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Voorwoord 
 
 

 
 
De Provinciale Economische Verkenning (PEV) is een periodiek onderzoek dat inzicht verschaft 
in de economische ontwikkeling van Gelderland. Daarnaast bevat de PEV een vooruitblik op de 
komende periode. In dat opzicht kan de verkenning worden gezien als een regionale aanvulling 
op het  de Macro Economische Verkenning  van het Centraal Planbureau. De Gelderse progno-
ses zijn opgesteld door het Bureau Economisch Onderzoek van de provincie Gelderland. De lan-
delijke ramingen zijn ontleend aan de verkenningen van het CPB.  
 
De gegevens worden gebruikt bij de beleidsontwikkeling, de programmering en de uitvoering, niet 
alleen door de Provincie maar door alle economische actoren in Gelderland. Zo vormen de Gel-
derse prognoses uit deze verkenning de basis van het project Abeidsmarkt Informatie Gelder-
land, een gezamenlijke project van SER Gelderland, de regionale platforms onderwijs en ar-
beidsmarktbeleid (POA’s / RPA’s), de Regionale Opleidingscentra (ROC’s), Leren en Werken 
Stadsregio Arnhem en Nijmegen, de Kamers van Koophandel, CWI-Oost Nederland en de Pro-
vincie Gelderland. Met het project wordt kennis en informatie gegenereerd en ontsloten over de 
arbeidsmarkt en het arbeidsmarktbeleid in Gelderland.  
 
Deze editie van de Provinciale Economische Verkenning verschijnt in een bijzonder onrustig peri-
ode. De wereld beziet met spanning hoe de beurs en de conjunctuur willekeurig lijken te bewe-
gen en beproeft tegenbewegingen om het evenwicht te bewaren. Niemand weet hoe het verder 
zal gaan. Het mediacircus is in vol bedrijf en presenteert een bonte stoet aan vaderlijke gerust-
stellingen en onheilsprofetiën. Als leidraad voor deze verkenning zijn wij uitgegaan van de ver-
wachtingen van het Centraal Planbureau en het Internationale Monetaire Fonds eind september / 
begin oktober 2008.  Naar het oordeel van deze gezaghebbende instituten stevent de wereld op 
een recessie af maar komt Nederland er nog genadig van af. De economische groei valt welis-
waar terug maar bedraagt altijd nog 1 á 1¼ %. Bij dat alles wordt er van uit gegaan dat de kre-
dietcrisis in Nederland maar beperkt vat krijgt op de reële economie en dat de teruggang in ons 
land meer het karakter heeft van een normale conjunctuurbeweging.  
 
Doorrekening van dit nationale beeld voor Gelderland laat zien dat ook in onze provincie rekening 
moet worden gehouden met een heftige conjunctuuromslag. Vorig jaar bedroeg de banengroei 
nog 2½ %. De effecten van de hoogconjunctuur ijlen na in 2008 waardoor de groei dit jaar nog op 
1 à 1½ % zal uitkomen. In de jaren daarna valt de groei echter scherp terug tot ¼ % per jaar. De 
verwachte conjunctuurverslechtering leidt in grote delen van de marktsector zelfs tot banenver-
lies. De geringe banengroei in de komende jaren zal naar verwachting een drukkend effect heb-
ben op de neiging van de bevolking om te participeren op de arbeidsmarkt. Daarnaast speelt de 
vergrijzing een rol. Dit alles leidt ertoe dat ook de toename van het arbeidsaanbod sterk terug-
loopt. Per saldo resulteert slechts een lichte stijging van de werkloosheid zodat de spanning op 
de arbeidsmarkt vooralsnog blijft bestaan.  
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Samenvatting 
 
 

Retrospectief 
 
De wereldeconomie draaide vorig jaar goed: de economische groei 
bleef hoog, ondanks de kredietcrisis die halverwege het jaar uitbrak. 
In het eurogebied daalde de werkloosheid tot het laagste niveau in 
meer dan een kwart eeuw. De Nederlandse economie groeide uit-
bundig en nam sneller toe dan in de rest van het eurogebied.  
Ook de Gelderse econome beleefde een periode van hoogconjunc-
tuur. De economische groei bedroeg de afgelopen twee jaar meer 
dan 3%. De werkloosheid daalde in 2007 naar het lage niveau van 
3,8%. Het gunstige conjunctuurverloop komt ook tot uitdrukking in 
de werkgelegenheidsontwikkeling en de uitgifte van bedrijventerrei-
nen. Na een periode van vier zwakke jaren nam de werkgelegen-
heid in 2006 toe met 1,4%. In 2007 bereikte de groei de 2,5% en 
kwam daarmee weer op het niveau van het langjarige gemiddelde. 
De hoogste banengroei werd gerealiseerd door de zakelijke dienst-
verlening, gevolgd door de sectoren bouw, transport en communi-
catie. In 2006 is voor het eerst sinds 1997 de uitgifte van bedrijven-
terreinen weer gestegen en in 2007 kwam de verkoop met bijna 140 
ha. ver boven het langjarige gemiddelde uit.  
 
 

De economische situatie eind 2007 laat een tweeslachtig beeld 
zien. Enerzijds steeg de groei naar recordhoogten, anderzijds wer-
den de eerste verschijnselen zichtbaar van ernstige problemen op 
de financiële markten. De opkomst van nieuwe economische groot-
machten zoals China en India, leidde tot explosieve prijsstijgingen 
van olie en andere grondstoffen (met name granen). In het eerste 
half jaar van 2008 is hierdoor de inflatie aangewakkerd en vertraag-
de de groei van de wereldhandel. Tevens openbaarde zich een we-
reldwijde malaise op de aandelenbeurzen. Door de vrije val van de 
dollarkoers staat de concurrentiepositie van de EU aanhoudend on-
der druk. De stemming onder het Nederlandse bedrijfsleven liep 
sterk terug en het consumentenvertrouwen zakte naar een diepte-
punt. In het licht van deze ontwikkelingen is de economisch groei in 
het eerste half jaar van 2008 verrassend op peil gebleven. In Gel-
derland nam het BBP naar schatting toe met 2,9%. De trend was 
weliswaar licht negatief maar het groeitempo balanceerde nog 
steeds op de rand van hoogconjunctuur. In het derde kwartaal van 
2008 werd echter duidelijk dat de Amerikaanse kredietcrisis ook 
een Europese dimensie kreeg en daalde de economische groei in 
de EU van 1,7% in het 2de kwartaal naar 0,8 in het 3de kwartaal. Ook 
in Nederland werden de gevolgen zichtbaar. De groei van de uit-
voer, de consumptieve bestedingen en de investeringen vertraagde 
waardoor de economische groei terugviel van 3% in het 2de kwar-
taal naar 1,8 in het 3de kwartaal. In Gelderland voltrok zich even-
eens een omslag van ‘hoogconjunctuur’ naar ‘teruggang’ maar ook 
hier laat de economie nog wel een groei zien van naar schatting 
1,8%. De Gelderse conjunctuurindicatoren vertoonden tussen sep-
tember 2007 en september 2008 overwegend nog een positief ont-
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2009-2012 

wikkelingsbeeld. Alleen bij het aantal ontslagaanvragen is de trend 
oplopend. De werkloosheid daarentegen daalde gestaag en het va-
catureniveau bleef onveranderd hoog. 
 
Wanneer de economische groei niet wordt gespiegeld aan de situa-
tie een jaar eerder maar aan de groei in de voorgaande periode, 
wordt het beeld minder positief. dan blijkt dat in de EU twee achter-
eenvolgende kwartalen de economie is gekrompen en dat er sprake 
is van een recessie. In Nederland was de groei t.o.v. het voorgaan-
de kwartaal tweemaal achterelkaar nul. Hier is dus net geen sprake 
van recessie maar wel van stagnatie. 

Verwachtingen 

De aanhoudende onrust op de financiële markten en de doorwer-
king hiervan op de reële economie hebben geleid tot een internatio-
nale groeivertraging. Naar verwachting zal de groei in het euroge-
bied dit jaar afzwakken naar 1½ %. Nederland kent binnen het euro-
gebied een goede uitgangspositie en groeit in 2008 nog met 2¼ %. 
Onder invloed van de verslechterde conjunctuur zal de economi-
sche groei in 2009 verder vertragen, maar het CPB verwacht voor 
Nederland toch nog een groei van 1¼ %. Voor de periode 2010-
2012 wordt voor Nederland gerekend met een economische groei 
van 2% per jaar.  
 
Doorrekening van dit landelijke beeld naar een Gelders perspectief 
laat zien dat de werkgelegenheidsgroei - die nog maar net op gang 
is gekomen - al weer sterk zal vertragen. De effecten van de hoog-
conjunctuur ijlen na in 2008 waardoor de banengroei aanvankelijk 
nog 1 à 1½ % bedraagt. In de jaren daarna valt de groei scherp te-
rug tot ¼ % per jaar. De verwachte conjunctuurverslechtering leidt 
in grote delen van de marktsector zelfs tot banenverlies. De ver-
wachte uitbreidingsvraag naar bedrijventerreinen zakt daardoor de 
komende jaren terug naar gemiddeld nog geen 80 ha. per jaar. 
 
