterk 
afvlakken. Dit heeft een remmende werking op de groei van de beroeps-
bevolking. Een deel van dit effect wordt opgevangen door de toenemen-
de arbeidsparticipatie van vrouwen, desondanks zal de beroepsbevol-
king in geen van de scenario's de groei uit het verleden evenaren. 

De meeste groei zal opnieuw in Zuidwest-Gelderland plaatsvinden. Op 
de Veluwe en in de regio Arnhem/Nijmegen wijken de verwachte ontwik-
kelingen weinig af van het gemiddelde Gelderse beeld. In de Achter-
hoek ten slotte zal de groei als gevolg van de lage bevolkingsaanwas 
zeer traag zijn. 

Tabel 2 Totale beroepsbevolking (alle werkenden en werkzoekenden, ongeacht 
het aantal uren per week), %-mutatie per jaar 

Vel 	Ach 	A/N 	ZWG 	GId 	Ned 

1975-1995 1,4 	1,0 	1,4 	1,8 	1,4 	1,3 

1995-2015 
-maximaal 1,0 	0,6 	0,8 	1,4 	0,9 	0,9 
-minimaal 0,7 	0,2 	0,5 	1,0 	0,6 	0,5 

Bron Ge/der/and: Bureau Economisch Onderzoek, afdeling Economische Zaken, Provincie Ge/der/and 
Bron Nederland: Nederland in Drie voud/CEP'94. CPB; 

Ontwikkeling van de werkgelegenheid 
Nederland is relatief sterk georiënteerd op activiteiten met zwakke 
groeivooruitzichten (landbouw, voedingsmiddelensector, laagwaardige 
procesindustrie en energie). Een belangrijke uitdaging voor de Neder-
landse en Gelderse economie ligt derhalve in een herstructurering naar 
hoogwaardiger marktsegmenten met kennisintensieve produktie. In de 
meest positieve scenario's wordt met succes dit transformatieproces 
doorlopen. In het negatieve scenario lukt het echter niet om de produk- 
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tiestructuur te verbeteren en blijft het accent liggen op laagwaardige 
marktsegmenten. 

Tabel 3 	Totale werkgelegenheid (alle banen, ongeacht het aantal uren per 
week), %-mutatie per jaar 

Vel 	Ach 	A/N 	ZWG 	GId 	Ned 

1975-1995 	1,1 	0,5 	0,9 	1,9 	1,0 	0,8 

1995-2015 
-maximaal 	1,2 	1,0 	1,3 	1,7 	1,3 	1,2 
-minimaal 	0,6 	0,3 	0,6 	1,0 	0,6 	0,6 

Bron Gelderland: Bureau Economisch Onderzoek, afdeling Economische Zaken, Provincie Gelderland 
Bron Nederland: Nederland in Drievoud/CEP94, CPB; 

De verschillende scenario's leiden -per regio- tot uiteenlopende groei-
verwachtingen en werkgelegenheidsontwikkelingen. Terwijl in het verle-
den de totale banengroei op de Veluwe iets boven het landelijk gemid-
delde lag, zal dit naar verwachting in de toekomst afzwakken tot het 
Nederlandse groeitempo. De werkgelegenheidsgroei in de Achterhoek 
blijft structureel achter bij Nederland, zowel in het verleden als in de toe-
komst. Op lange termijn beweegt de werkgelegenheidsontwikkeling in 
de regio Arnhem/Nijmegen zich rondom het landelijk gemiddelde. Voor 
Zuidwest-Gelderland wordt verwacht dat de krachtige werkgelegen-
heidsgroei uit het verleden zal afvlakken. Niettemin zal de banengroei 
naar verwachting toch nog 30- â 40% hoger zijn dan in Nederland. 

Werkloosheid 
Het Gelderse werkloosheidsniveau tendeert over een lange periode 
bezien naar het landelijke niveau. Afhankelijk van de conjuncturele 
stand is de situatie soms wat beter en soms wat slechter. Wezenlijk zijn 
de verschillen echter nooit. De regionale verschillen in Gelderland zijn 
daarentegen wel groot. 
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Tabel 4 Werkloosheidspercentages (alle werkzoekenden, ongeacht voor hoe-
veel uur per week in % van de totale beroepsbevolking) 

Vel 	Ach 	A/N 	ZWG 	GId 	Ned 

1975 3 	4 	6 	4 	5 	5 
1995 6 	5 	12 	6 	8 	9 

2015 
. 	-minimaal 2 	2 	3 	5 	3 	2 

-maximaal 6 	4 	9 	10 	7 	7 

Bron Gelderland: Bureau Economisch Onderzoek, afdeling Economische Zaken, Provincie Gelderland 
Bron Nederland: Nederland in Drievoud/CEP 94, CPB 

De werkloosheid op de Veluwe is al tientallen jaren lager dan in de rest 
van Nederland. In de toekomstscenario's met de hoogste economische 
groei overtreft de werkgelegenheidsgroei de toename van de beroeps-
bevolking waardoor de werkloosheid afneemt tot het lage niveau van 
2%. In het negatieve scenario echter is de banengroei niet toereikend 
en loopt de werkloosheid aanvankelijk sterk op. Na 2010 keert het tij en 
daalt de werkloosheid naar het huidige niveau. 
Ook de Achterhoek kent naar verhouding een lage werkloosheid. Deze 
situatie is op het einde van de jaren tachtig ontstaan toen de groei van 
de beroepsbevolking sterk is afgezwakt (lagere geboortecijfers, negatief 
migratiesaldo). De achterblijvende werkgelegenheidsontwikkeling 
wordt in deze regio gecompenseerd door een nog lagere aanwas van 
de beroepsbevolking. Dit leidt er toe dat in alle scenario's de werkloos-
heid verder afneemt. 

In het uitgangsjaar 1995 ligt de werkloosheid in Arnhem/Nijmegen aan-
zienlijk boven het landelijk niveau. In het meest positieve scenario zorgt 
de voorspoedige economische ontwikkeling voor een aanhoudende 
werkgelegenheidsgroei. De werkloosheid in 2015 bestaat dan net zo als 
in Nederland alleen nog maar uit een frictiewerkloosheid van 2 â 3%. 
Het negatieve scenario schetst voor de arbeidsmarkt een somber per-
spectief. In 2005 bereikt de werkloosheid een hoogtepunt. In 
Arnhem/Nijmegen is de werkloosheid dan opgelopen tot 14% van de 
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beroepsbevolking. In de jaren daarna verbetert de conjunctuur. De ople-
ving manifesteert zich in Arnhem/Nijmegen wat sterker, terwijl de groei 
van de beroepsbevolking iets achter blijft waardoor de werkloosheids-
situatie ten opzichte van Nederland licht verbetert. Niettemin is in dit 
scenario de werkloosheid in 2015 nog steeds hoog. 

In Zuidwest-Gelderland bestaat van oudsher een omvangrijk verschil 
tussen de regionale werkgelegenheid en de omvang van de beroepsbe-
volking (het aantal beroepsbeoefenaren is ongeveer een kwart hoger 
dan het aantal banen in de regio). Samen met de nabijheid van belang-
rijke werkgelegenheidsconcentraties zoals Nijmegen, Den Bosch, 
Utrecht en Rotterdan e.o.- heeft dit geresulteerd in een hoog uitgaand 
pendelsaldo. Bij de verwachte ontwikkelingen van vraag- en aanbod op 
de arbeidsmarkt zal de discrepantie toenemen. In alle scenario's is de 
groei van de werkgelegenheid onvoldoende om de toename van de 
beroepsbevolking op te vangen. Bij een gelijkblijvend pendelsaldo resul-
teert dit in een dramatische stijging van de werkloosheid. Terwijl nu het 
werkloosheidspercentage in Zuidwest-Gelderland ruim onder het lande-
lijke niveau ligt, dreigt dit in de toekomst mogelijk anderhalf tot tweeen-
eenhalf maal zo hoog worden als in Nederland. Het is evenwel denk-
baar dat de dreigende werkloosheidsgroei in Zuidwest-Gelderland 
wordt voorkomen of getemperd door een navenante stijging van de uit-
gaande pendel. In dat geval kan Zuidwest-Gelderland haar gunstige 
positie handhaven. 

Tabel 5 	Totale werkloosheid (alle werkzoekenden, ongeacht voor hoeveel uur 
per week), x 1.000 personen 

Vel Ach A/N ZWG GId Ned 

1975 7 6 16 3 31 260 
1985 19 15 42 8 84 670 
1995 15 9 37 6 68 631 

2015 
-minimaal 7 4 11 7 28 189 
-maximaal 19 7 32 12 69 573 

Bron Gelderland: Bureau Economisch Onderzoek. afdeling Economische Zaken, Provincie Gelderland 
Bron Nederland: Nederland in Drievoud/CEP'94, CPB 

1 

. 
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2 	De Gelderse economie in 1994-1996 

In dit hoofdstuk wordt een korte schets gegeven van de economische 
ontwikkeling in 1994. Daarnaast wordt een vooruitblik gepresenteerd 
voor de jaren 1995 en 1996. De Gelderse prognoses zijn door het 
Bureau Economisch Onderzoek afgeleid van de Nederlandse verwach-
tingen, De landelijke ramingen en de beschrijving van de Nederlandse 
situatie zijn ontleend aan het Centraal Economisch Plan 1995 en aan de 
Halfjaarlijkse Tussenrapportage van het Centraal Planbureau. 

21 De ontwikkeling van het bedrijfsleven 

1994 
In 1993 daalde voor het eerst sinds 1983 de omzet van het Nederlandse 
bedrijfsleven. Begin 1994 verbeterde de conjunctuur en was er weer 
sprake van enige groei, met name op de buitenlandse afzetmarkten. De 
omzetontwikkeling van de Gelderse bedrijven liep in de pas met de 
Nederlandse ontwikkeling. Hoewel de buitenlandse afzetmarkt voor 
Zuidwest-Gelderland minder belangrijk is, is de groei van de export in 
1994 stormachtig verlopen. De totale omzetstijging van de bedrijven in 
Zuidwest-Gelderland kwam daardoor uit op het dubbele van de nationa-
le groei. 

Ongeveer de helft van de bedrijven heeft in 1994 geïnvesteerd. De 
Investeringsneiging was daarmee even groot als in de voorgaande 
jaren. Ook het aandeel bedrijven dat uitbreidingsinvesteringen pleegde 
is al enige jaren tamelijk constant en ligt zo rond de 30%. Alleen in de 
Achterhoek lag vorig jaar het accent veel minder op de uitbreidingsin-
vesteringen dan gebruikelijk. 

. 
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Tabel 6 	De ontwikkeling van het bedrijfsleven in 1994, per regio 

Vel 	Ach 	AIN 	ZWG GId 	Ned 

Omzetresultaten (%-mutatie) 
Binnenlandse omzet 3 
Buitenlandse omzet 3 
Totale omzet 3 

Exportquote (export in 
% van de omzet) 23 

Investeringen 
- investeringssom (%- mutatie) 1 
- percentage bedrijven met: 

investeringen 48 
waarvan uitbreidings- 
investeringen 29 

Bedrijfsresultaten 
percentage bedrijven met: 
-winst 88 
- voldoende rendement 70 

1 2 4 2 4 
5 3 21 5 3 
2 2 6 3 3 

28 31 19 26 30 

-7 9 -6 1 -2 

49 49 45 48 49 

21 31 34 29 31 

88 	86 	87 87 	87 
67 	72 	71 	70 	67 

. 

Bron: ERBO'94, Kamers van Koophandel 

Als gevolg van de economische stagnatie in 1993 trad algemeen een 
scherpe daling op van de bedrijfsinvesteringen. Het daaropvolgende 
economische herstel in 1994 was nog onvoldoende om de investerin-
gen mee te trekken. In Nederland daalde vorig jaar de investeringssom 
dan ook nog met 2%. In Gelderland werd dankzij de gunstige ontwikke-
ling in de regio Arnhem/Nijmegen toch nog een kleine groei gereali-
seerd. De Veluwe kende eveneens een lichte toename. In Zuidwest-
Gelderland zette de trend van de laatste jaren zich voort en namen de 
investeringen opnieuw sterk af. Ook in de Achterhoek liepen de investe-
ringen in 1994 sterker terug dan in Nederland. Over een langere periode 
beschouwd is de investeringsontwikkeling in de Achterhoek echter niet 
ongunstig. 
In 1994 is een einde gekomen aan drie achtereenvolgende jaren van 
winstdaling. Het aantal bedrijven dat het jaar met winst kon afsluiten is 
ten opzichte van 1993 licht gestegen en een groter deel van de bedrij- 



ven beoordeelt het behaalde rendement als voldoende. In vergelijking 
met Nederland zijn de bedrijven in de Achterhoek wat minder tevreden 
over het rendement, het winstherstel in deze regio is echter meer dan 
gemiddeld geweest. In Arnhem/Nijmegen zijn naar verhouding veel 
bedrijven rendabel. 

Voor Gelderland als geheel kan worden geconcludeerd dat de omzet-, 
de investerings- en de winstontwikkeling in 1994 is verbeterd en dat de 
groei overeenkomstig de landelijke trend is verlopen. Naar regio's 
bezien doen zich op onderdelen wel grote verschillen voor. 

De economische groei in 1994 heeft naar verhouding weinig nieuwe 
banen opgeleverd. In de landbouw en de industrie wordt onder druk van 

. de internationale concurrentie vrijwel onafgebroken gereorganiseerd en 
geherstructureerd. Hierdoor zijn veel arbeidsplaatsen verloren gegaan. 
Daarnaast is de groei in de dienstensector gematigd verlopen. Per saldo 
kwam daardoor de banengroei vrijwel geheel tot stilstand. Op de Velu-
we en in de Achterhoek liep de werkgelegenheid zelfs iets terug. Alleen 
in Zuidwest-Gelderland nam het aantal banen toe. In vergelijking met 
het verleden was ook hier de groei laag. 