De beroepsbevolking in Gelderland zal de komende periode toe-
nemen met gemiddeld 0,4 % per jaar. Ten opzicht van 2006 en 
2007 valt de aanwas sterk terug. De afvlakking hangt grotendeels 
samen met de lagere economische groei. De geringe banengroei in 
de komende jaren zal naar verwachting een drukkend effect hebben 
op de neiging om te participeren op de arbeidsmarkt. Daarnaast 
speelt de vergrijzing van de bevolking een rol. Dit alles leidt ertoe 
dat de toename van het arbeidsaanbod terugloopt van gemiddeld 
6.200 personen per jaar in de afgelopen vijf jaar naar 3.800 in de 
periode 2008-2012. Niet alleen de groei van het arbeidsaanbod ver-
traagt maar ook de vraag naar arbeid valt sterk terug. Gegeven de 
verwachte conjunctuurverslechtering moet worden gerekend op een 
jaarlijkse banengroei van niet meer dan 3.000. De werkgelegen-
heidsgroei en de aanwas van de beroepsbevolking houden elkaar 
ongeveer in evenwicht. De werkloosheid zal de komende jaren 
daardoor maar een lichte stijging te zien geven. In 2008 zal de dy-
namiek nog redelijk groot zijn als na-ijleffect van de hoogconjunc-
tuur, maar voor de middellange termijn tekent zich op de arbeids-
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markt een status quo af waarbij de werkloosheid ongeveer stabili-
seert op het huidige (lage) niveau. Ondanks de afnemende conjunc-
tuur blijft de spanning op de arbeidsmarkt dus bestaan. 
 

 Regionale ontwikkelingen  
 
Gemiddeld over de afgelopen vijf jaar lopen de Gelderse ontwikke-
lingen redelijk in de pas met Nederland. Gelderland is een grote 
provincie met een grote verscheidenheid aan economische activitei-
ten en regiokarakteristieken. Positieve en negatieve effecten midde-
len elkaar uit waardoor over meerdere jaren bezien het gemiddelde 
ontwikkelingsbeeld sterk naar het Nederlandse neigt. Op een lager 
schaalniveau treden echter forse verschillen aan de dag. 
 

Ontwikkeling (beroeps)bevolking en werkgelegenheid (jaarlijkse procentuele groei) en de werk-
loosheid (werkloosheid in % van de beroepsbevolking), Nederland, Gelderland, WGR1 

2003 / 2007 NL GLD SDH ACH SAN RIV VAL NV 

bevolkingsgroei 0,3 0,3 0,3 0 0,4 0,4 0,8 0,2 

groei beroepsbevolking 0,7 0,7 0,8 0,2 0,8 0,6 1,4 0,6 

werkgelegenheidsgroei 0,6 0,7 0,7 0,5 0,4 1,0 0,9 0,9 

2008 / 2012 

bevolkingsgroei 0,2 0,2 0,3 0 0,2 0,4 0,4 0,2 

groei beroepsbevolking 0,4 0,4 0,5 0,1 0,4 0,5 0,7 0,7 

werkgelegenheidsgroei 0,6 0,4 0,3 0,2 0,4 0,7 0,7 0,4 

 

werkloosheidspercentage 

- niveau 2002 

- niveau 2008 

- niveau 2012 

 

4,1 

4,0 

4,3 

 

3,8 

3,4 

3,6 

 

3,7 

4,1 

4,4 

 

2,7 

2,8 

2,9 

 

5,1 

4,0 

4,3 

 

3,0 

2,0 

2,1 

 

3,3 

3,3 

3,5 

 

2,8 

3,1 

3,3 

Bronnen: Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland / Afdeling Stedelijk Gebied, Provincie Gelder-
land / PWE Gelderland / LISA / CBS / CPB 

 
 Samenvattend over alle beschouwde variabelen vertonen de Stads-

regio en de Stedendriehoek op veel fronten een gemiddeld ontwik-
kelingsbeeld. De werkloosheid ligt in beide regio’s wat boven het 
Gelderse gemiddelde, maar de afwijkingen zijn betrekkelijk gering. 
Voor de Stadsregio komt daar als bijzonderheid nog bij dat de ba-
nengroei in de voorbije vijf jaar achter is gebleven. Dit moet echter 
als een incidentele ontwikkeling worden beschouwd. Over een lan-
ge periode gemeten loopt de Stadsregio gelijk op met Gelderland 
en ook in de prognose tot 2012 is dat weer het geval. 

                                                      
1 zie voor de betekenis van afkortingen en de regio-indeling naar gemeenten bijlage 3 
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 De Achterhoek wordt gekenmerkt door een trage bevolkingsgroei 
en een toenemende vergrijzing. Het groeitempo van de werkgele-
genheid en de beroepsbevolking ligt structureel op een lager niveau 
dan gemiddeld in Gelderland. Daarnaast is de laatste twee decen-
nia de trend waarneembaar dat de groei van het arbeidsaanbod 
achter blijft bij de groei van de vraag. Door deze relatieve krapte is 
de werkloosheid door de jaren heen laag.  
 
Op het gebied van de bevolking, beroepsbevolking en werkgelegen-
heid behoorde De Vallei in de afgelopen periode tot de snelstgroei-
ende regio’s van Gelderland. De bevolkingsgroei bedroeg het drie-
voudige van de Gelderse. Dit wordt veroorzaakt door enerzijds de 
samenstelling van de bevolking (meer jonge gezinnen) en ander-
zijds de hoge vruchtbaarheid (meer kinderen per gezin). Ook in de 
prognoses komt De Vallei naar voren als de meest dynamische re-
gio van Gelderland. Tot voor kort werd deze positie altijd door Rivie-
renland opgeëist, maar In de periode 2003-2007 bleef de groei van 
de (beroeps)bevolking sterk achter bij de prognoses doordat de 
woningbouwproductie stagneerde. Wat banengroei betreft bleef Ri-
vierenland wel aan de top. 
 
De Noord-Veluwe neemt een wisselende positie in. Zo is in het re-
cente verleden de werkgelegenheid meer dan gemiddeld toegeno-
men. In de prognoses zakt het groeitempo echter terug naar het 
Gelderse niveau. De bevolkingsgroei ligt in de periode 2008-2012 
op het Gelderse gemiddelde. Daar tegen afgezet is de groeiver-
wachting voor de beroepsbevolking opmerkelijk. Ten opzichte van 
de vorige periode zal de groei in Gelderland ongeveer halveren, het 
groeitempo op de Noord-Veluwe zal daarentegen iets toenemen. 
Deze uitzonderlijke situatie is het gevolg van een reeks betrekkelijk 
geringe oorzaken die alles bijeengenomen toch een behoorlijke in-
vloed uitoefenen. Zo ligt de huidige arbeidsparticipatie van vrouwen 
van 25 jaar en ouder onder het gemiddelde. Verwacht wordt dat de 
afstand in de toekomst kleiner wordt waardoor er een zeker inhaal-
effect optreedt. Daarnaast is de bevolkingsopbouw van invloed. De 
vergrijzing op de Noord-Veluwe is wat minder ver voortgeschreden 
wat een positief effect heeft op het arbeidsaanbod. De arbeidsparti-
cipatie van jongeren onder de 25 jaar is hoger dan in Gelderland. 
Dit leidt tot een snellere instroom op de arbeidsmarkt maar ook tot 
een korter opleidingstraject. 
 

 Onzekerheden en de kredietcrisis 
 
De fundamentele onvoorspelbaarheid van de toekomst maakt dat 
prognoses en modelberekeningen per definitie onzeker zijn. Daar 
komt thans nog bij dat de wereldeconomie in een bijzonder onrusti-
ge fase is aanbeland waardoor toekomstbespiegelingen nog onge-
wisser zijn. De Gelderse prognoses zijn eerder dit jaar opgesteld2 
tegen de achtergrond van de toenmalige Nederlandse verwach-
tingen van het Centraal Planbureau. Intussen heeft het CPB in sep-

                                                      
2 De Gelderse middellangetermijnprognoses uit deze verkening zijn gebruikt in het project Abeidsmarkt Informatie Gelderland 
Een initiatief van SER Gelderland ondersteund door de Provincie Gelderland met als doel het ontsluiten van kennis en informa-
tie over arbeidsmarkt en arbeidsmarktbeleid in Gelderland. 
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tember 2008 de nieuwste verwachtingen voor de Nederlandse eco-
nomie gepubliceerd (Macro Economische Verkenningen 2009). De 
vraag rijst of de (inter)nationale vooruitzichten zodanig zijn gewij-
zigd dat onze regionale prognoses achterhaald zijn. Vergelijking 
van de oude en de nieuwe CPB-prognoses voor Nederland leert dat 
de economische groei naar beneden is bijgesteld maar dat de ver-
schillen in werkgelegenheidsontwikkeling en arbeidsaanbod betrek-
kelijk marginaal zijn. De werkloosheid zal volgens de nieuwste in-
zichten iets sneller stijgen dan in de vorige ramingen. Het totaal-
beeld verandert echter niet wezenlijk omdat ook in de vorige prog-
noses al rekening werd gehouden met een conjunctuuromslag. Het 
CPB merkt in de jongste verkenningen op dat ook de Nederlandse 
economie wordt geraakt door de kredietcrisis, maar de wijze waar-
op lijkt sterk op die van een normale, door de internationale econo-
mische ontwikkeling veroorzaakte, conjuncturele teruggang. Omdat 
in onze regionale prognoses al rekening is gehouden met een ster-
ke conjuncturele achteruitgang en de gewijzigde Nederlandse con-
text beperkt is gebleven was een nieuwe regionale doorrekening 
niet nodig.  
 
Sindsdien zijn de ontwikkelingen in een stroomversnelling geraakt 
en kwamen ook Europese banken in betalingsmoeilijkheden. Dit 
leidde begin oktober tot verschillende nationalisaties en ingrepen 
van de Centrale Banken. Ook Nederland ontkwam daar niet aan. 
Kort daarop publiceerde het Internationaal Monetair Fonds (IMF) de 
nieuwste verwachtingen voor de wereldeconomie (World Economic 
Outlook, oktober 2008). In het onderzoek spreekt het IMF van de 
gevaarlijkste crisis sinds de jaren 30. In veel landen belandt de 
economie door de financiële crisis op korte termijn in een recessie. 
Voor Nederland lijken de gevolgen nog mee te vallen. De Neder-
landse economische groei in 2009 zal volgens het IMF terugvallen 
naar 1 %. Dat is aanzienlijk gunstiger dan de verwachtingen voor de 
gehele Eurozone waar de groei niet meer dan 0,2 % zal bedragen. 
Ook volgend jaar zal de werkloosheid in Nederland zo ongeveer op 
het laagste niveau van alle westerse landen liggen. Voorts verwacht 
het IMF dat de wereldeconomie pas eind 2009 een zeer bescheiden 
herstel te zien zal geven.  
 
De raming van het IMF voor Nederland is weliswaar iets lager dan 
die van het CPB in de MEV 2009, maar is toch van dezelfde orde 
van grootte. Gezien de geringe verschillen leidt dit opnieuw tot de 
conclusie dat de regionale prognoses niet wezenlijk zijn ingehaald 
door de actualiteit. Het ontwikkelingsbeeld 2008-2012 blijft op 
hoofdlijnen hetzelfde: een omslag in de conjunctuur, een scherpe 
terugval in de werkgelegenheidsgroei en een lichte stijging van de 
werkloosheid. De banengroei in de voorliggende Gelderse progno-
se is reeds zeer laag. In 2008 zal als na-ijleffect van de hoogcon-
junctuur nog een behoorlijke groei zijn gerealiseerd, voor de vier ja-
ren daarna wordt hoegenaamd geen groei meer verwacht. Intussen 
is wel duidelijk dat de omstandigheden sinds eind september / be-
gin oktober verslechterd zijn en de onzekerheden sterk zijn toege-
nomen. In dat licht bezien is niet uit te sluiten dat de ramingen mo-
gelijk toch wat aan de optimistische kant zijn.  
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conjunctuur 

De Gelderse economie 
 
 
 

Retrospectief 
 
De wereldeconomie draaide vorig jaar goed: de economische groei 
bleef hoog, ondanks de kredietcrisis die halverwege het jaar uitbrak. 
In het eurogebied daalde de werkloosheid tot het laagste niveau in 
meer dan een kwart eeuw. De Nederlandse economie groeide uit-
bundig en nam sneller toe dan in de rest van het eurogebied. Met 
name in de tweede helft van het jaar lag het groeitempo hoog. De 
export leverde de belangrijkste bijdrage aan de economische groei 
maar ook de particuliere consumptie en de investeringen zorgden 
voor een groeiversnelling3. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
Ook de Gelderse economie beleefde een periode van hoogconjunc-
tuur. De economische groei bedroeg de afgelopen twee jaar meer 
dan 3%. De werkloosheid daalde in 2007 naar het lage niveau van 
3,8% en bepaalde segmenten op de arbeidsmarkt vertonen ver-
schijnselen van oververhitting. Het gunstige conjunctuurverloop 
komt ook scherp tot uitdrukking in de werkgelegenheidsontwikkeling 
en – daaraan gekoppeld – de uitgifte van bedrijventerreinen. De 
vraag naar bedrijventerreinen reageert heftig op de economische 
conjunctuur. In 2006 is voor het eerst sinds 1997 de uitgifte van be-
drijventerreinen weer gestegen en in 2007 kwam de verkoop ver 
boven het langjarige gemiddelde uit.  

 

                                                      
3 Centraal Economisch Plan, CPB, maart 2008  
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Ontwikkeling van het BBP in Gelderland in % per jaar 
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In Gelderland wordt sinds 2004 de stand van de Gelderse conjunc-
tuur gemonitord4. Op basis van een zestal economische variabelen 
wordt een schatting gemaakt van de maandelijkse ontwikkeling van 
het Gelderse Bruto Binnenlands Product (BBP). Alle conjunctuuur-
indicatoren hebben zich sindsdien positief ontwikkeld. Het aantal 
bedrijfsfaillisementen en het aantal ingeschreven werkzoekenden is 
tussen 2004 en 2007 met een derde afgenomen. De ontslag-
aanvragen uit bedrijfseconomische motieven zijn zelfs afgenomen 
met tweederde. De waarde van de huizen is structureel gestegen 
met 4% per jaar. Na de absolute topperiode 2005/2006 is de vaca-
turehausse wat afgezwakt. Het niveau eind 2007 is echter in histo-
risch perspectief bezien nog steeds zeer hoog. Het aantal nieuwe 
bedrijfsoprichtingen ten slotte is langzaam maar zeker toegenomen. 
Dit Gelderse ontwikkelingsbeeld wijkt op de meeste punten niet we-
zenlijk af van de landelijke trend. Alleen op het gebied van de ar-
beidsmarkt lijkt de dynamiek wat minder groot dan in Nederland. De 
uitgangspositie is gunstig. Het werkloosheidspercentage in Gelder-
land ligt structureel iets onder het landelijke niveau, maar het aantal 
ingeschreven werkzoekenden is de laatste jaren minder snel afge-
nomen terwijl anderzijds het aantal vacatures achterblijft.  

  
Als gevolg van de hoge aardgasproductie en de sterk gestegen 
olieprijs kreeg het Nederlandse BBP in de tweede helft van 2007 
een krachtige groeimpuls waardoor de economische groei in het 
vierde kwartaal doorschoot naar ruim 4%. In Gelderland was de 
conjunctuur eind 2007 al over de top heen en vlakte het groeitempo 
wat af.  
 

                                                      
4
 De Econometer, maandelijks conjunctuurbeeld van de Gelderse economie. Methode en Techniek. Bureau Economisch On-

derzoek, Provincie Gelderland ( www.gelderland.nl/econometer )  

 Werkgelegenheidsgroei (X 1.000 banen) en de uitgifte 
van bedrijventerreinen (in ha), Gelderland 

Bron: PWE Gelderland en IBIS Gelderland,  
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Trendbeeld december 2004 – december 2007, Gelderland 

faillissementen  ontslagaanvragen werkloosheid 

woningprijzen 
 

nieuwe bedrijven  vacatures 

 

 
 
 

Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 
 

Gebruikte bronnen: CBS / CWI / KvK / Kadaster / Provincie Gelderland 

 
 

 
 
Het bedrijfsleven5 
De jaren 2001-2005 kenmerkten zich door een uiterst zwakke con-
junctuur. De omzetontwikkeling van het bedrijfsleven viel scherp te-
rug. Als gevolg daarvan nam de winstgevendheid af, was de inves-
teringsbereidheid matig en daalde de werkgelegenheid. Met het 
aantrekken van de conjunctuur in de jaren 2006 en 2007 verbeterde 
al deze omstandigheden fundamenteel: omzet, export, investerin-
gen en winstgevendheid belandden allen weer op het niveau van de 
vorige hoogconjunctuur (1997-2000). Alleen het rendement was 
nog niet terug op het oude niveau de en de werkgelegenheidsont-
wikkeling verliep naar verhouding traag. 

 

                                                      
5 Het totaal aan Gelderse sectoren exclusief de primaire en quartaire sector 

Maandelijkse groei van het Bruto Binnenlands Product 
 ( %-mutatie t.o.v. dezelfde maand vorig jaar ) 
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werkgelegenheid6 

 
 
Na een periode van vier zwakke jaren nam de werkgelegenheid in 
2006 toe met 1,4%. In 2007 bereikte de groei de 2,5% en kwam 
daarmee weer op het niveau van het langjarige gemiddelde3. De 
hoogste banengroei 2006/2007 werd gerealiseerd door de zakelijke 
dienstverlening, gevolgd door de sectoren bouw, transport en com-
municatie.  
 
Opvallend is dat de werkgelegenheidsgroei op het hoogtepunt van 
de conjunctuurgolf in 2007 bij lange na niet het niveau bereikte van 
de vorige hoogconjunctuur. De relatief bescheiden banengroei is 
mede het gevolg van de afvlakkende groei van het arbeidsaanbod. 
In de jaren negentig was de structurele groei van de beroeps-
bevolking zeer hoog. Dit werd veroorzaakt door een forse inhaal-
slag bij de arbeidsparticipatie van vrouwen. Dit resulteerde in een 
sterke groei van het aantal deeltijdbanen. Intussen is de arbeidspar-
ticipatie van de vrouwen dusdanig toegenomen dat deze extreme 
groei niet meer gehaald kan worden.  
 