Tabel 7 	Ontwikkeling van de werkgelegenheid (banen van 12 uur of meer), 1994 

Vel 	Ach 	A/N 	ZWG 	Old 	Ned 

Groei in% 	-0,2 	-0,3 	0 	1,1 	0 	0,1 

Bron Gelderland: Bureau economisch Onderzoek. afdeling Economische Zaken, Provincie Gelderland 
Bron Nederland: CEP'95, CPB 

Voor het vijfde achtereenvolgende jaar is de verkoop van bedrijfsterrei-
nen in Gelderland gedaald. In 1994 werd 10%  minder terrein uitgege-
ven dan in 1993. Het uitgifteniveau is in vergelijking met het recente ver -
leden sterk verlaagd. Bedroeg in het recordjaar 1989 de Gelderse 
uitgifte nog 213 ha., vorig jaar was dat nog maar 77 ha. Ter vergelijking 
is hieronder de uitgifte in 1994 afgezet tegen de gemiddelde jaarlijkse 
uitgifte in de topperiode 1987-1991. Hieruit blijkt duidelijk hoe traag de 
huidige verkoop verloopt. 
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Tabel 8 	Netto uitgifte van bedrijfsterrein (op terreinen van 5 ha, of meer) in ha, 
1994 en de gemiddelde jaarlijkse uitgifte in de periode 1987-1991 

Vel 

Groei 93/94 in % 	 -32 
Uitgifte 1994 in ha 	 15 
Gemiddelde uitgifte per jaar 
in de topperiode 1987/1991, 
in ha 	 46 

Ach A/N ZWG GId 

4 -13 20 -10 
21 27 14 77 

39 	47 	39 	171 

EJ Bron: RPD / RWG, provincie Gelderland 

De verwachtingen voor 1995 en 1996 
De economische opleving in 1994 werd in Nederland aanvankelijk 
alleen gedragen door de stijgende exporten, thans trekken ook de 
investeringen aan. Onder invloed van o.a. de huidige zeer lage dollar-
koers wordt verwacht dat de internationale conjunctuur de komende 
anderhalf jaar niet verder verbetert. De groei van het nationaal produkt 
zal daardoor in Nederland en Gelderland in 1996 weer wat afzwakken. 

De winstpositie van het bedrijfsleven is sterk verbeterd en het investe-
ringsherstel zet zich voort. De bezettingsgraad van de industrie is intus-
sen weer op een aanvaardbaar niveau gekomen. In de bouw lijkt voorlo-
pig het hoogtepunt bereikt en moet rekening worden gehouden met een 
afnemend groeitempo. Voor de internationale dienstverlening blijft de 
conjunctuur goed, de meer binnenlands gerichte dienstverlening zal 
slechts een bescheiden omzetgroei beleven. 

Tabel 9 	Volumegroei van het Bruto Nationaal Produkt in procenten per jaar 

1993 1994 1995 1996 

OESO-landen 1,2 2,8 2,8 2,5 

EU-landen -0,5 2,6 3,0 3,0 

Nederland 0,4 2,4 3,3 2,5 
Gelderland 0,6 2,7 3,7 2,8 
Bron Gelderland 1993: REJ, CBS, 1994-1996: Bureau Economisch Onderzoek, afdeling EZ. Provincie Gelder 
land 
Bron Nederland: CEP'95 en HT'95, CPB 

. 
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Halverwege 1993 begon de Nederlandse werkgelegenheid te dalen. In 
de tweede helft van 1994 herstelde de economie en trok de banengroei 
weer enigszins aan. De groei heeft zich daarna versneld voortgezet. In 
het eerste kwartaal van 1995 heeft het CBS 65.000 meer banen geme-
ten dan het jaar daarvoor. Sinds 1990 is zon hoge groei niet meer voor -
gekomen. Voor 1995 en 1996 verwacht het CPB voor Nederland een 
toename van gemiddeld ruim 90.000 banen per jaar. Bij deze landelijke 
groei mag voor Gelderland worden gerekend op een toename van een 
kleine 13.000 banen per jaar. Naar verhouding zal de stijging in Zuid-
west-Gelderland het hoogste zijn en blijft de groei in de Achterhoek wat 
achter. 

S 	Tabel 10 	Ontwikkeling van de werkgelegenheid (banen van 12 uur of meer), 
1995 en 1996 

Vel 	Ach 	A/N 	ZWG 	GId 	Ned 

jaarlijkse groei: 
- in % 	 1,9 	1,4 	1,8 	2,8 	1,8 	1,6 
- in personen, X 1.000 	4,6 	1,8 	4,5 	1,9 	12,8 	93 

Bron Gelderland: Bureau economisch Onderzoek, afdeling Economische Zaken, Provincie Gelderland 
Bron Nederland: CEP'95, CPB 

2.2 De arbeidsmarkt 

Beroepsbevolking 
Binnen zekere grenzen reageert het arbeidsaanbod op de vraag naar 
arbeid. Doordat in 1994 de werkgelegenheid niet of nauwelijks toenam, 
is dat jaar ook de beroepsbevolking minder snel gestegen dan gebruike-
lijk. 
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Tabel 11 	De ontwikkeling van de 	beroepsbevolking (voor banen van 12 uur of 
meer), 1994-1996, per regio 

	

Vel 	Ach 	A/N 	ZWG 	Gid 	Ned 

jaarlijkse %-mutatie 
1994 	 1 	1 	1,3 	2 	1,2 	1,2 
1995/1996 	 1,7 	1,2 	1,4 	2,4 	1,6 	1,5 

jaarlijkse mutatie 1995/ 
1996, X1.000 personen 	4,2 	1,9 	4,1 	2,1 	12,3 	98 

Bron Gelderland: Bureau economisch Onderzoek, afdeling Economische Zaken, Provincie Gelderland 
Bron Nederland: CEP'95, CPB 

De aantrekkende werkgelegenheidsgroei dit jaar en volgend jaar zal 
naar verwachting ook een hogere toevloed van het arbeidsaanbod uit-
lokken. Daarnaast stijgt de beroepsbevolking, doordat minder mensen 
dan voorheen uittreden (verminderde VUT-mogelijkheden) en de toe-
stroom uit de WAO (herkeuringen). Tenslotte is de bevolkingsgroei een 
belangrijke oorzaak van het stijgende arbeidsaanbod. Dit verklaart ook 
de relatief trage groei in de Achterhoek en de sterke aanwas in Zuid-
west-Gelderland. 

Werkloosheid 
Door de stagnerende werkgelegenheidsontwikkeling is -evenals in 
1993- de werkloosheid vorig jaar fors toegenomen. In Nederland kwa-
men er ruim 70.000 werklozen bij, in Gelderland 6.000. Door de werk-
gelegenheidsgroei in Zuidwest-Gelderland bleef de werkloosheid in 
deze regio stabiel. In alle andere regio's was sprake van een stijging. 

De werkgelegenheidsgroei en de aanwas van de beroepsbevolking 
houden elkaar ongeveer in evenwicht. Dit betekent dat de huidige werk-
loosheidsituatie niet wezenlijk zal veranderen. De werkloosheid zal tot 
1996 niet of nauwelijks afnemen. Alleen op de Veluwe is een daling van 
betekenis te verwachten. 
Het werkloosheidspercentage ligt in Gelderland iets onder het landelijk 
gemiddelde. De regionale verschillen in Gelderland blijven vrijwel onge-
wijzigd: in de regio Arnhem/Nijmegen is de werkloosheid zeer hoog, in 
vergelijking daarmee is de werkloosheidsproblematiek in de andere 
Gelderse regio's bescheiden. 
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Tabel 12 	Geregistreerde werkloosheid (werkzoekend voor 12 uur of meer per 
week) 1993-1996, per regio 

Vel Ach A/N ZWG GId Ned 

X 1.000 personen: 
1993 	 11 7 24 4 46 415 
1994 	 12 8 28 4 52 486 
1995 	 11 8 28 4 51 489 
1996 	 10 8 27 4 50 489 

werkloosheidspercentage: 
1993 	 4,6 4,5 8,5 4,9 6,1 6,6 
1994 	 5,0 5,1 9,8 4,9 6,8 7,6 
1995 	 4,6 5,0 9,6 5,0 6,6 7,6 
1996 	 4,1 5,0 9,3 4,8 6,3 7,5 

Bron Gelderland 1993 en 1994: EBB'94; CBS: overige cijfers Bureau economisch Onderzoek, afdeling Econo- 
mische Zaken, Provincie Gelderland; Bron Nederland: 1993 en 1994: EBB 94, CBS; overige cijfers CEP'95, 
CPB 

i• 
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3 	Enige kenmerken van de Gelderse 
Economie 

3.1 Inleiding In dit hoofdstuk worden een aantal kenmerken van de Gelderse econo-
mie beschreven die relevant zijn voor de economische ontwikkeling. 
Inzicht in deze kenmerken kan bijdragen aan een beter begrip van de 
Gelderse situatie, zowel ten aanzien van de ontwikkelingen uit het verle-
den als voor de toekomstverwachtingen. 
Bij de samenstelling van dit hoofdstuk is o.a. gebruik gemaakt van ver-
schillende jaargangen van de Provinciale Economische Verkenning, de 
rapportages van de Provinciale Werkgelegenheidsenquêtes en van eer-
der verschenen provinciaal onderzoek. 

3.2 Het regionaal produkt in Gelderland 
In 1993 bedroeg het regionaal produkt van Gelderland bijna 61 miljard 
gulden (Nederland: 568 miljard). Na Zuid-Holland, Noord-Holland en 
Noord-Brabant heeft Gelderland het hoogste regionaal produkt. De bij-
drage van Gelderland aan het nationaal produkt varieert. De ontwikke-
lingen in de afgelopen twintig jaar duiden er op dat de Gelderse econo-
mie gevoeliger is voor conjunctuurbewegingen dan de Nederlandse. 

De economische groei is in het recente verleden in Zuid- en Oost-
Nederland hoger geweest dan in Noord- en West-Nederland. Een der-
gelijke ontwikkeling deed zich ook al in de jaren zeventig en tachtig voor. 
De gunstige economische groei van Gelderland in de afgelopen jaren is 
vooral te danken aan de goede ontwikkeling van de minder verstedelijk-
te regio's. In vergelijking met deze gebieden is de ontwikkeling in het 
stedelijk knooppunt Arnhem/Nijmegen matig verlopen. Afgezet tegen de 
andere (inter)nationale knooppunten komt Arnhem/Nijmegen echter I • 

	

	goed uit de bus. Alleen in Utrecht was de groei van het regionaal pro- 
dukt hoger. 

Qua regionaal produkt behoort Zuidwest-Gelderland de afgelopen jaren 
tot de snelst groeiende gebieden van Nederland (de vierde plaats in een 
rangorde van 40 regio's). Ondanks de relatief kleinere dienstensector is 
hier de economische groei voortvarend verlopen. Door een sterke afzet-
ontwikkeling heeft met name de industrie belangrijke groei-impulsen 
aan het gebied gegeven. Markant is de positie van de dienstensector op 
de Veluwe en in Arnhem/Nijmegen. Meer dan 70% van het bruto regio-
naal produkt wordt door de dienstensector gegenereerd. Daarmee vol- 
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gen deze twee regio's onmiddellijk op een zestal agglomeraties in de 
Randstad 1 . 

Over een langere periode bezien is de groei van het regionaal produkt in 
Gelderland bijna een 1/2-procentpunt per jaar sneller gestegen dan in 
Nederland. 

Tabel 13 	Groei van het Nationaal- en Regionaal Produkt 1975-1991, gemiddelde 
%-mutaties per jaar 

Vel 	Ach 	A/N 	ZWG 	Gid 	Ned 

6,6 	6,3 	6,2 	7,7 	6,5 	6,1 

Bron: Berekend op basis van de Regionaal Economische Jaarcijfers, CBS 

Na de eerste oliecrisis in 1973 brak een periode aan van internationale 
recessie. De economische ontwikkeling in Gelderland bleef in deze 
jaren achter bij de Nederlandse, waardoor de Gelderse bijdrage aan het 
nationaal produkt afnam. Tijdens de lichte conjuncturele opleving in de 
tweede helft van de jaren zeventig nam het Gelderse aandeel weer toe. 
In de begin jaren tachtig breekt een langdurige internationale recessie 

Bijdrage van Gelderland aan het Nationaal Produkt 

0,5 

hoog groel-Stont,IO 

197 3 	179 	1903 	091 	197 	2003 	200e 

Ro,, 19731I99 REJ,CB3, 19412015 BEO, P,00 ,1o10 Gelderland 

01 

1 	Ontleend aan het Statistisch Bulletin, april 1993, CBS 
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uit. De periode wordt beheerst d oor een golf van bedrijfssluitingen en 
reorganisaties. De werkloosheid loopt op tot niveaus die voor enkele 
landen herinnen aan de jaren dertig. De crisis manifesteert zich in Gel-
derland heviger dan in Nederland: het werkloosheidspercentage over-
treft het Nederlands gemiddelde en de bijdrage aan het nationaal pro-
dukt zakt naar een dieptepunt. Vanaf 1984 treedt een gestaag 
economisch herstel op. Gedurende 1989 tot aan de tweede helft van 
1991 is zelfs sprake van een (inter)nationale hoogconjuctuur. De Gel-
derse economie heeft daarvan naar verhouding sterk geprofileerd. In 
Gelderland werd relatief veel geïnvesteerd en het regionaal produkt 
groeide meer dan gemiddeld. De bijdrage van Gelderland aan het natio-
naal produkt steeg van ca. 9,6% in 1985 tot 10,7% in 1993. 
In de CPB-scenario's van de economie (zie hoofdstuk 4) wordt voor 
Nederland een bestendige economische groei voorzien die in het meest 
positieve geval oploopt tot een jaarlijkse groei van 3,3%. Onder die 
omstandigheden kan de bijdrage van Gelderland mogelijk verder oplo-
pen tot iets meer dan 11% in 2015. In het scenario met de laagste groei 
is het Nederlandse groeitempo ongeveer gelijk aan de stijging van de 
afgelopen 25 jaar. Ook dan zal het Gelderse aandeel naar verwachting 
nog wat kunnen stijgen. 

3.3 Arbeidsproduktiviteit en de regionale inkomenspositie 
De "produktie per arbeidsplaats" ofwel de "arbeidsproduktiviteit' ligt in 
Gelderland ruim 10% onder het landelijk gemiddelde. Dit komt doordat 
delen van de Gelderse bedrijvigheid naar verhouding arbeidsintensief 
zijn. Ook de regionale verschillen binnen Gelderland hebben voorname-
lijk te maken met de specifieke produktiestructuur, (d.w.z. de samenstel-
ling van de regionale bedrijvigheid en het soort produkt dat wordt ver-
vaardigd). 

Ie 
Arbeidsproduktiviteit 

(indexcijfers, Nederland = 100%) 
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De produktiviteitsgroei heeft zich per regio zeer verschillend ontwikkeld. 
In 1974 lag de arbeidsproduktiviteit in Zuidwest-Gelderland bijna één-
vijfde onder het landelijk gemiddelde. Onder invloed van de regionale 
dynamiek is de produktiviteit sterk gestegen en ligt thans boven het 
Nederlandse gemiddelde. De overige drie Gelderse regio's kennen een 
lagere produktiviteit. In de Achterhoek is het verschil met Nederland in 
de loop der jaren kleiner geworden. De positie van de Veluwe en de 
regio Arnhem/Nijmegen is vrijwel ongewijzigd. De gemiddelde produkti-
viteitsstijging in deze twee regio's was ongeveer even hoog als in 
Nederland. 

Naar internationale maatstaven gemeten kent Nederland weliswaar 
geen extreme regionale welvaartverschillen, toch zijn er binnen Neder-
land gebieden waarbij het inkomen per hoofd van de bevolking grote 
verschillen te zien geeft. In delen van het noorden des lands bijvoor-
beeld ligt het gemiddeld inkomen 20- tot 30% lager dan in sommige 
gebieden in het westen. De Gelderse regio's liggen iets onder het lande-
lijk gemiddelde. In de rangorde van 40 Nederlandse regio's scoren de 
Gelderse regio's laag. Arnhem/Nijmegen, waar het inkomen per hoofd 
van de bevolking bijna op het Nederlands gemiddelde ligt, komt pas op 
de 22ste plaats. Zuidwest-Gelderland is van een zeer lage classering in 
1974 opgeklommen tot de 27ste plaats. De Veluwe staat op plaats 29 
en de Achterhoek tenslotte behoort tot de vijf regio's met het laagste 
inkomen per hoofd van de bevolking in Nederland. 

3.4 Exportoriëntatie 
De Nederlandse export drijft op de industrie. Ongeveer tweederde deel 
van de totale buitenlandse afzet komt voor rekening van de industrie. 
Daarna volgt de handel met bijna 10%, de transport- en communicatie-
bedrijven met 8% en de landbouw met ca. 5%•  De laatste 10% is ver-
spreid over het resterende bedrijfsleven. 

De export wordt door een betrekkelijk klein deel van het bedrijfsleven 
gerealiseerd. Nog geen kwart van de bedrijven beweegt zich op de bui-
tenlandse afzetmarkt. Terwijl landelijk de buitenlandse handel een 
belangrijke rol vervuld, is de Gelderse groothandel voornamelijk op de 
binnenlandse distributie georiënteerd. 

De Nederlandse uitvoer is geografisch gezien sterk gericht op de EU. 
De pakketsamenstelling naar produkten is tamelijk ongunstig. Neder-
land is gespecialiseerd in goederengroepen in stagnerende marktseg-
menten. In de jaren tachtig is de exportmarkt voor industriële produkten 



zeer expansief geweest. Nederland heeft hiervan weinig kunnen profite-
ren. De uitvoer van Nederlandse industrieprodukten ligt internationaal 
gezien op een laag niveau. 

Het Gelderse bedrijfsleven exporteert door de jaren heen minder dan 
het Nederlandse bedrijfsleven. Na 1985 is de achterstand geleidelijk 
kleiner geworden. De verschillen met Nederland zijn echter nog steeds 
aanwezig. Gemiddeld over de afgelopen jaren lag de Gelderse export-
quote 10- tot 20% onder de landelijke quote. Binnen Gelderland is de 
exportquote van de Veluwe en vooral Zuidwest-Gelderland relatief laag, 
de andere regio's bevinden zich rondom het landelijk gemiddelde. 

Tabel 14 	Exportquote (buitenlandse groei in %van de totale omzet), 1994 

Vel 	Ach 	A/N 	ZWG 	 Gid 	Ned 

23 	28 	 31 	 19 	 26 	 30 

Bron ERBO, Kamers van Koophandel in Nederland 

Circa zeventig procent van de exporterende Gelderse bedrijven beperkt 
de buitenlandse activiteiten tot Europa. Daarbij ligt de nadruk vooral op 
de EU (met name op Duitsland). De handelscontacten met Oost-Europa 
zijn nog van ondergeschikt belang: negen procent van de exporterende 
bedrijven is actief in Oost-Europa. In vergelijking met de Europese afzet 
zijn de handelsbetrekkingen met andere continenten bescheiden. Dertig 
procent van de Gelderse bedrijven exporteert buiten Europa. Het zwaar-
tepunt ligt op Amerika en op Azië (beide 19%). Tien procent van de 
bedrijven voert uit naar Afrika en slechts 4% exporteert naar Australië. 
De totstandkoming van de Europese interne markt heeft geleid tot een 
andere marktbenadering. De bedrijven ervaren de EU in toenemende 
mate als één handelsgebied. In plaats van een uitvoerrelatie met enkele 
individuele landen wordt in toenemende mate naar de gehele EU geëx-
porteerd (van 10% in 1990 tot 30% in 1993)2 

2 	Gelderse bedrijven Over de Grens. KvK Arnhem, Nijmegen en Tiel / Rabobank Arnhem, 
1990 

29 



3.5 Produktiestructuur 

Veluwe 
Met ca. 1/5 van de totale regionale werkgelegenheid is de overheid op 
de Veluwe de belangrijkste werkgever (grote concentratie militairen). 
Daarnaast is de werkgelegenheid op de Veluwe wat sterker georiën-
teerd op de landbouw en de voedings- en genotmiddelen industrie dan 
in Nederland. 
Achterhoek 
In de Achterhoek ligt het accent sterk op de industrie (met name me-
taal-hout- en meubelindustrie) en de landbouw. Terwijl landelijk ca. 
22% van de werkgelegenheid in deze traditionele sectoren is gelokali-
seerd, bedraagt dit aandeel in de Achterhoek bijna 38%. De diensten-
sector is relatief ondervertegenwoordigd. 

Arnhem/Nijmegen 
De produktiestructuur van de regio Arnhem/Nijmegen draagt de ken-
merken van een verstedelijkt gebied. De landbouw en de industrie zijn 
relatief klein en de dienstensector is de dominante werkgelegenheids-
bron. De dienstensector (incl. overheid) is goed voor bijna driekwart van 
de totale werkgelegenheid. 

Zuidwest-Gelderland 
Evenals de Achterhoek bezit Zuidwest-Gelderland een omvangrijke 
agrarische sektor. Het aandeel industriële werkgelegenheid ligt wat 
boven het landelijk gemiddelde. Door de verspreide bewoning en de 
kleinschaligheid van de aanwezige bedrijven is de omvang van de dien-
stensector achter gebleven. De handel is wel zeer sterk vertegenwoor-
digd door de vestiging van een aantal grote (landelijke) distributiecentra. 

Groeipotentie van de produkties tructuur 
In het hierna volgende overzicht zijn de sectoren van de Nederlandse 
economie gerangschikt naar groeipotentie. Daarnaast is aangegeven in 
welke mate de betreffende sectoren in de regio voorkomen, waardoor 
een indruk wordt verkregen van de mate waarin de regionale produktie-
structuur is georiënteerd op expansieve, stabiele en afnemende secto-
ren. 
Uit dit overzicht blijkt dat het leeuwedeel van de economische activitei-
ten over een zekere groeipotentie beschikt. De hoogste en omvangrijk-
ste groei wordt verwacht in de dienstverlening. Ongeveer 30% van cl(' 
economische activiteiten kan gerangschikt worden onder de stabiele 
sectoren. Bij 10% moet rekening worden gehouden met een dalende 
werkgelegenheid. Hieronder vallen grote delen van de industrie en de 
landbouw. 
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Arnhem/Nijmegen beschikt over een gunstige produktiestructuur. Sec-
toren met in beginsel positieve vooruitzichten zijn sterk vertegenwoor -
digd, terwijl activiteiten met slechte werkgelegenheidsperspectieven 
weinig voorkomen. In de Achterhoek is de structuur minder gunstig en 
ligt de situatie precies andersom. Vooral de omvangrijke landbouw zorgt 
voor een structuur waarin ruim 1/5 van de regionale werkgelegenheid 
zich in bedreigde sectoren' bevindt. In Zuidwest-Gelderland zijn de per-
spectiefvolle handelsactiviteiten dominant. Daarnaast vormt de land-
bouw een belangrijk structuurkenmerk. Hoewel de landbouw in het alge-
meen een probleemsector is, geldt dit niet voor Zuidwest-Gelderland. 
Afgezien van het sterke accent op de overheid, wijkt de produktiestruc-
tuur op de Veluwe weinig af van de Nederlandse. 

Li 

. 
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Tabel 15 	Produktiestructuur naar groeipotentie 

Verdeling van sectoren in Nederland 
naar expansieve, stabiele en afnemende 
werkgelegenheid 
(Nederlandse groeiverwachtingen 1995-2015. 
CPB-scenario Balanced Growth) 

expansief 
+++++++ Kwartaire diensten 

Handel 
Zakelijke diensten / Bank- en 
verzekeringswezen 
Chemische- en rubberindustrie 

++ Openbaar nut / Aardolie-industrie 
+ Bouwnijverheid 

+ 

stabiel 
= / + 	Metaalnijverheid 
=1+ 	Overheid 
= / - 	Voedingsmiddelenindustrie 
= 1- 	Vervoer- en communicatiebedrijven 

+ 

Werkgelegenheidsstructuur 

(Werkgelegenheid per sector in procenten van de 
totale regionale werkgelegenheid( 

Vel 	Ach AIN ZWG Old Ned 

16 	14 19 10 16 15 
15 	15 14 21 16 17 

19 	15 22 16 19 22 
2 	1 2 2 2 2 
0 	1 1 1 1 1 
6 	7 6 9 6 6 

58 	53 64 59 60 63 

5 	8 6 6 6 6 
19 	8 16 7 15 12 
4 	4 2 1 3 3 
4 	4 5 5 4 6 

11 

32 	24 	29 	19 	28 	27 

afnemend 
- 	 Textiel-, kleding- en lederindustrie 	1 	2 	0 	1 	1 	1 

Landbouw 
	

6 	12 	3 	13 	7 	5 
- - - 	Hout-, bouwmat.-, papier- en 

grafische industrie 
	

3 	8 	3 	7 	5 	4 

10 	22 	6 	21 	13 	10 
+ 

Totaal 
	

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Bron: Nederlandse groeiverwachtingen per sektor, Nederland in Drievoud, CPB. Werkgelegenheidsstructuur 
Gelderland, Bureau Economisch Onderzoek. afdeling Economische Zaken. Provincie Gelderland •i 
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3.6 Dynamiek en produktiemilieu 
De aanwezigheid van jonge, stuwende 3  bedrijven zegt iets over de 
dynamiek en het produktiemilieu van een regio. Veel nieuwe en succes-
volle oprichtingen duiden op het vermogen tot werkgelegenheidscreatie, 
innovatie, netwerken en specialisatie. Uit onderzoek4  is gebleken dat: 

• de handel en de kennisdiensten de meeste jonge bedrijven herber-
gen, hetgeen duidt op een lage toetredingsdrempel; 

• in alle typen stuwende bedrijven het aantal jonge bedrijven vooral 
sterk is vertegenwoordigd in de Randstad en in twee aangrenzende 
regio's: Flevoland en Zuidwest-Gelderland; 

• jonge bedrijven vooral net buiten de stedelijke kernen ontstaan (sub-
urbane gemeenten met een goed opgeleide bevolking, goede ont-
sluiting en een ruim aanbod van bedrijfsterreinen); 

• in de Traditionele industrie de jonge bedrijvigheid sterk geconcen-
treerd is in Zuid-Nederland en in de grensregio's; 

• overal waar zich concentraties van transportactiviteiten bevinden, 
ontwikkelen zich in het verlengde daarvan veel jonge transportbedrij-
ven; 

• een (groot)stedelijke produktiemilieu bevordert het ontstaan van ken-
nisdiensten. 

Tabel 16 	Aanwezigheid van "jonge bedrijven" in vijf stuwende sectoren per regio 

Vel 	Ach 	A/N 	ZWG 

Traditionele industrie 	= 	++ 	 = 	++ 
Moderne industrie 	= 	+ 	 = 	+ 
Groothandel 	 = 	= 	- 	++ 
Transport 	 -- 	 -- 	 - 	 = 
Kennisdiensten  
Totaal 	 - 	= 	= 	+ 

Bron: Ruimtelijke variaties in de vertegenwoordiging van jonge bedrijvigheid. Peter Louter en Han B/eichrodt, 
uit de bundel Nieuwe Ideeën, RSA -dag 1991 

3 	bedrijven met een boven-regionale functie, niet ouder dan 6 jaar 
4 	Ruimtelijke variaties in de vertegenwoordiging van jonge bedrijvigheid. Peter Louter en Han 

Bleichrodt, uit de bundel Nieuwe Ideeën, RSA-dag 1991 
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Getuige de aanwezigheid van jonge bedrijven zijn de Achterhoek en Zuid-
west-Gelderland voor (traditionele) industrie aantrekkelijke regio's. Daar-
naast bezit Zuidwest-Gelderland ook een zeer gunstig produktiemilieu 
voor de Groothandel. Voor de andere typen stuwende bedrijvigheid sco-
ren alle Gelderse regio's op- of onder het gemiddelde. Per saldo kan 
geconcludeerd worden dat Gelderland op het gebied van de jonge bedrij-
vigheid, matig presteert. Opvallend is vooral de lage dynamiek in de trans-
portsector. 

3.7 Innovatie in industrie en dienstverlening 
De Research en Development activiteiten van het bedrijfsleven lopen uit-
een van permanent ontwikkelingswerk in een eigen R&D-afdeling tot het 
incidenteel uitbesteden van betrekkelijk kleine werkzaamheden. Een 
kwart van de Nederlandse industrie doet wel "iets" aan Research en 
Development. Ook in Gelderland is dat het geval. Alleen in Zuidwest-Gel-
derland blijft de industrie ver achter. In deze regio ontplooide slechts één 
op de acht bedrijven enige R&D-activiteiten. 

Zestien procent van de Nederlandse industriële bedrijven beschikt over 
een aparte R&D-afdeling. In Arnhem/Nijmegen hebben aanzienlijk meer 
bedrijven een eigen R&D-afdeling (25%), de Veluwe en de Achterhoek 
zijn gemiddeld en Zuidwest-Gelderland blijft opnieuw ver achter (10%). 

De mate waarin het bedrijfsleven zich bezig houdt met in eigen beheer uit-
gevoerde Research en Development, kan worden uitgedrukt in het kenge-
tal R&D-intensiteit, d.w.z. het aantal specifieke R&D-arbeidsplaatsen in 
procenten van de totale werkgelegenheid. In Nederland wordt in de indus-
trie gemiddeld 3,3% van de werkgelegenheid besteed aan R&D. In Gel-
derland is dit aandeel slechts 1%. Hoewel evenveel bedrijven iets aan 
R&D doen en de aanwezigheid van een eigen R&D-afdelingen in Gelder-
land net zo vaak voorkomt als in Nederland, zijn de Gelderse inspannin-
gen in arbeidsjaren gemeten veel lager. In Nederland wordt door de 
bedrijven ruim drie keer zoveel arbeid ingezet voor R&D als in Gelderland. 
Deze lagere inzet blijkt overigens niet uit de scholingsinspanningen van 
de Gelderse industrie. Eerder is het tegendeel waar. Bij meer bedrijven 
hebben de werknemers recentelijk een cursus gevolgd en een groter deel 
van het personeelsbestand heeft aan de cursussen deel genomen. 