 
 

                                                      
6 Banen >0 uur per week 

Ontwikkeling van het Gelderse bedrijfsleven 1997-2007 
 

Omzetontwikkeling in % 
 

Exportontwikkeling in % 
 

werkgelegenheidsontwikkeling in % 

% - bedrijven met investeringen % - bedrijven met winst 

% - bedrijven met voldoende rendement 

Bron werkgelegenheid: PWE Gelderland 2007; bron overige gevens ERBO, KvK 
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 Daarnaast is ook onder invloed van de vergrijzing de groei van het 

arbeidaanbod getemperd. De toestroom van nieuwe intreders is af-
genomen waardoor een zekere algemene krapte is ontstaan. Dit 
heeft er in 2007 toe geleid dat de gemiddelde arbeidsduur is toege-
nomen en de inzet van uitzendkrachten fors is gestegen7. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
De ontwikkeling naar sectoren vertoont over meerdere jaren bezien 
een zeer divers beeld. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt in 
expanderende en teruglopende sectoren. Daarnaast onderscheiden 
zich nog een aantal activiteiten die meer dan gemiddeld reageren op 
de conjunctuur. De ontwikkeling8 in de afgelopen jaren leidt voor 
Gelderland tot de volgende indeling:  

 
 

structureel teruglopende 
sectoren: 

structureel expanderende 
 sectoren: 

conjunctuurgevoelige  
sectoren: 

Landbouw 
Voedingsmiddelenindustrie 
Chemische industrie 
Overige industrie 
Bank- en verzekeringswezen 
 

Onroerend goed 
Handel en reparatie 
Transport 
Zakelijke diensten en horeca 
Gezondheidszorg 
Overheid 

Metaal-elektro industrie 
Bouwnijverheid 
Transport 
Communicatie 

                                                      
7 Ruim 8% in de periode 2006-2007, Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2007 Gelderland, PWE 2007 
8 Zie grafiek op pagina 20. Bij de interpretatie van de grafiek moet bedacht worden dat de y-assen van de sectorgrafieken alle-
maal anders gedimentioneerd zijn waardoor de grafische beelden niet vergelijkbaar zijn.  

-1

0

1

2

3

4

5

6

19
97

19
99

20
01

20
03

20
05

20
07

Gelderland

Nederland

Ontwikkeling van de werkgelegenheid in Gelderland in % 

Bron Gelderland: PWE Gelderland 2007 
Bron Nederland 1997-2007: Nationale rekeningen, CBS; bron 2007: LISA 



 18 

 
 Globaal gesproken verkeren de traditionele sectoren landbouw en 

industrie in een structureel neergaande fase. De dienstensectoren 
vertonen over het algemeen een opgaande trend. Voor de meeste 
sectoren geld dat de conjunctuur altijd wel enige vat heeft op de 
ontwikkelingen, voor een beperkt aantal is de conjunctuurinvloed 
dominant 

 

Ontwikkeling8 van de Gelderse werkgelegenheid 1997-2007, X 1.000 personen 
 

Bron: PWE Gelderland 2007 
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bevolking Het tempo van de bevolkingsgroei wordt bepaald door drie compo-
nenten: de natuurlijke aanwas (geboorte en sterfte), de binnenland-
se migratie en de buitenlandse migratie.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
De laatste jaren heeft zich een belangrijke demografische omwen-
teling voltrokken9. Tientallen jaren werd de Gelderse bevolkings-
groei voor een substantieel deel bepaald door de inkomende bui-
tenlandse migratie, sinds 2003 is het saldo echter negatief. Dat wil 
zeggen, dat meer mensen vanuit Gelderland naar het buitenland 
vertrekken, dan dat er vanuit het buitenland naar Gelderland ko-
men. De natuurlijke aanwas vertoont eveneens een neerwaartse 
trend. Als gevolg van de vergrijzing neemt het sterftecijfer in Gelder-
land toe terwijl het aantal geboorten juist afneemt. Dit alles heeft per 
saldo geleid tot een sterke daling van de bevolkingsgroei. 
De binnenlandse migratie speelt voor de Gelderse bevolkingsgroei 
geen rol van betekenis. Het binnenlands migratiesaldo laat voor 
Gelderland al jaren een gering overschot zien van gemiddeld 500 
personen per jaar.  
 

beroepsbevolking De mate waarin de bevolking deelneemt - of deel wil nemen - aan 
het arbeidsproces wordt arbeidsparticipatiegraad genoemd (aantal 
personen met een beroep - al of niet werkend - in procenten van de 
bevolking van 15-64 jaar).  
De arbeidsparticipatie vertoont op lange termiijn een trendmatige 
groei. De voortgaande emancipatie heeft ertoe geleid dat groepen 
die  traditioneel  minder participeerden op de  arbeidsmarkt zich in 
toenemende mate aanbieden. Anderzijds hebben wijzigingen in de 
maatschappelijke opvattingen en de regelgeving ertoe geleid dat 
ouderen langer blijven werken.  

 

                                                      
9 Zie voor een uitgebreide analyse en verkenning: Bevolkingsprognose Gelderland 2007, Onderafdeling Stedelijke  
   Ontwikkkeling, Provincie Gelderlland 
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Het ontwikkelingstempo van de arbeidsparticipatie op korte termijn 
wordt (mede) beïnvloed door de conjunctuur. In tijden van economi-
sche malaise stijgt de werkloosheid en neemt de neiging af zich op 
de arbeidsmarkt aan te bieden en omgekeerd (ontmoedigings- en 
aanmoedigingseffecten). De bevolkingsontwikkeling én de arbeids-
participatie tezamen bepalen de omvang en ontwikkeling van het 
arbeidsaanbod.  
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 De conjuncturele zwakte 2001-2005 heeft tezamen met de afne-
mende bevolkingsgroei geleid tot een sterke groeivertraging van het 
arbeidsaanbod. In 2004 en 2005 was er zelfs sprake van een 
(lichte) absolute daling. De verbeterde conjunctuur in de jaren 
daarna heeft weer geleid tot een krachtig groeiherstel.   
 
De vergrijzing van de bevolking is niet alleen af te meten aan het 
toenemende aandeel gepensioneerden, maar begint zich intussen 
ook duidelijk af te tekenen bij de leeftijdsopbouw van de beroepsbe-
volking. In de afgelopen tien jaar is zowel het aandeel jongeren als 
het het aandeel middencategorie gedaald ten gunste van het aan-
deel ouderen. 
  

 Leeftijdstructuur van de beroepsbevolkingbevolking 1997 en 
2007, totaal is 100%, Gelderland  

 15-24 jaar 25-44 jaar 45-64 jaar 

1997 13 58 29 

2007 11 51 38 

Bron: Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland (schatting 
o.b.v. EBB / CBS) 

 
 
 

discrepanties op de 
arbeidsmarkt 

Uit de confrontatie van vraag en aanbod (werkgelegenheid en be-
roepsbevolking) volgen de discrepanties op de arbeidsmarkt. Een 
banentekort leidt tot werkloosheid, een tekort aan arbeidskrachten 
tot een overspannen arbeidsmarkt. Daarnaast spelen kwalitatieve 
aspecten een rol. Daarbij gaat het om de vraag in hoeverre het aan-
bod van arbeid qua beroep, opleidingsniveau en ervaring aansluit 
op de vraag van de werkgevers. Een gebrekkige aansluiting leidt tot 
het gelijktijdig voorkomen van werkloosheid en vacatures. 

werkloosheid  
 
Het afgelopen decennium wordt gekenmerkt door perioden van 
krachtige groei en jaren van economische teruggang waardoor de 
werkloosheid sterk fluctueerde. Door de hernieuwde groei van de 
werkgelegenheid in de afgelopen twee jaar en de bescheiden toe-
name van de beroepsbevolking is de omvang van de werkloze be-
roepsbevolking afgenomen van 52.000 personen naar 35.000. De 
werkloosheid in 2007 is gedaald tot onder de 4%. Daarmee komt de 
grens van de frictiewerkloosheid in zicht en is de feitelijke arbeids-
reserve nog maar zeer klein. Gelderland behoort overigens al jaren 
tot de groep regio’s in de EU met de laagste werkloosheid. \ 
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De structuur van de werkloosheid laat zien dat er een aantal domi-
nante kenmerken zijn: 

• 52% van alle werklozen is ouder dan 45 jaar; 
• 51% is langer dan 2 jaar werkloos; 
• 55% heeft een laag opleidingsniveau (maximaal vmbo). 

Ouderen, langdurig werklozen en laagopgeleiden vormen door de 
jaren heen de harde kern van de werkloosheid. 
 