In de dienstverlening speelt R&D een minder prominente rol dan in de 
industrie. Gemiddeld doet niet meer dan 8 â 9% van de bedrijven iets aan 
R&D en slechts 4% van de bedrijven beschikt over een eigen R&D-afde-
ling. De R&D-intensiteit in de Gelderse dienstverlening ligt ruim 25% 
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Tabel 17 	Research en Development, industrie en dienstverlening per regio 

Industrie Vel Ach A/N ZWG Gid Ned 

R&D-activiteiten 
- 	%-bedrijven met (eigen 

en/of uitbestede) R&D 27 27 28 15 26 25 
- 	%-bedrijven met eigen 

R&D-afdeling 19 17 25 10 18 16 

%-bedrijven naar scholingsinspanning 
- 	personeel is recentelijk 

niet bijgeschoold 22 27 11 28 22 30 
- 	personeel is recentelijk 

bijgeschoold 72 73 87 62 74 65 
bereik van de bijscholing: . 	

- tot 10% van het personeel 51 38 57 33 46 40 
- 	10 tot 25% van het personeel 16 23 22 16 19 18 
- meer dan 25% van het 

personeel 5 12 8 13 9 7 

R&D-intensiteit 
aandeel R&D-arbeidsplaatsen in totale 
werkgelegenheid van de industrie 1,0 0,9 1,2 0,8 1,0 3,3 

Diensten 

R&D-activiteiten en Organisatie 
- 	%-bedrijven met (eigen en/ 

of uitbestede) R&D 7 12 10 9 9 8 
- 	%-bedrijven met eigen 

R&D-afdeling 5 0 3 7 4 4 

%-bedrijven naar scholingsinspanning 
- 	personeel is recentelijk 

niet bijgeschoold 31 50 28 37 33 35 
- 	personeel is recentelijk 

bijgeschoold 69 37 70 63 64 61 
bereik van de bijscholing: 
- 	 totl0%vanhetpersoneel 31 
- 

21 20 36 26 29 
10tot25%van het personeel 

. 

25 8 29 12 22 18 
- 	meer dan 25% van het 

personeel 13 8 21 15 16 14 

R&D-intensiteit 
aandeel R&D-arbeidsplaatsen 
in totale werkgelegenheid van 
de dienstensector 0,7 0,8 1,2 0,4 0,9 0,7 

Bron De regionale dimensie van innovatie in de Nederlandse industrie en dienstverlening, 1992, SEO-Amster- 
dam, juni 1994 
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Hoewel in de Achterhoek zich naar verhouding veel diensten bezig hou-
den met één of andere vorm van R&D, heeft dit niet geleid tot het oprich-
ten van eigen R&D-afdelingen. Dit in tegenstelling tot Zuidwest-Gelder-
land waar bij een zeer lage R&D-intensiteit toch relatief veel bedrijven 
hoger dan de Nederlandse. Vooral door de relatief grote arbeidsinzet 
voor R&D in de regio Arnhem/Nijmegen wordt het Gelderse gemiddelde 
opgekrikt tot ruim boven het Iandelijke.een eigen R&D-afdeling hebben. 

Bijna tweederde van de dienstverlenende bedrijven hebben een deel 
van het personeel recentelijk bijgeschoold. In één op de acht gevallen 
had de bijscholing zelfs betrekking op meer dan 25% van het perso-
neelsbestand. Binnen Gelderland valt op dat de scholingsinspanning 
van de Achterhoek zeer laag is en van de regio Arnhem/Nijmegen hoog. 

3.8 Typering van de industrie 
De Nederlandse industrie bestaat voor bijna tweederde deel uit traditio-
nele industrie. In Gelderland is dit aandeel nog hoger. Ongeveer drie-
kwart van de bedrijfstak kan gerekend worden tot de traditionele indus-
trie. Het aandeel high tech bedrijven in Gelderland is daarentegen aan 
de lage kant. In Arnhem/Nijmegen behoort 23% van de industrie tot de 
categorie high-tech. Daarmee ligt het Gelderse zwaartepunt van de 
high-techbedrijven in deze regio. In de andere Gelderse regio's ligt het 
accent sterk op de traditionele industrie5 . 

Tabel 18 Aandeel in de industriële werkgelegenheid naar type activiteit, 1992 

Vel Ach A/N ZWG GId Ned 

high-toch 14 10 23 16 16 21 
proces 13 7 12 2 10 16 
traditioneel 73 83 65 82 74 63 

totaal industrie 	100 100 100 100 100 100 

Bron.' De industrie in Gelderland, Bureau Economisch Onderzoek, afdeling Economische Zaken, Provincie Ge! 
dei/and 

5Deindustrie in Gelderland. Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland, apil  
1993. 

S 
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In vergelijking met Nederland zijn de industriële bedrijven in Gelderland 
klein, ligt de arbeidsproduktiviteit onder het gemiddelde en wordt er min-
der geëxporteerd. De Gelderse industrie is tamelijk arbeidsintensief. 
Met de voortbrenging van één miljoen gulden produktiewaarde zijn 
gemiddeld in de Gelderse industrie ruim tien arbeidsjaren gemoeid. In 
Nederland vergt dezelfde produktiewaarde slechts 7,8 arbeidsjaren. 
Een en ander hangt nauw samen met de regionale produktiestructuur. 
Sommige sectoren zijn kapitaalintensief en leveren naar verhouding 
weinig werkgelegenheid op (zoals de petro-chemische industrie). Ande-
re activiteiten verlangen juist een hoge arbeidsinzet bij een relatief laag 
investeringsniveau (bijvoorbeeld in de kledingindustrie). 

Afgemeten aan het investeringsniveau van de afgelopen twintig jaar ligt 
. de kapitaalintensiteit in de Achterhoek, Zuidwest-Gelderland en op de 

Veluwe 30 â 40 procent onder het Nederlandse niveau. De situatie in de 
regio Arnhem/Nijmegen is sterk in beweging. De kapitaalintensiteit is 
toegenomen. Begin tachtiger jaren lagen de investeringen per arbeids-
plaats ruim onder het landelijke gemiddelde. Na een aanhoudende 
periode van hoge investeringen ligt het niveau thans boven het Neder-
landse en bezit de regio relatief veel high-techbedrijven. 

3.9 Opleidingsniveau van de beroepsbevolking 
Doordat schoolverlaters met een steeds hogere opleiding tot de 
arbeidsmarkt toetreden, stijgt in de loop der tijd het scholingsniveau van 
de beroepsbevolking. In Gelderland heeft nog maar een klein deel 
alleen basisonderwijs genoten. Beroepsonderwijs is het meest voorko-
mende scholingstype. Meer dan 70% heeft de één of andere vorm van 
beroepsonderwijs doorlopen. Voor nog maar 11 â 12% is het algemeen 
vormende onderwijs eindniveau (MAVO/HAVO/VWO). 

In de Achterhoek ligt het accent nog zwaarder op het lager- en middel-
baar beroepsonderwijs. Daar staat tegenover dat het aandeel HBO een 
kwart lager is. Het aandeel universitair geschoolden ligt zelfs 60% onder 
het landelijk gemiddelde. Ten dele is de positie van Zuidwest-Gelder-
land vergelijkbaar met de Achterhoek: meer LBO en minder hoogge-
schoolden. In Arnhem/Nijmegen is het aandeel hooggeschoolden juist 
hoog. Dit wordt verklaard door enerzijds de aanwezigheid van hoog-
waardige werkgelegenheid en anderzijds de aanwezigheid van veel 
hogeronderwijsinstellingen. Op de Veluwe is het opleidingsniveau van 
de beroepsbevolking ongeveer een afspiegeling van het Nederlandse 
beeld. 
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Tabel 19 	Beroepsbevolking naar opleidingsniveau (ingedeeld op basis van het 
hoogst behaalde diploma), totaal per regio = 100%, 1994 

Vel Ach A/N ZWG Gid Ned 

BO 8,5 8 8 11 8,5 9,5 

MAVO 7,5 5,5 7,5 8,5 7 7 
HAVO/VWO 5 3 4,5 3,5 4,5 5,5 

LBO 17,5 22 14,5 21,5 17,5 16 
MBO 38,5 45,5 37 38,5 39,5 38 
HBO 15,5 12,5 18,5 12 16 16,5 

WO 7 3 10 5 7 7,5 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Bron EBB1994. CBS 

. 
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4 	De komende twintig jaar 

r 	4.1 Inleiding In 1992 heeft het Centraal Planbureau een lange-termijnstudie gepubli- 
ceerd van de Nederlandse economie (Nederland in Drievoud). Daarin 
worden een aantal scenario's uitgewerkt. De scenario's zijn gebaseerd 
op een drietal verschillende visies op economische groei, op een sterk-
te-zwakte analyse van Nederland en op de trends die zich voor de toe-
komst aftekenen. Dit resulteert voor Nederland in drie toekomstbeelden: 
onvoldoende en te laat reageren op de ontwikkelingen (Global Shift), 
goed anticiperen en ingrijpende maatschappelijke veranderingen 
(Balanced Growth), een reactivering van de overlegeconomie waarbij 
overheid en sociale partners consensus bereiken en wederzijds bereid 
zijn in dat kader offers te brengen (European Renaissance). 
Volgens het CPB zijn de drie scenario's gelijkwaardige, plausibele toe-
komstbeelden. Met de studie beoogt het Planbureau bij te dragen aan 
de beleidsvoorbereiding en discussie met betrekking tot strategische 
keuzes voor de lange termijn. Bij het ontwikkelen van een beleidsstrate-
gie mag de blik niet worden vernauwd tot de horizon van één scenario, 
maar is het gewenst met verschillende vergezichten rekening te hou-
den. De drie scenario's schetsen daarom sterk verschillende, maar wel 
plausibele en intern consistente beelden van de Nederlandse economie 
in de komende periode 6  

In dit hoofdstuk wordt een projectie gepresenteerd van de landelijke 
scenario's op de Gelderse regio's. De scenario-periode loopt tot het jaar 
2015. Daarbij staat de arbeidsmarkt centraal. 

4.2 Drie scenario's 
• 	 De drie voor Nederland uitgewerkte scenario's worden door het Cen- 

traal Planbureau als volgt gekarakteriseerd 7 . 

6 	Nederland in Drievoud, pag 32, CPB 
7 	idem, pag. 369-371 
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Procentuele groei per jaar 	Global Shift 	European Renaissence 	Balanced Growth 
1990-2015: 

Wereld handel 	 3,8 	 5,2 	 6,4 
Bruto Nationaal Produkt 	1,8 	 2,8 	 3,3 

Het Centraal Planbureau 8  stelt dat met het oog op de toekomst strate-
gische keuzes vereist zijn, keuzes over economische hervormingen en 
aanpassingen in het maatschappelijk bestel. Dit impliceert op een aan-
tal terreinen een fundamentele aanpassing. De situatie dat het vermo-
gen tot sociale innovatie in Nederland onvoldoende is en dat de proble-
men eerst groter moeten worden voordat de aanpassingen worden 
aangebracht, is uitgewerkt in het Global Shift-scenario. Hierbij is aange-
nomen dat pas omstreeks 2005 serieuze aanpassingen tot stand 
komen. In de beide andere scenario's worden de bakens eerder verzet 
en wordt de economische en maatschappelijke hervorming voortvarend 
aangepakt. Het European Renaissance-scenario heeft als centrale lei-
draad het zoveel mogelijk behouden van de essentialia van de wel-
vaartsstaat 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 dynami-
sche technologische ontwikkeling en een hervorming van de welvaarts-
staat. 

4.3 De arbeidsmarkt in Gelderland 
In het kader van de discussie over o.a. de nieuwe Streekplannen, de 
regionale ontwikkelingsvisies en het nieuwe Beleidsplan EZ is het 
gewenst te beschikken over een lange termijn beeld van de arbeids-
markt in de Gelderse regio's. De strategische keuzes die in dat verband 
gemaakt moeten worden beïnvloeden de lange termijn ontwikkeling. 
Het maken van ruimtelijke en economische keuzes en het realiseren 
van grootschalige projecten als bijvoorbeeld EuroTransport genereert 
werkgelegenheid en inkomen maar heeft ook negatieve maatschappelij-
ke effecten (aantasting milieu en leefbaarheid, veel ruimte beslag). Bij 
de afweging over dit soort vraagstukken is het van belang zicht te heb-
ben op de trendmatige arbeidsmarktontwikkeling in de regio en in hoe-
verre extra werkgelegenheidsimpulsen gewenst zijn. 

8 	idem, pag 378 e.v. 
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De drie verschillende groeiscenario's van de Nederlandse economie 
leiden tot sterk uiteenlopende arbeidsmarktontwikkelingen. De Gelder-
se schets van de arbeidsmarkt is via een regio-specifiek model van het 
Bureau Economisch Onderzoek afgeleid van de Nederlandse verwach-
tingen. Gegeven de nationale ramingen van het Centraal Planbureau 
mag verwacht worden dat de ontwikkelingen in Gelderland zullen verlo-
pen als weergegeven in deze verkenning. Daarbij dient steeds te wor-
den bedacht dat de gepresenteerde cijfers van indicatieve betekenis 
zijn. Zij geven de trend aan waarin de regionale arbeidsmarkt zich ont-
wikkelt. De uitkomsten laten zien waar de verschillende scenario's van 
het CPB in Gelderland toe leiden en hebben vooral een signaalfunctie. 

De Gelderse projectie bevat positieve en negatieve toekomstbeelden. In 
welke richting de toekomst zich zal bewegen hangt in de eerste plaats af 
van macro-ontwikkelingen als bijvoorbeeld de wereldhandel. Voor het 
realiseren van de positieve scenario's is echter nogal wat extra nodig. 
De veronderstelde Vrij hoge groei van de wereldhandel alleen is niet vol-
doende. Onder andere is een herstructurering van de Nederlandse eco-
nomie noodzakelijk. Deze herstructurering moet uiteindelijk in de regio's 
haar beslag krijgen. Dit vereist nieuwe initiatieven van het bedrijfsleven, 
tijdig inspelen op de (internationale) trends en tenslotte een slagvaardi-
ge regionale overheid die bereid en in staat is de randvoorwaarden te 
scheppen. 

Beroepsbevolking9 
De omvang van de beroepsbevolking wordt enerzijds bepaald door het 
aantal mensen in de leeftijdscategorie 15-64 jaar (de potentiële 
beroepsbevolking) en anderzijds door de neiging van die bevolkings-
groep om deel te nemen aan het arbeidsproces (de zgn. participatie-
graad). 

9 	Tot de beroepsbevolking worden gerekend al degenen die betaalde beroepsarbeid verrich- 
ten alsmede zij die op dit moment niet werken maar wel in staat- en bereid zijn aan hel 

arbeidsproces deel te nemen (ongeacht het aantal uren dat men aan het arbeidsproce 
(wenst) deel neemt, definitie CCS'81) 

. 
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Bevolkingsgroei 10  
De bevolking in de leeftijdscategorie 15-64 jaar is in Gelderland de afge-
lopen twintig jaar een fractie sneller toegenomen dan in Nederland. Op 
regionaal niveau zijn de verschillen echter interessanter. 
De Achterhoek en Zuidwest-Gelderland vormen in dit verband de uiter-
sten. Het lage groeitempo van de Achterhoek wordt veroorzaakt door 
een negatief vestigingssaldo en een relatief sterk vergrijsde bevolking. 
In Zuidwest-Gelderland daarentegen is de bevolking juist betrekkelijk 
jong en zijn de geboortecijfers zeer hoog. Daarnaast kent deze regio 
een sterk vestigingsoverschot waardoor het inwonertal al jaren lang 
sterk stijgt. 

Tabel 20 	Bevolkingsgroei 15-64 jaar, %-mutaties per jaar 

Vel 	Ach 	A/N 	ZWG 	GId 	Ned 

1975-1995 	1,2 	0,8 	1,0 	1,6 	1,1 	1,0 
1995-2015 	0,5 	0,2 	0,3 	0,8 	0,4 	0,4 

Bron 1975-1994 CBS bevolkingsstatistiek, 19950. v. prognose PRIMOS'94, FOCUS/ CBS, midden variant 

10 In dit rapport is uitgegaan van de PRIMOS-bevolkingsprognose (Focus/CBS) en niet van de 

provinciale bevolkingsprognose van de dienst RWG. De reden hiervoor is dat de RWG-

prognose een sterk taakstellend karakter draagt. De migratie-taakstelling is soms dermate 

dominant dat de geraamde bevolkingsontwikkeling hierdoor in belangrijke mate wordt 

bepaald. De PRIMOS-prognoses zijn consistent met de landelijke prognoses en kennen 

een interregionale samenhang. Zij beogen een zo realistisch mogelijke raming te geven van 

de toekomstige bevolkingsomvang. De migratie-veronderstellingen worden niet geformu-

leerd op basis van politieke wenselijkheid, maar op basis van de meest waarschijnlijke ont-

wikkeling (geraamd door rekening te houden met trends uit het verleden, woningvoorraad 

en de woningbouwcontingenten). Er bestaat dus een methodologisch verschil tussen de 

PRIMOS-prognose en de RWG-taakstelling. Gegeven dit verschil dient voor het opstellen 

van een realistische arbeidsmarktprognose om principièle redenen te worden uitgegaan 

van de PRIMOS-bevolkingsprognose. De implicaties van de geraamde bevolkingsgroei 

voor de arbeidsmarktprognose zijn namelijk verstrekkend. Ambitieuze taakstellingen waar-

van de haalbaarheid onzeker is, zouden een vertekend beeld schetsen van de toekomstige 
arbeidsmarktsituatie. 
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De komende twee decennia zal blijkens de PRIMOS-bevolkingsprogno-
se de groei in alle regio's sterk afvlakken. De meeste groei zal opnieuw 
in Zuidwest-Gelderland en -in mindere mate- de Veluwe plaatsvinden, in 
de Achterhoek en in de regio Arnhem/Nijmegen is de verwachte groei 
het laagste. 

Niet alleen het groeitempo, maar ook de leeftijdsopbouw van de bevol-
king zal zich wijzigen (ontgroening en vergrijzing). Het aandeel jongeren 
(15-24 jaar) is afgenomen ten gunste van de leeftijdscategorie 25-44 
jaar. In de komende periode zal het aandeel jongeren niet noemens-
waardig meer dalen. Wel zal een verdere verschuiving binnen de oude-
re leeftijdscategorieën optreden waardoor de vergrijzing verder toe-
neemt. Het zwaartepunt zal komen te liggen op de leeftijd 45-64 jaar. 
Deze trend is algemeen en manifesteert zich zowel in Nederland als in 
Gelderland en de Gelderse regio's. Derhalve wordt hier volstaan met het Ie 
weergeven van de Nederlandse ontwikkeling. 

Ontwikkeling van de participatiegraad 
in Nederland 
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Arbeidsparticipatie 
In het Balanced Growth scenario en -in mindere mate- in European 
Renaissance wordt een sterke toename van de vrouwelijke participatie 

. 
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voorzien. De participatiegraad tendeert op lange termijn naar het hoge 
niveau van Zweden. Voorts wordt uitgegaan van hervormingen op het 
gebied van de WAO, waardoor minder personen uit het arbeidsproces 
worden gestoten. In Global Shift ontbreken effectieve WAO-maatrege-
len en neemt onder invloed van de matige economische ontwikkeling de 
participatie van vrouwen minder snel toe. 
De arbeidsparticipatie naar leeftijd en geslacht ontwikkelt zich in de Gel-
derse regio's langzaam maar zeker in de richting van de landelijke parti-
cipatie. De verschillen uit 1975 zijn in 1995 nog maarten dele aanwezig. 
Naar verwachting zet deze tendens zich voort waardoor de verschillen 
in 2015 nog maar zeer gering zullen zijn. Derhalve wordt ook hier vol-
staan met het weergeven van het Nederlandse beeld, dat grosso modo 
ook geldt voor de Gelderse regio's. 

Ontwikkeling van de participatiegraad 
in Nederland 
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Ontwikkeling van de beroepsbevolking 
De zojuist genoemde demografische ontwikkelingen (groeivertraging en 
vergrijzing) drukken sterk op de groei van de beroepsbevolking. Een 
deel van de neerwaartse effecten wordt opgevangen door een toene-
mende arbeidsparticipatie. Desondanks zal de beroepsbevolking in 
geen van de drie scenario's de groei uit het verleden evenaren. In de 
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Ontwikkeling beroepsbevolking, indexcijfers 1975=100 
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56 	jaren 1975-1995 bedroeg de jaarlijkse stijging van de beroepsbevolking 
in Gelderland 1,4%. In de toekomstscenario's European Renaissance 
en Balanced Growth zal ondanks de sterk toenemende participatie-
graad de groei afzwakken. In Global Shift valt de groei zelfs terug tot niet 
meer dan 0,6%. Ten opzichte van het verleden is dat ruim een halve-
ring. 

De toename in Zuidwest-Gelderland ligt in alle scenario's ongeveer een 
half procentpunt per jaar hoger. Op lange termijn bezien resulteert daar -
door een substantieel verschil. Gesommeerd over de gehele scenario-
periode zal de groei van de beroepsbevolking in Zuidwest-Gelderland 
ca. 13 procentpunten sneller verlopen dan gemiddeld in Gelderland. Op 
de Veluwe en in de regio Arnhem/Nijmegen wijken de verwachte ontwik- 

is  kelingen weinig af van het gemiddelde Gelderse beeld. In de Achter -
hoek ten slotte zal de groei als gevolg van de lage bevolkingsaanwas 
niet meer dat 0,2% tot 0,6% bedragen. 

Tabel 21 	Groei van de totale beroepsbevolking (ongeacht voor hoeveel uur per 
week), %-mutaties per jaar 

Vel 	Ach 	A/N 	ZWG 	GId 	Ned 

1975-1995 	1,4 	1,0 	1,4 	1,8 	1,4 	1,3 

1995-2015 
-BG 	1,0 	0,6 	0,8 	1,4 	0,9 	0,9 
-ER 	0,9 	0,5 	0,8 	1,3 	0,8 	0,8 
-GS 	0,7 	0,2 	0,5 	1,0 	0,6 	0,5 

Bron Nederland: Nederland in Drievoud/CEP'94, CPB; 
Bron Gelderland: Bureau Economisch Onderzoek, afdeling Economische Zaken, Provincie Gelderland 

Werkgelegenheid 11  
Nederland is relatief sterk georiënteerd op activiteiten met zwakke 
groeivooruitzichten (landbouw, voedingsmiddelensector, laagwaardige 
procesindustrie en energie). Zelfs onder gunstige omstandigheden zal 

11 	Evenals bij de beroepsbevolking is de werkgelegenheid uitgedrukt in personen en geldt 

geen urengrens. D.w.z. alle werkzame personen c.q. arbeidsplaatsen tellen even zwaar, 
ongeacht het aantal uren dat gewerkt wordt. 
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daardoor de groei van de uitvoer en de produktie in de komende periode 
naar verwachting achter blijven bij de groei van de wereldhandel. Een 
belangrijke uitdaging voor de Nederlandse economie ligt derhalve in 
een herstructurering naar hoogwaardiger marktsegmenten met kennis-
intensieve produktie. In Balanced Growth en ten dele in European 
Renaissance wordt met succes dit transformatieproces doorlopen. In 
Global Shift lukt het echter niet om de produktiestructuur te verbeteren 
en blijft het accent liggen op laagwaardige marktsegmenten, aldus het 
CPB. 

Tabel 22 	Groei van de totale werkgelegenheid (alle banen, ongeacht voor hoe- 
veel uur per week), %-mutaties per jaar 

Vel Ach AIN ZWG GId Ned 

1975-1995 1,1 0,5 0,9 1,9 1,0 0,8 

1995-2015 
-BG 1,2 1,0 1,3 1,7 1,3 1,2 
-ER 1,1 0,7 1,1 1,3 1,0 1,0 
-GS 0,6 0,3 0,6 1,0 0,6 0,6 

Bron Nederland: Nederland in Drievoud/CEP'94, CPB: 
Bron Gelderland: Bureau Economisch Onderzoek, afdeling Economische Zaken, Provincie Gelderland 

De verschillende macro-economische scenario's leiden -per regio- tot uit-
eenlopende groeiverwachtingen en werkgelegenheidsontwikkelingen. 
Ook in het meest gunstige scenario (Balanced Growth) zal de stijging 
van de arbeidsproduktiviteit niet meer zo snel stijgen als in het verleden. 
Dit komt de werkgelegenheidsgroei ten goede. Het werken in deeltijd zal 
verder stijgen waardoor de banengroei nog een extra impuls krijgt. In 
European Renaissance wordt historisch gezien ook een redelijk hoge 
groei gerealiseerd. Alleen in Global Shift is de werkgelegenheidsontwik-
keling laag en ligt voor gemiddeld Gelderland duidelijk onder de groei-
voet uit de periode 1975-1995 

20% van de werkgelegenheid op de Veluwe bestaat uit overheidsdien-
sten (Nederland 13%). Dit hoge aandeel wordt voornamelijk veroor-
zaakt door de concentratie van militairen op de Veluwe 12  

12 	militaire werkgelegenheid incl. dienstplichtigen 

. 
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Ontwikkeling werkgelegenheid, indexcijfers 1975=100 
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Terwijl de werkgelegenheid in de overige sectoren altijd sterk in bewe-
ging is, is de omvang van de dominante overheidssektor op de Veluwe 
tot op heden tamelijk stabiel. In vergelijking met Nederland is de werk-
gelegenheid in de landbouw sterk afgenomen, de industriële werkgele-
genheid minder gedaald en heeft de dienstensector zich beter ontwik-
keld. Terwijl in het verleden de totale banengroei op de Veluwe boven 
het landelijk gemiddelde lag, zal naar verwachting in de toekomst 
afzwakken tot het Nederlandse groeitempo. 

De werkgelegenheidgroei in de Achterhoek blijft structureel achter bij 
Nederland, zowel in het verleden als in de toekomst. Het gebied wordt 
gekenmerkt door een sterke aanwezigheid van de traditionele bedrijf-
stakken landbouw en industrie. Dit heeft een remmende werking op de 
werkgelegenheidsgroei gehad. Met name in de landbouw zijn in de loop 
der tijd veel arbeidsplaatsen verloren gegaan. De groei in de diensten-
sector loopt weliswaar in de pas met de landelijke groei, maar de sector 
is naar verhouding klein. Hierdoor zijn de positieve effecten lager dan in 
Nederland. 

Op lange termijn vertoont de regio Arnhem/Nijmegen positieve en nega-
tieve afwijkingen ten opzichte van Nederland: het beeld in de bouwnij-
verheid en de industrie is negatief, de dienstensector is groot, expan-
deert iets sneller en bezit veel kennisintensieve activiteiten, de 
landbouw is klein. Per saldo beweegt de totale werkgelegenheidsont-
wikkeling zich rondom het landelijk gemiddelde. 

De gunstige werkgelegenheidsontwikkeling in Zuidwest-Gelderland tus-
sen 1975 en 1995, heeft zich voornamelijk in de periode na 1985 gema-
nifesteerd. Vooral de dienstensector kende een stormachtige groei (in 
tien jaar tijd een toename van meer dan 70%). De andere sectoren ken-
den overigens naar verhouding eveneens een hoge groei (landbouw, 
industrie en bouwnijverheid). 
Ook in de toekomstscenario's ligt de ontwikkeling in Zuidwest-Gelder-
land steeds boven de landelijke groeiverwachting. De verschillen 
nemen echter af. In het verleden bedroeg de regionale groei meer dan 
het dubbele van de Nederlandse. Voor de toekomst wordt verwacht dat 
de groei in Zuidwest-Gelderland 30- â 40% hoger zal zijn dan in Neder-
land. 

Landbouw 
De landbouw vertoont al een aantal decennia hetzelfde beeld: een stij- 
gend produktievolume bij een trendmatig afnemende werkgelegenheid. 
De milieu- en de overschotproblematiek in de landbouw zorgen de 
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komende periode voor een beperkte produktiegroei en een voortgaande 
daling van de werkgelegenheid. 

Met ruim éénvijfde van de totale Nederlandse veestapel is de veehou-
derij sterk in Gelderland geconcentreerd (Veluwe en de Achterhoek). Dit 
betekent dat een navenant groot deel van de markt- en mestproblema-
tiek zich in Gelderland manifesteert. Het werkgelegenheidsverlies in de 
landbouw op de Veluwe en in de Achterhoek ligt dan ook ver boven het 
landelijk gemiddelde. De landbouwsector in deze regio's is zeer 
omvangrijk en de produktiestructuur moet als ongunstig worden beoor-
deeld. Voor de toekomst zal het verlies aan agrarische werkgelegenheid 
zich aanzienlijk sneller voltrekken dan in de rest van Nederland. De 
landbouwsektor in Zuidwest Gelderland bezit een gunstige structuur 

Ie  (glas- en tuinbouw). Als gevolg daarvan kon de werkgelegenheid de 
afgelopen jaren tegen de algemene tendens in toenemen. Ook in de 
toekomstscenario's zijn de werkgelegenheidsvooruitzichten positief. 