 
Structuur van de Gelderse werkloosheid, 2007, totaal = 100%,  

< 25 jaar 25-44 jaar > 45 jaar 

leeftijd 6 42 52 

< 12 mnd 12-24 mnd > 25 mnd 

duur werkloosheid 31 18 51 

lager middelbaar hoger 
opleidingsniveau 

55 30 15 

Kerngegevens De arbeidsmarkt in Nederland, juni 2007, CWI 
 

  
Vacatures 
De arbeidsmarkt is krapper geworden. Het aantal openstaande va-
catures in Gelderland is in de afgelopen drie jaar verdubbeld. Voor 
geheel Nederland steeg het aantal moeilijk vervulbare vacatures al-
leen al in 2007 zelfs met meer dan 60 procent. Werkgevers hebben 
vooral moeite om hoger opgeleid personeel te vinden. Naar functie 
bezien is het vooral lastig om vacatures te vervullen voor bouw- en 
technisch personeel, transportpersoneel en verzorgend- en (pa-
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ra)medisch personeel. Bedrijven die problemen hebben bij het ver-
vullen van vacatures die oudere werknemers achterlaten, proberen 
in toenemende mate de problemen op te lossen door om- en bij-
scholing van het zittende personeel 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  
De actuele stand van de conjunctuur in 2008 
 
De economische situatie eind 2007 laat een tweeslachtig beeld 
zien. Enerzijds steeg de Nederlandse economische groei naar re-
cordhoogten, anderzijds werden de eerste verschijnselen zichtbaar 
van ernstige problemen op de financiële markten. De opkomst van 
nieuwe economische grootmachten zoals China en India, leidde tot 
explosieve prijsstijgingen van olie en andere grondstoffen (met na-
me granen). In het eerste half jaar van 2008 is hierdoor de inflatie 
aangewakkerd en vertraagde de groei van de wereldhandel. Te-
vens openbaarde zich een wereldwijde malaise op de aandelen-
beurzen. Door de vrije val van de dollarkoers staat de concurren-
tiepositie van de EU aanhoudend onder druk. De stemming onder 
het Nederlandse bedrijfsleven liep sterk terug en het consumenten-
vertrouwen zakte naar een dieptepunt11. In het licht van deze ont-
wikkelingen is de economisch groei in het eerste half jaar van 2008 
verrassend op peil gebleven. In Gelderland nam het BBP naar 
schatting toe met 2,9%. De trend was weliswaar licht negatief maar 
het groeitempo balanceerde nog steeds op de rand van hoogcon-
junctuur. In het derde kwartaal van 2008 werd duidelijk dat de Ame-
rikaanse kredietcrisis ook een Europese dimensie kreeg en daalde 
de economische groei in de EU van 1,7% in het 2de kwartaal naar 
0,8 in het 3de kwartaal12. Ook in Nederland werden de gevolgen 

                                                      
10 Vacatures in Nederland, CWI, Amsterdan, december 2007 
11 Samengesteld op basis van de conjunctuurberichten januari-augustus van het CBS en de nieuwsbrieven van het CPB 
12 groei ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder, persbericht Eurostat 14 november 2008 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

19
97

19
99

20
01

20
03

20
05

20
07

0

50000

100000

150000

200000

250000

Gld, linker as

NL, rechter as

Openstaande vacatures 

Bron: Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 
(geraamd op basis van de CBS-, CWI- en CPB-gegevens) 

 



 24 

zichtbaar. De groei van de uitvoer, de consumptieve bestedingen 
en de investeringen vertraagde waardoor de economische groei te-
rugviel naar 1,8% in het 3de kwartaal13. In Gelderland voltrok zich 
eveneens een omslag van ‘hoogconjunctuur’ naar ‘teruggang’ maar 
ook hier laat de economie nog wel een groei zien van naar schat-
ting 1,8%. De Gelderse conjunctuurindicatoren vertoonden tussen 
september 2007 en september 2008 overwegend nog een positief 
ontwikkelingsbeeld. Alleen bij het aantal ontslagaanvragen is de 
trend oplopend. De werkloosheid daarentegen daalde gestaag en 
het vacatureniveau bleef onveranderd hoog.  

 
  

 

 Trendbeeld juni 2007 –  juni 2008, Gelderland 

faillissementen  ontslagaanvragen werkloosheid 

woningprijzen 
 

nieuwe bedrijven  vacatures 

 

 Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 
 

Gebruikte bronnen: CBS / CWI / KvK / Kadaster / Provincie Gelderland 

  
Wanneer de economische groei niet wordt gespiegeld aan de situa-
tie een jaar eerder maar aan de groei in de voorgaande periode, 
dan wordt het beeld minder positief. Dan blijkt dat in de EU de eco-
nomie twee achtereenvolgende kwartalen is gekrompen en dat er 
sprake is van een recessie. In Nederland was de groei t.o.v. het 
voorgaande kwartaal tweemaal achterelkaar nul. Hier is dus net 
geen sprake van recessie maar wel van stagnatie.  

                                                                                                                                                                      
13  groei ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder, Persbericht Economische groei van 14-11-2008, CBS 
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conjunctuur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verwachtingen 2008- 2012 

De aanhoudende onrust op de financiële markten en de doorwerking 
hiervan op de reële economie hebben geleid tot een internationale 
groeivertraging. Naar verwachting zal de groei in het eurogebied dit 
jaar afzwakken naar 1½ %. Nederland kent binnen het eurogebied 
een goede uitgangspositie en groeit in 2008 nog met 2¼ %. Onder in-
vloed van de verslechterde conjunctuur zal de economische groei in 
2009 verder vertragen, maar het CPB verwacht voor Nederland toch 
nog een groei van 1¼ %14. Voor de periode daarna wordt uitgegaan 
van de potentiële groei in een conjunctuurneutrale situatie. Gegeven 
de productiestructuur, de stand van de technologie en de beschikbare 
productiefactoren geeft de potentiële groei de structurele groeimoge-
lijkheden weer van de economie, geschoond voor conjuncturele be-
wegingen. Voor de periode 2010-2012 wordt voor Nederland gere-
kend met een economische groei van 2% per jaar15. 

 
werkgelegenheid 
 
 
 

 
Doorrekening van dit landelijke beeld naar een Gelders perspectief 
laat zien dat de werkgelegenheidsgroei - die nog maar net op gang is 
gekomen - al weer sterk zal vertragen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
De effecten van de hoogconjunctuur ijlen na in 2008 waardoor de ba-
nengroei aanvankelijk nog 1 à 1½ % bedraagt. In de jaren daarna valt 
de groei scherp terug tot ¼ % per jaar.  De verwachte conjunctuur-
verslechtering leidt in grote delen van de marktsector zelfs tot banen-
verlies.  
 
 
 

                                                      
14 Macro Economische Vekenning 2009, september 2008, CPB 
15 Actualisatie Economische Verkenning 2008-2011, CPB, september 2007 
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In de landbouw zet de trendmatige daling zich voort en bij de industrie 
moet over vrijwel de gehele linie rekening worden gehouden met 
werkgelegenheidsverliezen. Alleen in de Metaal en elektrotechniek zal 
zich mogelijk nog een lichte stijging voordoen. Ook in de Bouw zijn de 
groeiperspectieven voor de middellangetermijn matig.  De vooruitzich-
ten in de dienstverlening hebben eveneens sterk te leiden van de 
afnemende economische groei. In de tertiaire dienstverlening verto-
nen alleen de Horeca en de zakelijke diensten nog een behoorlijke 
groei. Voor het overige zljn de verwachtingen negatief. In de kwartaire 
dienstverlening zal de werkgelegenheidsgroei nog maar gering zijn. In 
de Zorg is nog een kleine groei te verwachten, bij de Overheid en het 
onderwijs valt de groei helemaal weg.  
 
 

 Gemiddelde jaarlijkse procentuele groei van de werkgelegenheid 
in Gelderland 

 2007 2008 / 2012 

Landbouw en visserij -3,7 -2,6 

Voeding -3,6 -2,3 

Chemie -4,0 -0,4 

Metaal en elektrotechniek 3,6 0,6 

Overige industrie -1,6 -1,6 

Energie 1,7 -0,4 

Bouw 3,8 0,4 

Onroerend goed 2,7 -1,8 

Handel en reparatie 2,7 -0,1 

Transport 2,7 -0,7 

Communicatie 7,1 -1,2 

Bank- en verzekeringswezen 0,1 -0,1 

Horeca en zakelijke dienstverlening 4,9 2,2 

Gezondheidszorg 2,6 0,6 

Overheid en onderwijs 1,3 0,0 

Totaal 2,5 0,4 

Bron 2007: PWE Gelderland 2007 
Bron 2008 / 2012: Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 
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bevolking16 In het afgelopen decenium nam de Gelderse bevolking toe met ge-
middeld bijna 9.300 personen per jaar. In de komende vijf jaar zal de 
aanwas afnemen tot 4.800 per jaar. Afgezet tegen het recente 
verleden is echter sprake van enig groeiherstel. Bedroeg de bevol-
kingsgroei de laatste jaren slechts 0,2%, voor de periode 2008-2012 
wordt – onder invloed van het aantrekken van de woningbouwproduc-
tie - gerekend met een geleidelijke toename waardoor de groei in het 
laatste prognose jaar uitkomt op ongeveer 0,4%.  
 
Tegenover de verwachting dat het groeitempo van de natuurlijke aan-
was in Gelderland verder zal dalen, staat een toenemende migratie. 
Eind jaren negentig begon het buitenlandse migratiesaldo in Gelder-
land gestaag op te lopen tot in 2002 een scherpe daling optrad. 
Sindsdien is het buitenlandse migratiesaldo negatief verlopen, iets 
wat sinds de jaren zestig niet meer was voorgekomen. Op termijn zal 
het Gelderse buitenlandse migratiesaldo naar verwachting weer 
langzaam gaan toenemen en zich omstreeks 2012 stabiliseren rond 
de +1200 personen per jaar. Daarnaast wordt verwacht dat ook het 
binnenlandse migratiesaldo zal stijgen. Sinds 2002 bedraagt het bin-
nelandse migratiesaldo + 350 personen per jaar.  Door de verwachte 
sterke toename van de woningvoorraad in de komende jaren zal dit 
saldo groeien naar 800 à 900 personen per jaar.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

Op 1-1-2008 telde Gelderland 1.981.000 inwoners. Naar verwachting 
zal in de loop van 2011 de twee miljoenste inwoner van Gelderland 
worden bijgeschreven.   
 

                                                      
16 Deze paragraaf is samengesteld op basis van de publicatie: Bevolkingsprognose Gelderland 2007, Onderafdeling Stedelijke  
   Ontwikkeling, Provincie Gelderland 
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Voor de arbeidsmarkt is de bevolking van 15 tot 64 jaar van belang, 
Deze bevolkingcategorie wordt ook wel de potentiële beroepsbevol-
king genoemt omdat uit deze leeftijdsgroep het arbeidsaaanbod wordt 
gerecruteerd.  De omvang van de potentiële beroepsbevolking zal de 
komende periode niet veranderen. De samenstelling naar leeftijd 
wordt wel anders. Aan de onderkant is nog zoveel nieuwe instroom 
dat het aantal jongeren toeneemt met 0,8% per jaar. Ook het aantal 
ouderen neemt toe (0,9%). De middencategorie slinkt met 1,3% per 
jaar. Per saldo blijft de omvang van de totale potentiële beroepsbevol-
king gelijk. 
 

  Ontwikkeling van de bevolking van 15-64 jaar, X 1.000 personen, · 
Gelderland  

 15-24 jaar 25-44 jaar 45-64 jaar 15-64 jaar 

2008 239 536 544 1.319 

2012 248 502 569 1.319 

%-groei p/j 0,8 -1,3 0,9 0 

Bron: Bevolkingsprognose Gelderland 2007 (actualisering 2008), Onderaf-
deling Stedelijke Ontwikkeling, Provincie Gelderland  

. 
arbeidsparticipatie Sociaal-culturele factoren leiden tot een gedurige toename van de 

participatie van vrouwen en ouderen. Het beleid van de overheid 
ondersteunt deze trends. Zo is wetgeving ingevoerd die de combinatie 
van werk en gezin eenvoudiger moet maken via verbeterde financie-
ring van kinderopvang, naschoolse opvang van kinderen, etc.  
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beroepsbevolking 

Ook vervroegd met pensioen gaan is ontmoedigd. De fiscale regels 
van prepensioen zijn versoberd, het uitkeringsniveau is afhankelijk van 
het tijdstip van pensionering, etc. Het effect van dit ingezette beleid is 
nog niet volledig uitgewerkt. Daarnaast bereidt het kabinet maatre-
gelen voor die de deelname aan het arbeidsproces verder stimuleren. 
Gezien deze sociaal-culturele trends en institutionele veranderingen 
zal de participatiegraad ook in de toekomst verder toenemen17. Door 
de afzwakkende conjunctuur neemt het groeitempo echter af. Op het 
einde van de prognoseperiode zal de groei vrijwel tot stilstand komen. 
 
Gegeven de hiervoor beschreven bevolkingsgroei en participatie ont-
wikkeling zal de beroepsbevolking in Gelderland de komende periode  
toenemen met gemiddeld 0,4 % per jaar. Ten opzicht van 2006 en 
2007 valt de aanwas sterk terug. De afvlakking hangt grotendeels 
samen met de lagere economische groei18. De geringe banengroei in 
de komende jaren zal naar verwachting een drukkend effect hebben 
op de neiging om te participeren op de arbeidsmarkt. Daarnaast speelt 
de vergrijzing van de bevolking een rol. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Dit alles leidt ertoe dat de toename van het arbeidsaanbod terugloopt 
van gemiddeld 6.200 personen per jaar in de afgelopen vijf jaar naar 
3.800 in de periode 2008-2012. 
 
 
 
 
 

                                                      
17 Tekst van deze alinea is ontleent aan CWI Arbeidsmarktprognose 2007-2012 
18 Centraal Economisch Plan 2008, CPB 
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werkloosheid Niet alleen de groei van het arbeidsaanbod vertraagt maar ook de vraag 
naar arbeid valt sterk terug. Gegeven de verwachte conjunctuurver-
slechtering moet worden gerekend op een jaarlijkse banengroei van niet 
meer dan 3.00019. De werkgelegenheidsgroei en de aanwas van de 
beroepsbevolking houden elkaar ongeveer in evenwicht. De werkloos-
heid zal de komende jaren daardoor niet verder verminderen.  In 2008 
zal de dynamiek nog redelijk groot zijn als na-ijleffect van de hoogcon-
junctuur, maar voor de middellange termijn tekent zich op de arbeids-
markt een status quo af waarbij de werkloosheid ongeveer stabiliseert 
op het huidige (lage) niveau. Ondanks de afnemende conjunctuur blijft 
de spanning op de arbeidsmarkt bestaan. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
bedrijventerreinen 

 
De tijdspanne die nodig is voor de aanleg van nieuwe bedrijventerrei-
nen bedraagt gemiddeld zeven jaar, gerekend vanaf het eerste idee 
tot aan de feitelijke realisering. Om verantwoord te kunnen plannen is 
het dus nodig om een idee te hebben over de vraag naar bedrijven-
terreinen op middellange- en langetermijn. Dit inzicht kan worden ont-
leend aan geavanceerde prognosemodellen en scenariostudies. Peri-
odiek vervaardigt het CPB langetermijn scenario’s voor Nederland die 
vervolgens door de Provincie Gelderland nader worden geregio-
naliseerd20. De nieuwste generatie langetermijnscenario’s bevat een 
range van vier sterk uiteenlopende toekomstbeelden. In een geza-
menlijke brief aan de Tweede Kamer hebben de minister van VROM 
en de minister van EZ te kennen gegeven dat zij bij de planning van 
bedrijventerreinen willen uitgaan van een middenscenario21.  
 
 

                                                      
19 Banen van 12 uur en meer 
20 Hedenmorgen, vier toekomstscenario’s van de Gelderse economie; 
     Gelderland in vier bedrijven, vier toekomstscenario’s over de uitbreidingsvraag naar bedrijventerreinen en kantoren; 
     Luchtverkenning, vier toekomstscenario’s over de Gelderse luchtemissies 
      

     Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland, 2006-2007.  
 
21 Brief van de ministers van VROM en van EZ 7-12-007, Tweede Kamer vergaderjaar 2007-2008, 31 200 XI en 29 435, nr. 73 
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Daarbij hebben zij het oog laten vallen op het scenario Transatlantic 
Market (TM). De Provincie Gelderland zal in de Structuurvisie Bedrij-
venterreinen aansluiting zoeken bij de uitgangspunten van het Rijk. 
Dit betekent dat het TM-scenario als vertrekpunt zal worden genomen 
voor de planologische reservering van de ruimte voor bedrijventerrei-
nen.  
 
In Transatlantic Market richt de EU zich op de VS waardoor een zeke-
re trans-Atlantische economische integratie tot stand komt. De eco-
nomie wordt competitiever en flexibeler en gaat op de Amerikaanse 
lijken. In dit scenario is de economische groei tamelijk hoog maar de 
bevolkingsgroei stagneert en de werkgelegenheidsgroei is marginaal. 
Op korte- en middellangetermijn kan nog worden uitgegaan van enige 
bevolkings- en werkgelegenheidsgroei, na 2020 buigt de lijn om. De 
daarmee samenhangende uitbreidingsvraag naar bedrijventerreinen 
vertoont het volgende verloop:  

 
 
 
 

 

  
 
Het langetermijnbeeld is conjunctuurneutraal, dat wil zeggen er is 
geen rekening gehouden met conjunctuurbewegingen. Het gaat in de 
scenariostudie om de regionale gevolgen van grote (mondiale) trends 
die de richting van de toekomstige ontwikkeling bepalen (globalise-
ring, individualisering, technologische ontwikkeling, bevolkingsgroei 
e.d.). Kortstondige conjuncturele bewegingen spelen voor de einduit-
komst in 2040 geen rol. Het gaat om het in beeld brengen van het 
trendmatige ontwikkelingspad en niet om een prognose die van jaar 
op jaar de economische conjunctuur beschrijft. Uit het historische ver-
loop van de jaarlijkse uitgifte blijkt dat de vraag naar bedrijventerrei-
nen zeer conjunctuurgevoelig is. Op korte- en middellangetermijn kan 
de feitelijke uitgifte dus sterk afwijken van de geprognosticeerde lan-
getermijntrend. Zoals hiervoor is gebleken neigt het ontwikkelings-
beeld 2009-2012 naar laagconjunctuur. Het is dus te verwachten dat 
de feitelijke vraag de komende jaren onder het langetermijngemiddel-
de zal liggen. 
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Voor de periode 2009/2012 bedraagt de jaarlijkse werkgelegenheids-
groei in het TM-scenario 0,4%. Onder invloed van de verwachte neer-
waartse conjunctuur is de groeiverwachting voor de komende jaren 
bijgesteld naar 0,2%. De verwachte uitbreidingsvraag naar bedrijven-
terreinen zakt daardoor van 114 ha per jaar (de verwachting volgens 
het conjunctuurvrije langetermijnpatroon) naar 77 ha. (de feitelijke 
vraagverwachting in het licht van de conjunctuurontwikkeling op mid-
dellangetermijn).  
 