Tabel 23 	Groei van de totale werkgelegenheid in de landbouw (alle banen, onge- 
acht voor hoeveel uur per week), %-mutaties per jaar 

Vel 	Ach 	A/N 	ZWG 	GId 	Ned 

1975-1995 	-1,3 	-1,5 	-0,7 	0,5 	-1,0 	-0,6 

1995-2015 
-BG 	-1,4 	-1,5 	-0,8 	0,2 	-0,9 	-0,8 
-ER 	-1,1 	-1,4 	-0,6 	0,5 	-0,7 	-0,7 
-GS 	-0,6 	-0,8 	-0,1 	1,4 	-0,1 	-0,1 

Bron Nederland: Nederland in Drievoud/CEP'94, CPB: 

Ie Bron Gelderland: Bureau Economisch Onderzoek. afdeling Economische Zaken. Provincie Gelderland 

Industrie 13 
De industrie kent een lange historie van afbrokkelende werkgelegen-
heid, met een korte periode van opbloei in de jaren 1985-1990. Daarna 
heeft de neerwaartse trend zich weer voortgezet. Duidelijk is geworden 
dat aan deze ontwikkeling niet zozeer conjuncturele oorzaken ten 

13 	incl. Openbare Nutsbedrijven 
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grondslag liggen, maar structurele. 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. 

Tabel 24 Groei van de totale werkgelegenheid in de industrie (alle banen, onge-
acht voor hoeveel uur per week), %-mutaties per jaar 

Vel Ach A/N ZWG 	GId Ned 

1975-1995 -0,6 -0,6 -1,5 -1,1 	-1,0 -0,9 

1995-2015 
-BG 0,4 0,3 -0,1 0 	0,2 0,1 
-ER -0,1 -0,2 -0,6 -0,5 	-0,3 -0,4 
-GS -0,7 -0,8 -1,4 -0,7 	-0,9 -1,0 

Bron Nederland: Nederland in Drievoud/CEP'94, CPB; 
Bron Gelderland: Bureau Economisch Onderzoek, afdeling Economische Zaken, Provincie Gelderland 

In Balanced Growth wordt uitgegaan van een geslaagde upgrading van 
de procesindustrie en een groei van de high-tech-industrie. Zowel in 
Nederland als in Gelderland kan de werkgelegenheid dan licht stijgen. 
Het European Renaissance scenario gaat uit van een verdere ontplooi-
ing van de hoogwaardige industrie. Delen van de traditionele- en pro-
cesindustrie krijgen het echter moeilijk. Per saldo daalt de industriële 
werkgelegenheid gestaag. 
In Global Shift tenslotte kunnen grote delen van de Europese industrie 
de concurrentie niet (meer) aan met Japan, Z-O-Azië en Noord-Ameri-
ka. Binnen Europa blijft de Nederlandse industrie nog verder achter 
waardoor de werkgelegenheid net zo sterk afneemt als in de jaren 1975-
1995. 
Gezien de conjunctuurgevoelige industriële structuur van Arnhem/Nij-
megen moet bi) een teruglopende bedrijvigheid rekening worden gehou-
den met een grotere afkalving van de industriële werkgelegenheid. Dit 
kan in GIobal Shift zelfs oplopen tot een afname van bijna 1,5%  per jaar 
tegenover een daling in Nederland van gemiddeld 1%. 

Bouwnijverheid 
De bouw is een conjunctuurgevoelige bedrijfstak. Naarmate de econo- 
mische groei hoger is stijgt het bouwvolume. In het verlengde hiervan is 

. 
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alleen in het scenario Balanced Growth de werkgelegenheidsgroei van 
enige betekenis, In Global Shift is de economische conjunctuur dermate 
dat de werkgelegenheid in de bouw fors afneemt. 

Tabel 25 Groei van de totale werkgelegenheid in de bouwnijverheid (alle banen, 
ongeacht voor hoeveel uur per week), %-mutaties per jaar 

Vel 	Ach 	AIN 	ZWG 	GId 	Ned 

1975-1995 0,2 	0 	-1,7 	1,6 	-0,4 	-0,8 

1995-2015 

S 	-BG 0,7 	0,6 	0,1 	0,4 	0,5 	0,4 
-ER 0,3 	0,2 	-0,3 	0 	0,1 	0 
-GS -0,6 	-0,6 	-1,1 	-0,6 	-0,8 	-0,9 

Bron Nederland: Nederland in Orievoud/CEP'94, CPB, 
Bron Gelderland.-  Bureau Economisch Onderzoek. afdeling Economische Zaken. Provincie Gelderland 

Diensten 14 
Tien achtereenvolgende jaren is de werkgelegenheidstoename in Gel- 
derland vooral te danken geweest aan de ontwikkelingen in de diensten- 
sector. De groei bereikte in de periode 1988-1991 een hoogtepunt. 
Jaarlijks nam de werkgelegenheid in de Gelderse dienstverlening toe 
met bijna 18.000 arbeidsplaatsen. Als gevolg van de zwakke conjunc- 
tuur is de groei daarna terug gevallen naar nog geen 2.000 in 1994. Het 
groeiverval in Gelderland was de afgelopen jaren groter dan in Neder- 
land. Bij een aantrekkende conjunctuur treedt in Gelderland mogelijk 
een wat sterker groeiherstel op. 

14 	excl. overheid 

53 



Tabel 26 	Groei van de totale werkgelegenheid in de diensten (alle banen, onge- 
acht voor hoeveel uur per week), %-mutaties per jaar 

Vel Ach AIN ZWG GId Ned 

1975-1995 2,8 2,0 2,1 4,3 2,5 1,9 

1995-2015 
-BG 2,1 1,9 2,0 2,7 2,1 1,9 
-ER 1,7 1,6 1,7 2,2 1,7 1,6 
-GS 1,2 1,1 1,1 1,5 1,2 1,1 

Bron Nederland: Nederland in Drievoud/CEP94, CPB, 
Bron Gelderland: Bureau Economisch Onderzoek, afdeling Economische Zaken, Provincie Gelderland 

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 dienstensector zijn 
de mogelijkheden voor produktiviteitsverbeteringen gering. De stijgende 
afzet is dan ook steeds gepaard gegaan met een toename van de werk-
gelegenheid. De deïndustrialisering zet zich voort terwijl de diensten-
sector in de breedte en in alle scenario's blijft uitdijen. In 2015 zal ca. 
66% van de Gelderse werkgelegenheid in de dienstverlening gelokali-
seerd zijn (1975=42%, 1995=56%). 

Werkloosheid 15  
Na de recessie halverwege de jaren tachtig heeft Gelderland sterk 
geprofiteerd van de economische opleving. Ten tijde van de hoogcon-
junctuur verliep de creatie van arbeidsplaatsen in Gelderland zeer voor-
spoedig met gunstige effecten voor de arbeidsmarkt. Het werkloos-
heidspercentage was voordien lange tijd iets hoger dan in Nederland. 
Naarmate de conjunctuur verbeterde, veranderde deze positie. Vanaf 
1988 ligt de werkloosheid wat onder het landelijk gemiddelde. 

15 De werkloosheid wordt door het CPB in de studie "Nederland in Drievoud' gedefinieerd als 
Werkzoekenden Zonder Baan (ongeacht het aantal uren waarvoor een baan wordt 
gezocht). Dit begrip is ruimer dan de Geregistreerde Werkloosheid van het CBS (in Neder-

land voor 1993 respectievelijk 550.000 en 415.000). In dit rapport is de regionale werkloos-
heid overeenkomstig de CPB-definitie. 
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Voor het jaar 2015 wordt verwacht dat de Gelderse werkloosheid zich 
om en nabij het landelijke niveau bevindt. Intussen kan worden gecon-
cludeerd dat het Gelderse werkloosheidsniveau over een lange periode 
bezien tendeert naar het landelijke niveau. Afhankelijk van de conjunc-
turele stand is de situatie soms wat beter en soms wat slechter. Wezen-
lijk zijn de verschillen echter nooit. 
De regionale verschillen binnen Gelderland zijn daarentegen groot. Het 
verstedelijkte gebied Arnhem/Nijmegen kent voor Nederlandse begrip-
pen een zeer hoge werkloosheid. De overige (landelijke) regio's liggen 
onder het Nederlandse gemiddelde. 

Tabel 27 	Werkloosheidspercentages (alle werkzoekenden, ongeacht voor hoe- 
veel uur per week in % van de beroepsbevolking) 

	

Vel 	Ach 	A/N 	ZWG 	GId 	Ned 

1975 	 3 	4 	6 	4 	5 	5 
1995 	 6 	5 	12 	6 	8 	9 

2015 
-BG 	 2 	2 	3 	5 	3 	2 
-ER 	 3 	2 	5 	10 	5 	4 
-GS 	 6 	4 	9 	10 	7 	7 

Bron Nederland: Nederland in Drievoud/CEP94, CPB; 
Bron Gelderland: Bureau Economisch Onderzoek, afdeling Economische Zaken, Provincie Gelderland 

De werkloosheid op de Veluwe is al tientallen jaren lager dan in de rest 
van Nederland. In de twee toekomstscenario's met de hoogste econo- 
mische groei overtreft de werkgelegenheidsgroei de toename van de 

Ie  beroepsbevolking waardoor de werkloosheid afneemt tot het lage 
niveau van 2 â 3%. In Global Shift echter is de banengroei niet toerei-
kend en loopt de werkloosheid aanvankelijk sterk op. Na 2010 keert het 
tij en daalt de werkloosheid naar het huidige niveau. 

Ook de Achterhoek kent naar verhouding een lage werkloosheid. Deze 
situatie is op het einde van de jaren tachtig ontstaan toen de groei van 
de beroepsbevolking sterk is afgezwakt (lagere geboortecijfers, negatief 
migratiesaldo). De arbeidsmarkteffecten van de achterblijvende werk-
gelegenheidsverwachtingen worden in deze regio gecompenseerd door 
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een nog lagere aanwas van de beroepsbevolking. Dit leidt er toe dat in 
alle scenario's de werkloosheid verder afneemt. 
In het uitgangsjaar 1995 ligt de werkloosheid in Arnhem/Nijmegen aan-
zienlijk boven het landelijk niveau (respectievelijk 12% tegen 9%). In het 
scenario Balanced Growth zorgt de voorspoedige economische ontwik-
keling voor een aanhoudende werkgelegenheidsgroei. De werkloosheid 
in 2015 bestaat dan net zo als in Nederland alleen nog maar uit een fric-
tiewerkloosheid van 2 â 3%. Het scenario European Renaissance leidt 
uiteindelijk tot een werkloosheidsniveau zoals dit bestond aan het begin 
van de jaren zeventig. Global Shift tenslotte schetst voor de arbeids-
markt een somber perspectief. In 2005 bereikt de werkloosheid een 
hoogtepunt. In Arnhem/Nijmegen is de werkloosheid dan opgelopen tot 
14% van de beroepsbevolking. In de jaren daarna verbetert de conjunc-
tuur. De opleving manifesteert zich in Arnhem/Nijmegen wat sterker ter-
wijl de groei van beroepsbevolking iets achter blijft waardoor de werk-
loosheidssituatie ten opzichte van Nederland licht verbetert. Niettemin is 
in dit scenario de werkloosheid in 2015 nog steeds hoog (9% tegenover 
7% in Nederland). 

In Zuidwest-Gelderland bestaat van oudsher een omvangrijk verschil 
tussen de regionale werkgelegenheid en de omvang van de beroepsbe-
volking (het aantal beroepsbeoefenaren is ongeveer een kwart hoger 
dan het aantal banen in de regio). Samen met de geografische ligging 
van het gebied 16- heeft dit geresulteerd in een hoog uitgaand pendel-
saldo. Bij de verwachte ontwikkelingen van vraag en aanbod op de 
arbeidsmarkt zal de discrepantie toenemen. In alle scenario's is de groei 
van de werkgelegenheid onvoldoende om de toename van de beroeps-
bevolking op te vangen. 

16 	Door de ligging temidden van grote werkgelegenheidsconcentraties aan de randen van het 

gebied (Arnhem/Nijmegen, Den Bosch, Utrecht, Rotterdam eo.) is de feitelijke arbeidsmarkt voor 

Zuidwest-Gelderland veel ruimer dan de begrenzing van het geografische gebied. Ook wanneer 

beroepsbevolking en werkgelegenheid in Zuidwest-Gelderland in evenwicht zouden zijn, dan zou 

erdoor deze omstandigheid toch een aanzienlijke pendel zijn. 
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Ontwikkeling werkloosheid, indexcijfers 1975=100 

Ie 

Veluwe 

foTo 1960 1985 1990 1998 2000 2006 2010 2016 

20 	Arnhem/Niimeaen 

ie-

le 

14 

12 

1970 1960 1980 1990 1995 2000 2005 2040 2015 

20 	 Gelderland 

16 

16 

12 

1975 1980 1986 1990 1995 2000 2006 2010 2015  

20- 	
Achterhoek 

18 

le 

14 

12 

75 1960 1986 1990 1895 2000 2006 2040 2016 

20 	 Zuidwest-Gelderland 

01  

1970 1960 1985 1990 1996 2000 2006 2010 2015 

NrIrIond 

09 

1975 1980 1966 1990 1990 2000 2006 2010 2046 

98 

Bron Gelderland: Bureau Economisch Onderzoek, afdeling Economische Zaken, Provincie Gelderland 
Bron Nederland: Nederland in Drievoud en CEP'94, Centraal Planbureau 
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Niet-werkzame beroepsbevolking: 
personen die een werkloosheidsuitkering hebben, of die actief werk 
zoeken, al of niet via een arbeidsbureau. Het moet gaan om een baan 
van minimaal 12 uur. 

Werkgelegenheid in personen) 
De werkgelegenheid van een regio wordt berekend op basis van alle 
werkzame personen die -ongeacht hun woonplaats- is de regio werk-
zaam zijn geweest. De werkgelegenheid heeft betrekking op arbeid in 
loondienst, van zelfstandigen en van meewerkende gezinsleden voor 
banen van minstens 12 uur per week, inclusief de militaire werkgelegen-
heid (beroeps plus dienstplichtigen) en exclusief sociale werkvoorzie-
ning. De cijfers zijn een jaargemiddelde. 

Definities hoofdstuk 4: 
De CPB-definitie van werkloosheid, beroepsbevolking en werkgelegen-
heid in hoofdstuk 4 komen in hooflijnen overeen met de CBS-definities 
uit hoofdstuk 2, echter zonder urengrens van 12 uur of meer. D.w.z. de 
cijfers in hoofdstuk 4 hebben betrekking op alle banen, werklozen en 
beroepsbeoefenaren, ongeacht voor hoeveel uur per week. 

1 
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Bijlage bij hoofdstuk 2 

Geregistreerde werkloosheid (zoekend naar een baan van minstens 12 uur) 

Vel Ach A/N ZWG GId Ned 

X 1.000 personen 

1988 11 8 29 5 53 453 
1989 11 8 26 4 49 407 

. 	 1990 9 5 25 3 42 358 
1991 8 5 21 3 37 334 
1992 8 5 22 3 38 336 
1993 11 7 24 4 46 415 
1994 12 8 28 4 52 486 
1995 11 8 28 4 51 489 
1996 10 8 27 4 50 489 

werkloosheidspercentage 

1988 5.0 5.3 11.0 6.8 7.5 7.7 
1989 4.9 5.3 9.7 5.4 6.8 6.8 
1990 4.0 3.3 9.2 4.0 5.8 5.9 
1991 3.5 3.3 7.6 3.9 5.0 5.4 
1992 3.4 3.2 7.9 3.8 5.1 5.4 
1993 4.6 4.5 8.5 4.9 6.1 6.6 
1994 5.0 5.1 9.8 4.9 6.8 7.6 
1995 4.6 5.0 9.6 5.0 6.6 7.6 
1996 4.1 5.1 9.2 4.9 6.3 7.5 

Bron G 	1988-1994: EBB, CBS; 199511996 Nederland berekend op basis van CEP'95, CPB; Bron Gelderland 
199511996. Bureau Economisch Onderzoek, Afdeling Economische Zaken, Provincie Gelderland 
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Bijlage bij hoofdstuk 2 

Beroepsbevolking (voor minstens 12 uur per week), definitie CCS91 

1994 	1995 	1996 

Veluwe 242 246 250 
Achterhoek 159 161 163 
Arnhem/Nijmegen 289 293 297 
Zuidwest-Gelderland 84 86 88 

Gelderland 774 786 798 

Nederland 6466 6557 6661 

Bron 1994:EBB'94, CBS: Bron 199511996 Nederland: afgeleid van het CEP95, CPB 
Bron 199511996 Gelderland: Bureau Economisch Onderzoek, afdeling Economische Zaken, Provincie Gelder-
land 

Werkgelegenheid (banen van 12 uur en meer), x 1.000 personen 

1994 1995 1996 

Veluwe 236 240 245 
Achterhoek 131 132 134 
Arnhem/Nijmegen 248 252 257 
Zuidwest-Gelderland 67 69 71 

Gelderland 682 693 707 

Nederland 5765 5851 5951 

Bron Gelderland: Bureau Economisch Onderzoek, afdeling Economische Zaken, Provincie Gelderland: Bron 
Nederland: CEP'95, CPB 
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Bijlage bij hoofdstuk 2 

verkgelegenheid (alle banen ongeacht voor hoeveel uur per week), x 1.000 personen, 1994 

Vel Ach A/N ZWG GId Ned 

1 LANDBOUW 14.4 16.9 8.1 9.7 49.1 309 

2 Voedingsmid.ind. 
veehouderij prod 

3 Voedingsmid.ind. overige prod.> 10.3 5.9 5.9 1.1 23.3 176 
4 Dranken en tabaksprodukten 	1 
5 Textiel-, kleding en loderind. 1.6 2.9 1.2 0.6 6.3 61 
6 Hout-en bouwmaterialenind. 2.6 4.2 4.0 4.4 15.2 94 • 
7 Papier- en grafische industrie 6.4 7.7 5.1 0.9 20.1 140 
8 Chemische-en rubber industrie 4.5 1.6 4.8 1.6 12.6 121 
9 Basismetaal industrie 0.9 0.6 0.6 0.0 2.1 26 

10 Metaalprod.- en optische md. 8.2 8.6 8.6 3.3 28.8 215 
11 Elektro- technische industrie 2.3 1.7 4.8 0.4 9.2 100 
12 Transportmiddelen industrie 1.2 0.5 1.8 0.5 4.0 60 
13 Aardolie industrie 0 0 0 0 0 8 

2-13 INDUSTRIE 37.9 33.8 37.0 12.9 121.6 1001 

14 Delfstoffenwinning 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 10 
15 Openbare nutsbedrijven 1.0 0.9 2.2 0.7 4.8 44 

2-15 NIJVERHEID 38.9 34.7 39.1 13.7 126.5 1055 

16 BOUWNIJVERHEID 16.8 10.0 15.3 6.6 48.7 410 

17 Woningbezit 1.3 0.7 1.9 0.5 4.3 32 
18 Handel 40.4 22.4 39.9 15.8 118.6 1097 
19 Zee- enluchtvaart 0 0 0 0 0 40 
20 Transport- en communicatie 

bedr. 10.0 6.0 14.2 3.7 33.9 361 
21 Bank- en verzekeringswezen 8.4 1.8 8.1 1.3 19.7 203 
22 Andere tertiaire diensten 41.2 20.5 54.3 11.1 127.1 1208 
23 Medische en veterinaire 

diensten 20.6 11.2 29.5 4.0 65.3 533 
24 Andere kwartaire diensten 20.2 9.3 23.1 3.5 56.0 464 

17-24 DIENSTEN 142.2 71.9 171.0 39.9 425.0 3938 

1-24 BEDRIJVEN 212.2 133.6 233.6 69.9 649.3 5712 

25 OVERHEID 48.8 11.5 43.7 5.0 109.1 778 

1-25 TOTAAL 261.0 145.1 277.4 74.9 758.4 6490 

Bron Gelderland.' Bureau Economisch Onderzoek. afdeling Economische Zaken, Provincie Gelderland; 
Bron Nederland.' Nationale Rekeningen 1994, CBS 
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Bijlage bij hoofdstuk 2 

Werkgelegenheidsstructuur (alle banen ongeacht voor hoeveel uur per week), tota 

Vel 

1 LANDBOUW 	 5.5 

2 	Voedingsmidind. 
veehouderij prod. 

3 	Voedingsmid.ind. overige prod. > 4.0 
4 	Dranken en tabaksprodukten 	1 
5 	Textiel-, kleding en lederind. 0.6 
6 	Hout-en bouwmaterialenind. 1.0 
7 	Papier- en grafische industrie 2.4 
8 	Chemische- en rubber industrie 1.7 
9 	Basismetaal industrie 0.3 

10 	Metaalprod.- en optische md. 3.2 
11 	Elektro- technische industrie 0.9 
12 	Transportmiddelen industrie 0.4 
13 	Aardolie industrie 0.0 

2-13 INDUSTRIE 	 14.5 

14 Delfstoffenwinning 0.0 
15 Openbare nutsbedrijven 0.4 

2-15 NIJVERHEID 14.9 

16 BOUWNIJVERHEID 6.4 

17 Woningbezit 0.5 
18 Handel 15.5 
19 Zee-en luchtvaart 0.0 
20 Transport- en communicatie bedr. 3.8 
21 Bank- en verzekeringswezen 3.2 
22 Andere tertiaire diensten 15.8 
23 Medische en veterinaire diensten 7.9 
24 Andere kwartaire diensten 7.7 

17-24 DIENSTEN 	 54.5 

1-24 BEDRIJVEN 	 81.3 

25 OVERHEID 	 18.7 

1-25 TOTAAL 	 100.0 

Ach A/N ZWG Old Ned 

11.7 2.9 13.0 6.5 4.8 

4.1 2.1 1.5 3.1 2.7 

2.0 0.4 0.8 0.8 0.9 
2.9 1.4 5.9 2.0 1.4 
5.3 1.9 1.2 2.6 2.2 
1.1 1.7 2.2 1.7 1.9 
0.4 0.2 0.0 0.3 0.4 
5.9 3.1 4.3 3.8 3.3 
1.2 1.7 0.5 1.2 1.5 
0.4 0.7 0.7 0.5 0.9 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 

23.3 13.3 17.2 16.0 15.4 

0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 
0.6 0.8 1.0 0.6 0.7 

23.9 14.1 18.3 16.7 16.3 

6.9 5.5 8.8 6.4 6.3 

0.5 0.7 0.6 0.6 0.5 
15.4 14.4 21.1 15.6 16.9 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 
4.1 5.1 4.9 4.5 5.6 
1.3 2.9 1.7 2.6 3.1 

14.1 19.6 14.9 16.8 18.6 
7.7 10.6 5.3 8.6 82 
6.4 8.3 4.7 7.4 7.1 

49.6 61.7 53.2 56.0 60.7 

92.0 84.2 93.3 85.6 88.0 

8.0 15.8 6.7 14.4 12.0 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

. 

. 

Bron Gelderland: Bureau Economisch Onderzoek, afdeling Economische Zaken, Provincie Gelderland; Bron 
Nederland: Nationale Rekeningen 1994, CBS 



Bijlage bij hoofdstuk 4 

Totale werkgelegenheid (alle banen, ongeacht voor hoeveel uur per week), X 1000 
personen Corop gebied Veluwe 

Landbouw Nijverheid Bouw Diensten Overheid Totaal 

1975 	18.7 44.1 16.2 83.4 50.3 212.7 
1980 	18.0 39.9 19.1 94.0 50.5 221.5 
1985 	17.1 35.4 14.2 100.6 52.5 219.8 
1990 	15.3 40.4 16.9 128.9 49.9 251.4 
1995 	14.5 39.1 16.9 144.9 48.2 263.4 

Balanced Growth 

2000 	14.1 38.4 17.9 161.9 48.2 280.5 
2005 	13.1 40.6 18.8 186.1 47.5 306.0 
2010 	12.3 41.4 19.4 202.3 47.4 322.9 
2015 	11.0 42.0 19.3 217.4 46.8 336.5 

European Renaissance 

2000 	14.2 38.8 18.0 163.3 50.2 284.4 
2005 	12.5 38.9 17.7 177.6 50.4 297.1 
2010 	12.5 38.5 17.8 190.9 51.8 311.4 
2015 	11.6 38.4 17.8 204.7 52.5 324.9 

Global Shift 

2000 	13.6 36.8 15.4 149.5 49.6 264.9 
2005 	12.3 33.3 13.7 152.4 51.7 263.3 
2010 	13.3 32.4 14.2 163.1 51.8 274.8 
2015 	12.8 34.1 15.1 184.2 51.6 297.7 

Bron: Bureau Economisch Onderzoek, afdeling Economische Zaken, Provincie Gelderland 
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Bijlage bij hoofdstuk 4 

Totale werkgelegenheid (alle banen, ongeacht voor hoeveel uur per week), X 1000 
personen Coropgebied Achterhoek 

Landbouw Nijverheid Bouw Diensten Overheid Totaal 

1975 23.2 39.5 10.0 48.9 10.7 132.3 
1980 21.6 35.8 11.8 53.8 11.3 134.3 
1985 20.2 32.2 7.5 57.7 11.1 128.7 
1990 18.0 36.6 9.6 67.2 11.7 143.1 
1995 17.1 34.9 10.1 73.2 11.4 146.7 

Balanced Growth 

[1 

2000 16.1 
2005 15.2 
2010 13.9 
2015 12.6 

European Renaissance 

2000 16.2 
2005 14.5 
2010 13.9 
2015 13.0 

Global Shift 

2000 15.6 
2005 14.4 
2010 14.8 
2015 14.5 

34.2 10.7 80.9 11.5 153.5 
36.1 11.2 92.0 11.5 166.0 
36.7 11.5 99.4 11.6 173.1 
37.1 11.5 106,3 11.6 179.0 

34.6 10.7 81.6 11.8 154.9 
34.5 10.5 88.1 12.0 159.6 
34.0 10.5 94.2 12.3 164.9 
33.8 10.5 100.5 12.5 170.3 

32.8 9.2 75.3 11.7 144.6 
29.9 8.1 76.5 12.2 141.1 
28.9 8.4 81.4 12.3 145.9 
29.7 9.0 91.2 12.3 156.7 

Bron: Bureau Economisch Onderzoek, afdeling Economische Zaken, Provincie Gelderland 
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Bijlage bij hoofdstuk 4 

Totale werkgelegenheid (alle banen, ongeacht voor hoeveel uur per week), X 1000 
personen Coropgebied Arnhem/Nijmegen 

Landbouw Nijverheid Bouw Diensten Overheid Totaal 

1975 	 9.4 53.4 21.7 114.2 37.2 235.9 
1980 	 8.6 44.8 23.5 126.5 39.3 242.7 
1985 	 8.9 39.8 14.5 137.6 41.3 242.1 
1990 	 8.6 42.9 16.2 158.4 42.9 269.0 
1995 	 8.2 39.2 15.4 174.2 43.4 280.4 

Balanced Growth 

2000 	 8.0 37.0 16.0 193.7 44.4 299.1 
2005 	 7.8 38.8 16.4 221.5 44.7 329.3 
2010 	 7.4 38.9 16.4 240.1 45.6 348.5 
2015 	 7.1 38.4 15.8 257.4 46.1 364.7 

European Renaissance 

2000 	 8.1 38.0 16.1 195.3 45.7 303.2 
2005 	 7.4 37.3 15.4 211.7 46.8 318.6 
2010 	 7.4 35.9 15.0 227.0 48.6 334.0 
2015 	 7.2 34.9 14.6 242.8 50.0 349.6 

Global Shift 

2000 	 7.7 35.6 13.6 179.2 45.3 281.5 
2005 	 7.4 30.6 11.6 182.4 47.7 279.6 
2010 	 7.9 28.7 11.7 194.3 48.6 291.3 
2015 	 8.1 29.8 12.2 217.6 49.4 317.1 

Bron: Bureau Economisch Onderzoek, afdeling Economische Zaken. Provincie Gelderland 



Bijlage bij hoofdstuk 4 

Totale werkgelegenheid (alle banen, ongeacht voor hoeveel uur per week), X 1000 
personen Coropgebied Zuidwest-Gelderland 

Landbouw Nijverheid Bouw Diensten Overheid Totaal 

1975 9.1 16.8 4.8 17.7 3.7 52.1 
1980 8.4 14.2 5.7 22.2 4.6 55.1 
1985 9.2 11.5 5.0 23.9 5.1 54.7 
1990 9.7 14.3 6.4 33.0 4.9 68.3 
1995 10.0 13.6 6.6 40.8 5.0 76.0 

Balanced Growth 

. 