 

 
  

Idealiter zou de fasering waarin de geplande terreinen (volgens het 
TM-scenario) op de markt worden gebracht moeten meebewegen met 
de conjunctuur waardoor de terstond uitgeefbare voorraad altijd net 
groot genoeg is om aan de actuele marktvraag te voldoen. Bij een re-
alistisch toekomstscenario zal na verloop van tijd de gemiddelde uit-
gifte over de gehele conjunctuurcyclus weer aansluiten bij het lange-
termijnbeeld (i.c. TM). Een uitschieter tijdens een periode van hoog-
conjunctuur wordt weer uitgemiddeld in een daaropvolgende periode 
van laagconjunctuur.  

 
 
 

 Werkgelegenheidsgroei (X 1.000 banen) en de uitgifte van be-
drijventerreinen, Gelderland, historie 1998-2007 en de ver-

wachte uitbreidingsvraag 2008-2012, netto ha. 

Bron 1998-2007: PWE Gelderland en IBIS Gelderland,  
Bron 2008-2012: Bureau Economisch Onderzoek 
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Regionale verschillen22 
 
Uit een langjarige ontwikkelingsanalyse23 blijkt dat het werkloosheids-
niveau in Gelderland structureel een fractie onder het landelijk gemid-
delde ligt en dat de banengroei zich sneller voltrekt. Het besteedbaar 
inkomen per inwoner lag aanvankelijk ver onder het landelijk gemid-
delde maar de achterstand is geleidelijk ingelopen. Intussen is het in-
komensniveau vrijwel gelijk aan het Nederlandse. Bij dat alles is de 
Gelderse economie wat conjunctuurgevoeliger. Op de pieken en da-
len van de conjunctuurgolf verlopen de Gelderse ontwikkelingen 
meestal wat heftiger dan in Nederland. Gemiddeld over de afgelopen 
vijf jaar lopen de Gelderse ontwikkelingen echter in de pas met Ne-
derland. Gelderland is een grote provincie met een grote verscheiden-
heid aan economische activiteiten en regiokarakteristieken. Positieve 
en negatieve effecten middelen elkaar uit waardoor over meerdere ja-
ren bezien het gemiddelde ontwikkelingsbeeld sterk naar het Neder-
landse neigt. Op een lager schaalniveau treden echter forse verschil-
len aan de dag.  
 

 

Ontwikkeling (beroeps)bevolking en werkgelegenheid (jaarlijkse procentuele groei) en de werk-
loosheid (werkloosheid in % van de beroepsbevolking), Nederland, Gelderland, WGR 

2003 / 2007 NL GLD SDH ACH SAN RIV VAL NV 

bevolkingsgroei 0,3 0,3 0,3 0 0,4 0,4 0,8 0,2 

groei beroepsbevolking 0,7 0,7 0,8 0,2 0,8 0,6 1,4 0,6 

werkgelegenheidsgroei 0,6 0,7 0,7 0,5 0,4 1,0 0,9 0,9 

2008 / 2012 

bevolkingsgroei 0,2 0,2 0,3 0 0,2 0,4 0,4 0,2 

groei beroepsbevolking 0,4 0,4 0,5 0,1 0,4 0,5 0,7 0,7 

werkgelegenheidsgroei 0,6 0,4 0,3 0,2 0,4 0,7 0,7 0,4 

 

werkloosheidspercentage 

- niveau 2002 

- niveau 2008 

- niveau 2012 

 

4,1 

4,0 

4,3 

 

3,8 

3,4 

3,6 

 

3,7 

4,1 

4,4 

 

2,7 

2,8 

2,9 

 

5,1 

4,0 

4,3 

 

3,0 

2,0 

2,1 

 

3,3 

3,3 

3,5 

 

2,8 

3,1 

3,3 

Bronnen: Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland / Afdeling Stedelijk Gebied, Provincie Gelder-
land / PWE Gelderland / LISA / CBS / CPB 

 

                                                      
22 Zie voor meer regionale informatie bijlage 1 
23 Hedenmorgen 2006-2040, vier toekomstscnario’s van de Geldese economie, Bureau economisch Onderzoek, Provincie Gel-
derland 
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bevolking 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De regionale bevolkingsgroei vertoonde in de afgelopen periode grote 
verschillen, met de Achterhoek en De Vallei als uitersten: 0% versus 
0,8%. In vier van de zes regio’s zal het ontwikkelingsbeeld de komen-
de jaren niet veranderen. In de Vallei en in de Stadsregio zal de groei 
echter afnemen. Daarbij speelt in de Stadsregio een rol dat in de af-
gelopen jaren reeds grote delen van de woningbouwplanning zijn ge-
realiseerd waardoor de vestiging sterk kon toenemen. Bij De Vallei 
speelt de inkomende migratie een belangrijke rol. In de afgelopen pe-
riode is de migratie – en met name de buitenlandse migratie - naar De 
Vallei flink gestegen. In de bevolkingsprognose wordt voor de komen-
de jaren uitgegaan van een gematigder ontwikkeling. 
 
Als eerste regio in Gelderland word de Achterhoek sinds 2006 gecon-
fronteerd met een dalende bevolking, recentelijk is ook in de Steden-
driehoek de bevolking gekrompen. Verwacht wordt dat de komende 
vijf jaar de krimp niet doorzet. In de Achterhoek zal afname zich nog 
uitstrekken tot 2008 en 2009 maar dan wordt weer enige groei ver-
wacht. Over de hele periode zal de aanwas marginaal zijn. In de Ste-
dendriehoek zal de ommekeer mogelijk al dit jaar plaatsvinden en 
keert de groei spoedig terug naar het Gelderse gemiddelde.  
 
Daar waar Rivierenland doorgaans de hoogste bevolkingsgroei van 
Gelderland realiseert, is de aanwas in de afgelopen periode maar be-
scheiden geweest. De belangrijkste oorzaak hiervoor is het sterk ach-
terblijven van de woningbouwproductie bij de prognoses en behoefte-
ramingen. De Vallei kende de afgelopen periode de hoogste bevol-
kingsgroei van Gelderland. De toename bedroeg meer dan het dub-
bele van de Gelderse. Dit wordt veroorzaakt door enerzijds de samen-
stelling van de bevolking in De Vallei (meer jonge gezinnen) en an-
derzijds de hoge vruchtbaarheid (meer kinderen per gezin). 
 

beroepsbevolking Door een sterke stijging van de arbeidsparticipatie bedroeg de toena-
me van de beroepsbevolking in de meeste regio’s een veelvoud van 
de bevolkingsgroei. Ook hier waren in het kielzog van de bevolkings-
ontwikkeling de regionale verschillen in de afgelopen periode groot, 
met opnieuw de Achterhoek en De Vallei als uitersten: 0,2 % versus 
1,4 %. Als gevolg van de regiospecifieke bevolkingsgroei, leeftijdsop-
bouw en arbeidsparticipatie zijn de verwachtingen over het toekomsti-
ge groeitempo uiteenlopend. In vier van de zes regio’s zal de groei 
van de beroepsbevolking de komende periode ongeveer halveren. In 
Rivierenland en op de Noord-Veluwe blijft de aanwas vrijwel op het 
oude niveau.  
 

werkgelegenheid De hoogste werkgelegenheidsgroei werd gerealiseerd in het noord-
westen van Gelderland: Rivierenland, De Vallei en de Noord-Veluwe. 
Hoewel al deze regio’s grenzen aan de Randstad is de positieve ont-
wikkeling vrijwel niet toe te schrijven aan overloop uit de Randstad, 
maar gaat het voornamelijk om autonome banengroei van het zittende 
bedrijfsleven24.  
 