2000 10.3 
2005 10.7 
2010 10.5 
2015 10.5 

European Renaissance 

2000 10.5 
2005 9.6 
2010 10.6 
2015 11.0 

Global Shift 

2000 9.6 
2005 9.5 
2010 12.0 
2015 13.3 

12.8 6.9 47.2 5.1 82.3 
13.8 7.1 57.4 5.0 94.0 
13.6 7.3 64.1 5.0 100.5 
13.7 7.2 69.9 5.0 106.3 

13.0 6.8 47.5 5.4 83.2 
12.7 6.7 53.1 5.5 87.6 
12.3 6.7 58.2 5.8 93.6 
12.3 6.6 63.0 6.0 98.9 

12.4 5.9 41.3 5.3 74.5 
10.9 5.3 41.5 5.7 72.9 
10.8 5.6 46.1 5.8 80.3 
11.8 5.8 55.4 5.8 92.1 

Bron: Bureau Economisch Onderzoek, afdeling Economische Zaken, Provincie Gelderland 
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Bijlage bij hoofdstuk 4 

Totale werkgelegenheid (alle banen, ongeacht voor hoeveel uur per week), X 1000 
personen Coropgebied Gelderland 

Landbouw Nijverheid Bouw Diensten Overheid Totaal 

1975 	60.4 153.8 52.7 264.2 101.9 633.0 
1980 	56.6 134.7 60.1 296.5 105.7 653.6 
1985 	55.4 118.9 41.2 319.8 110.0 645.3 
1990 	51.6 134.2 49.1 387.5 109.4 731.8 
1995 	49.8 126.8 48.9 433.0 108.0 766.5 

Balanced Growth 

2000 	48.5 122.4 51.5 483.8 109.2 815.3 
2005 	46.8 129.3 53.5 557.1 108.7 895.4 
2010 	44.1 130.7 54.7 606.0 109.6 945.0 
2015 	41.2 131.1 53.8 651.0 109.4 986.5 

European Renaissance 

2000 	48.9 124.3 51.6 487.7 113.1 825.7 
2005 	44.0 123.4 50.3 530.5 114.7 862.9 
2010 	44.4 120.8 50.0 570.2 118.5 903.9 
2015 	42.8 119.4 49.6 611.0 121.0 943.8 

Global Shift 

2000 	46.6 117.6 44.1 445.2 111.9 765.4 
2005 	43.6 104.6 38.7 452.8 117.2 756.8 
2010 	48.0 100.9 40.0 484.9 118.5 792.3 
2015 	48.7 105.4 42.1 548.3 119.1 863.6 

Bron: Bureau Economisch Onderzoek. afdeling Economische Zaken, Provincie Gelderland 
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Bijlage bij hoofdstuk 4 

Totale werkgelegenheid (alle banen, ongeacht voor hoeveel uur per week), X 1000 
personen Nederland 

Landbouw Nijverheid Bouw Diensten Overheid Totaal 

1975 353 1295 486 2703 677 5514 
1980 327 1149 499 2964 753 5692 
1985 327 1038 370 3059 784 5578 
1990 320 1128 414 3582 798 6242 
1995 313 1073 411 3963 770 6530 

Balanced Growth 

. 

2000 304 
2005 296 
2010 279 
2015 264 

European Renaissance 

2000 306 
2005 280 
2010 280 
2015 272 

Global Shift 

2000 293 
2005 278 
2010 301 
2015 306 

1040 431 4378 784 6937 
1085 447 4968 785 7581 
1095 455 5362 798 7989 
1095 448 5728 801 8336 

1051 432 4412 817 7018 
1040 420 4759 835 7334 
1015 416 5083 871 7665 
998 412 5419 896 7997 

997 370 4076 807 6543 
888 323 4146 856 6491 	Ie 
852 330 4407 871 6761 
882 345 4920 881 7334 

Bron: Nederland in Drievoud/CEP'94, CPB 

72 



Bijlage bij hoofdstuk 4 

Totale beroepsbevolking (ongeacht het aantal uren per week), X 1000 personen 
Coropgebied Veluwe 

leeftijd 1975 1980 1985 1990 1995 

15-24 60.3 62.3 64.1 60.8 54.1 
25-44 89.8 103.9 120.2 137.5 144.2 
45-64 52.8 53.8 57.3 60.7 70.9 
15-64 202.9 220.0 241.6 259.0 269.2 

S BalancedGrowth 1995 2000 2005 2010 2015 

15-24 54.1 46.8 48.5 49.8 50.0 
25-44 144.2 153.4 157.5 154.6 150.8 
45-64 70.9 82.2 98.6 115.7 129.4 
15-64 269.2 282.4 304.6 320.1 330.2 

European Renaissance 

15-24 54.1 46.8 48.5 49.8 50.0 
25-44 144.2 151.9 155.4 153.8 150.1 
45-64 70.9 80.4 95.1 110.8 124.2 
15-64 269.2 279.1 299.0 314.4 324.3 

Global Shift 

15-24 54.1 49.9 52.0 54.1 54.9 
25-44 144.2 147.8 146.0 144.9 144.8 • 45-64 70.9 76.9 84.5 94.6 107.5 
15-64 269.2 274.6 282.5 293.6 307.2 

Bron: Bureau Economisch Onderzoek, afdeling Economische Zaken. Provincie Gelderland 
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Bijlage bij hoofdstuk 4 

Totale beroepsbevolking (ongeacht het aantal uren per week), X 1000 personen 
Coropgebied Achterhoek 

leeftijd 	 1975 1980 1985 1990 1995 

15-24 	 38.3 37.7 37.8 33.9 27.6 
25-44 	 61.8 71.5 79.8 88.7 91.9 
45-64 	 38.5 38.1 40.2 42.0 48.2 
15-64 	 138.6 147.3 157.8 164.6 167.7 

BalancedGrowth 	1995 2000 2005 2010 2015 

15-24 	 27.6 22.7 22.8 23.3 23.5 
25-44 	 91.9 95.4 94.6 89.4 83.6 
45-64 	 48.2 55.4 65.3 75.1 83.1 
15-64 	 167.7 173.5 182.7 187.8 190.2 

European Renaissance 

15-24 	 27.6 22.6 22.8 23.3 23.6 
25-44 	 91.9 94.5 93.3 88.8 83.1 
45-64 	 48.2 54.2 63.0 71.9 79.7 
15-64 	 167.7 171.3 179.1 184.0 186.4 

Global Shift 

15-24 	 27.6 24.2 24.5 25.2 25.9 
25-44 	 91.9 91.8 87.7 83.6 80.2 
45-64 	 48.2 51.9 55.8 61.4 69.1 
15-64 	 167.7 167.9 168.0 170.2 175.2 

Bron; Bureau Economisch Onderzoek, afdeling Economische Zaken. Provincie Gelderland 
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Bijlage bij hoofdstuk 4 

Totale beroepsbevolking (ongeacht het aantal uren per week), X 1000 personen 
Coropgebied Arnhem/Nijmegen 

leeftijd 	 1975 1980 1985 1990 1995 

15-24 	 70.5 70.3 68.9 63.9 56.9 
25-44 	 109.1 129.8 150.3 172.4 180.7 
45-64 	 61.7 61.3 65.2 68.1 80.5 
15-64 	 241.3 261.4 284.4 304.4 318.1 

BalancedGrowth 	1995 2000 2005 2010 2015 

15-24 	 56.9 47.7 48.9 51.3 52.4 
25-44 	 180.7 187.6 189.7 183.7 178.0 
45-64 	 80.5 94.1 112.6 131.7 145.8 
15-64 	 318.1 329.4 351.2 366.7 376.2 

European Renaissance 

15-24 	 56.9 47.6 48.8 51.3 52.5 
25-44 	 180.7 185.7 187.3 182.5 177.1 
45-64 	 80.5 92.1 108.7 126.1 139.8 
15-64 	 318.1 325.4 344.8 359.9 369.4 

Global Shift 

15-24 	 56.9 50.9 52.5 55.9 57.9 
25-44 	 180.7 180.5 175.7 171.8 170.6 
45-64 	 80.5 88.1 96.3 107.6 120.8 
15-64 	 318.1 319.5 324.5 335.3 349.3 

Bron: Bureau Economisch Onderzoek, afdeling Economische Zaken. Provincie Gelderland 
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Bijlage bij hoofdstuk 4 

Totale beroepsbevolking (ongeacht het aantal uren per week), X 1000 personen 
Coropgebied Zuidwest-Gelderland 

leeftijd 	 1975 1980 1985 1990 1995 

15-24 	 19.2 18.7 19.1 19.2 17.1 
25-44 	 29.8 36.1 40.9 48.0 52.4 
45-64 	 17.2 17.0 18.2 20.5 25.5 
15-64 	 66.2 71.8 78.2 87.7 95.0 

BalancedGrowth 	1995 2000 2005 2010 2015 

15-24 	 17.1 14.8 15.5 16.3 16.8 
25-44 	 52.4 58.1 60.5 59.7 58.0 
45-64 	 25.5 30.8 37.7 45.0 51.3 
15-64 	 95.0 103.7 113.7 121.0 126.1 

European Renaissance 

15-24 	 17.1 14.8 15.5 16.3 16.9 
25-44 	 52.4 57.4 59.6 59.3 57.7 
45-64 	 25.5 30.2 36.4 43.1 49.3 
15-64 	 95.0 102.4 111.5 118.7 123.9 

Global Shift 

15-24 	 17.1 15.8 16.7 17.6 18.5 
25-44 	 52.4 55.9 56.6 55.9 55.6 
45-64 	 25.5 29.0 32.3 37.5 42.9 
15-64 	 95.0 100.7 105.6 111.0 117.0 

Bron; Bureau Economisch Onderzoek, afdeling Economische Zaken. Provincie Gelderland 
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Bijlage bij hoofdstuk 4 

Totale beroepsbevolking (ongeacht het aantal uren per week), X 1000 personen 
Gelderland 

leeftijd 1975 1980 1985 1990 1995 

15-24 188.3 189.0 189.9 177.8 155.7 
25-44 290.5 341.3 391.2 446.6 469.2 
45-64 170.2 170.2 180.9 191.3 225.1 
15-64 649.0 700.5 762.0 815.7 850.0 

BalancedGrowth 1995 2000 2005 2010 2015 

15-24 155.7 132.0 135.7 140.7 142.7 
25-44 469.2 494.5 502.3 487.4 470.4 
45-64 225.1 262.5 314.2 367.5 409.6 
15-64 850.0 889.0 952.2 995.6 1022.7 

European Renaissance 

15-24 155.7 131.8 135.6 140.7 143.0 
25-44 469.2 489.5 495.6 484.4 468.0 
45-64 225.1 256.9 303.2 351.9 393.0 
15-64 850.0 878.2 934.4 977.0 1004.0 

Globat Shift 

15-24 155.7 140.8 145.7 152.8 157.2 
25-44 469.2 476.0 466.0 456.2 451.2 

045-64 225.1 245.9 268.9 301.1 340.3 
15-64 850.0 862.7 880.6 910.1 948.7 

Bron: Bureau Economisch Onderzoek, afdeling Economische Zaken. Provincie Gelderland 
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Bijlage bij hoofdstuk 4 

Totale beroepsbevolking (ongeacht het aantal uren per week), X 1000 personen 
Nederland 

leeftijd 1975 1980 1985 1990 1995 

15-24 1517 1525 1529 1430 1255 
25-44 2507 2926 3347 3813 4043 
45-64 1491 1457 1521 1589 1863 
15-64 5515 5908 6397 6832 7161 

BalancedGrowth 1995 2000 2005 2010 2015 

15-24 1255 1072 1111 1151 1166 
25-44 4043 4250 4293 4153 4001 
45-64 1863 2163 2584 3020 3358 
15-64 7161 7485 7988 8324 8525 

European Renaissance 

15-24 1255 1070 1110 1151 1167 
25-44 4043 4207 4238 4128 3980 
45-64 1863 2116 2493 2894 3220 
15-64 7161 7393 7841 8173 8367 

Global Shift 

15-24 1255 1144 1193 1252 1283 
25-44 4043 4089 3974 3885 3836 
45-64 1863 2025 2212 2469 2788 
15-64 7161 7258 7379 7606 7907 

Bron: Nederland in Drievoud/CEP 94, CPB 
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Bijlage bij hoofdstuk 4 

Totale werkloosheid (ongeacht voor hoeveel uur per week) en het werkloosheids- 
percentage (CPB-werkloosheidsdefinitie Werkzoekenden Zonder Baan) Scenario 
Balanced Growth 

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 

X 1.000 personen 

Veluwe 	 7 7 19 11 15 12 8 7 7 
. 	Achterhoek 	6 5 15 7 9 8 5 4 4 

Arn/Nijm 	 16 18 42 35 37 30 21 18 11 
ZW-Gelderland 	3 3 8 5 6 8 7 7 7 

Gelderland 	31 33 84 59 68 58 41 35 28 

Nederland 	260 282 670 523 631 548 407 335 189 

in % van de beroeps- 
bevolking 

Veluwe 	 3 3 8 4 6 4 3 2 2 
Achterhoek 	4 3 9 4 5 5 3 2 2 
Arn/Nijm 	 6 7 15 12 12 9 6 5 3 
ZW-Gelderland 	4 4 10 5 6 8 6 6 5 

Gelderland 	5 5 11 7 8 6 4 4 3 

Nederland 	5 5 10 8 9 7 5 4 2 

Bron Gelderland: Bureau Economisch Onderzoek, afdeling Economische Zaken, Provincie 
Gelderland; Bron Nederland: Nederland in Drievoud/ CEP'94, CPB 
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Bijlage bij hoofdstuk 4 

Totale werkloosheid (ongeacht voor hoeveel uur per week) en het werkloosheids-
percentage (CPB-werkloosheidsdefinitie Werkzoekenden Zonder Baan) Scenario 
European Renaissance 

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 

X 1.000 personen 

Veluwe 7 7 19 11 15 6 13 14 10 
Achterhoek 6 5 15 7 9 5 8 7 4 
Arn/Nijm 16 18 42 35 37 22 26 25 19 
ZW-Gelderland 3 3 8 5 6 6 11 12 12 

Gelderland 31 33 84 59 68 38 57 58 45 

Nederland 260 282 670 523 631 375 507 508 370 

r 
kA 

in % van de beroepsbevolking 

Veluwe 	 3 
Achterhoek 	4 
Arn/Nijm 	 6 
ZW-Gelderland 	4 

Gelderland 	5 

Nederland 	5 

3 	8 4 6 2 4 4 3 
3 	9 4 5 3 4 4 2 
7 	15 12 12 7 7 7 5 
4 	10 5 6 6 10 10 10 

5 	11 7 8 4 6 6 5 

5 	10 8 9 5 6 6 4 

Bron Gelderland: Bureau Economisch Onderzoek, afdeling Economische Zaken, Provincie 
Gelderland: Bron Nederland: Nederland in Drievoud/ CEP'94, CPB 
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Bijlage bij hoofdstuk 4 

Totale werkloosheid (ongeacht voor hoeveel uur per week) en het werkloosheids- 
percentage (CPB-werkloosheidsdefinitie Werkzoekenden Zonder Baan) Scenario Gb- 
bal Shift 

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 

X 1.000 personen 

Veluwe 7 7 19 11 15 19 29 28 19 

•chterhoek 6 5 15 7 9 11 15 12 7 
Arn/Nijm 16 18 42 35 37 37 44 43 31 
ZW-Gelderland 3 3 8 5 6 13 20 18 12 

Gelderland 31 33 84 59 68 81 108 102 69 

Nederland 260 282 670 523 631 715 888 845 573 

in % van de beroepsbevolking 

Veluwe 3 3 8 4 6 7 10 10 6 
Achterhoek 4 3 9 4 5 7 9 7 4 
Arn/Nijm 6 7 15 12 12 12 14 13 9 
Z-Gelderland 4 4 10 5 6 13 19 16 10 

Gelderland 5 5 11 7 8 9 12 11 7 

Nederland 5 5 10 8 9 10 12 11 7 

. 

Bron Gelderland: Bureau Economisch Onderzoek, afdeling Economische Zaken, Provincie 
Gelderland: Bron Nederland: Nederland in Drievoud / CEP'94, CPB 
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