 
 

                                                      
24

 PWE-rapportage 2007, hoofdsuk 5. Verhuizingen, Bureau Economuisch Onderzoek, Provincie Gelderland, 2008  
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Wat banengroei betreft was de Stadsregio de slechtst presterende re-
gio in Gelderland. Bij de communicatiebedrijven en het bank- en ver-
zekeringswezen gingen relatief veel banen verloren terwijl de groei 
veel lager was in die onderdelen van de dienstensector waar nog wel 
sprake was van een positieve ontwikkeling. Ook in delen van de indu-
strie en in de bouw waren de ontwikkelingen meer dan gemiddeld ne-
gatief. Onder invloed van de verslechterde conjunctuur zal de toekom-
stige banengroei in Gelderland halveren. De groei in de Stadsregio 
was al laag en zal mogelijk niet verder teruglopen.  
 

werkloosheid De werkloosheid is sinds 2004 spectaculair afgenomen. Binnen Gel-
derland kennen de Stedendriehoek en de Stadsregio de hoogste 
werkloosheid, maar ook in deze verstedelijkte regio’s is de werkloos-
heid laag en komt het niveau niet of nauwelijks boven het landelijk ge-
middelde uit. In alle overige regio’s ligt de werkloosheid belangrijk on-
der het gemiddelde. In Rivierenland is nog slechts sprake van frictie-
werkloosheid, maar ook in de andere drie regio’s ligt de werkloosheid 
daar maar nauwelijks boven.  
 

dynamiek Samenvattend over alle beschouwde variabelen vertonen de Stadsre-
gio en de Stedendriehoek op veel fronten een gemiddeld ontwikke-
lingbeeld. De werkloosheid ligt in beide regio’s wat boven het Gelder-
se gemiddelde, maar de afwijkingen zijn betrekkelijk gering. Voor de 
Stadsregio komt daar als bijzonderheid nog bij dat de banengroei in 
de voorbije vijf jaar achter is gebleven. Dit moet echter als een inci-
dentele ontwikkeling worden beschouwd. Over een lange periode ge-
meten loopt de Stadsregio gelijk op met Gelderland en ook in de prog-
nose tot 2012 is dat weer het geval. 
 

 De Achterhoek wordt gekenmerkt door een trage bevolkingsgroei en 
een toenemende vergrijzing. Het groeitempo van de werkgelegenheid 
en de beroepsbevolking ligt structureel op een lager niveau dan ge-
middeld in Gelderland. Daarnaast is de laatste twee decennia de 
trend waarneembaar dat de groei van het arbeidsaanbod achter blijft 
bij de groei van de vraag. Door deze relatieve krapte is de werkloos-
heid door de jaren heen laag.  
 
Op het gebied van de bevolking, beroepsbevolking en werkgelegen-
heid behoorde De Vallei in de afgelopen periode tot de snelstgroeien-
de regio’s van Gelderland. De bevolkingsgroei bedroeg het drievou-
dige van de Gelderse. Dit wordt veroorzaakt door enerzijds de samen-
stelling van de bevolking (meer jonge gezinnen) en anderzijds de ho-
ge vruchtbaarheid (meer kinderen per gezin). Ook in de prognoses 
komt De Vallei naar voren als de meest dynamische regio van Gelder-
land. Tot voor kort werd deze positie altijd door Rivierenland opgeëist, 
maar in de periode 2003-2007 bleef de groei van de (beroeps)-
bevolking sterk achter bij de prognoses doordat de woningbouwpro-
ductie stagneerde. Wat banengroei betreft bleef Rivierenland wel aan 
de top. 
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De Noord-Veluwe neemt een wisselende positie in. Zo is in het recen-
te verleden de werkgelegenheid meer dan gemiddeld toegenomen. In 
de prognoses zakt het groeitempo echter terug naar het Gelderse ni-
veau. De bevolkingsgroei ligt in de gehele periode 2003-2012 iets on-
der het gemiddelde. Daar tegen afgezet is de groeiverwachting voor 
de beroepsbevolking opmerkelijk. Ten opzichte va de vorige periode 
zal de groei in Gelderland ongeveer halveren, het groeitempo op de 
Noord-Veluwe zal daarentegen iets toenemen. Deze uitzonderlijke si-
tuatie is het gevolg van een reeks betrekkelijk geringe oorzaken die 
alles bijeengenomen toch een behoorlijke invloed uitoefenen. Zo ligt 
de huidige arbeidsparticipatie van vrouwen van 25 jaar en ouder on-
der het gemiddelde. Verwacht wordt dat de afstand in de toekomst 
kleiner wordt waardoor er een zeker inhaaleffect optreedt. Daarnaast 
is de bevolkingsopbouw van invloed. De vergrijzing op de Noord-
Veluwe is wat minder ver voortgeschreden wat een positief effect 
heeft op het arbeidsaanbod. De arbeidsparticipatie van jongeren on-
der de 25 jaar is hoger dan in Gelderland. Dit leidt tot een snellere in-
stroom op de arbeidsmarkt maar ook tot een korter opleidingstraject. 
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 Onzekerheden en de kredietcrisis 

 
De fundamentele onvoorspelbaarheid van de toekomst maakt dat 
prognoses en modelberekeningen per definitie onzeker zijn. Daar 
komt thans nog bij dat de wereldeconomie in een bijzonder onrustige 
fase is aanbeland waardoor toekomstbespiegelingen nog ongewisser 
zijn. In maart 2008 zijn de Gelderse middellangetermijnprognoses af-
gerond en beschikbaar gesteld aan het project Arbeidsmarkt Informa-
tie Gelderland25. Daarnaast zijn deze prognoses gebruikt voor de on-
derhavige verkenning. De Gelderse prognoses zijn opgesteld tegen 
de achtergrond van de Nederlandse verwachtingen van het Centraal 
Planbureau van eind 2007. Intussen heeft het CPB in september 2008 
de Macro Economische Verkenningen 2009 gepubliceerd met daarin 
de nieuwste verwachtingen voor de Nederlandse economie. De vraag 
rijst of de (inter)nationale vooruitzichten zodanig zijn gewijzigd dat het 
regionale beeld uit april 2008 achterhaald is. 
 
Vergelijking van de oude en de nieuwe CPB-prognoses voor Neder-
land leert dat de economische groei naar beneden is bijgesteld maar 
dat de verschillen in werkgelegenheidsontwikkeling en arbeidsaanbod 
betrekkelijk marginaal zijn26. De werkloosheid zal volgens de nieuwste 
inzichten iets sneller stijgen dan in de vorige ramingen. Het totaal-
beeld verandert echter niet wezenlijk omdat ook in de vorige progno-
ses al rekening werd gehouden met een conjunctuuromslag. De eind-
conclusie luidt dat de gewijzigde Nederlandse context een dusdanig 
beperkte omvang heeft dat dit geen nieuwe regionale doorrekening 
rechtvaardigt. Het ontwikkelingsbeeld 2008-2012 blijft op hoofdlijnen 
hetzelfde. Om die redenen is er voor gekozen om voor de Provinciale 
Economische Verkenning 2008-2012 geen update te maken van de 
regionale prognoses, maar uit te gaan van de bestaande prognose 
april 2008 die ook is gebruikt voor het project Arbeidsmarkt Informatie 
Gelderland. Dit heeft als voordeel dat er niet twee verschillende pro-
vinciale prognoses circuleren die bovendien onderling maar weinig 
zouden verschillen.  
 
 In de Macro Economische Verkenningen van medio september 2008 
merkt het CPB op dat het buiten kijf staat dat de kredietcrisis via de 
internationale financiële markten een negatieve invloed op Nederland 
heeft. De directe kredietrisico’s worden echter bescheiden geacht. De 
omstandigheden in Nederland maken ons land minder gevoelig voor 
Amerikaanse Toestanden. Toch is ook Nederland kwetsbaar. De ge-
voelige plek is het open karakter van onze economie. Nederland is 
sterk afhankelijk van de handel met en tussen andere landen. De la-
gere groei van de wereldhandel waarmee de kredietcrisis gepaard 
gaat, werkt relatief sterk door.  
 
 
 

                                                      
25 Een initiatief van SER Gelderland ondersteund door de Provincie Gelderland met als doel het ontsluiten van kennis en infor-
matie over arbeidsmarkt en arbeidsmarktbeleid in Gelderland 
26

 Zie voor een uitgebreide analyse: Onderzoeksmemorandum Toelichting Gelderse middellangetermijnprognoses 2012, Bu-
reau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland, maart-oktober 2008  
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Ook de Nederlandse economie wordt dus geraakt door de kredietcri-
sis, maar de wijze waarop lijkt sterk op die van een normale, door de 
internationale economische ontwikkeling veroorzaakte, conjuncturele 
teruggang. Nederland kent binnen het eurogebied een goede uit-
gangspositie en groeit in 2008 nog met 2¼ %. Onder invloed van de 
verslechterde conjunctuur zal de economische groei in 2009 vertra-
gen tot 1¼ %, aldus het CPB eind september 2008. 
Sindsdien zijn de ontwikkelingen in een stroomversnelling geraakt en 
kwamen ook Europese banken in betalingsmoeilijkheden. Dit leidde 
begin oktober tot verschillende nationalisaties en ingrepen van de 
Centrale Banken. Ook Nederland ontkwam daar niet aan. Kort daarop 
publiceerde het Internationaal Monetair Fonds (IMF) de nieuwste ver-
wachtingen voor de wereldeconomie (World Economic Outlook, 8 ok-
tober 2008). In het onderzoek spreekt het IMF van de gevaarlijkste 
crisis sinds de jaren 30. In veel landen belandt de economie door de 
financiële crisis op korte termijn in een recessie. Voor Nederland lijken 
de gevolgen nog mee te vallen. De Nederlandse economische groei 
in 2009 zal volgens het IMF terugvallen naar 1 %. Dat is aanzienlijk 
gunstiger dan de verwachtingen voor de gehele Eurozone waar de 
groei niet meer dan 0,2 % zal bedragen. Ook volgend jaar zal de 
werkloosheid in Nederland zo ongeveer op het laagste niveau van alle 
westerse landen liggen. Voorts verwacht het IMF dat de wereldeco-
nomie pas eind 2009 een zeer bescheiden herstel te zien zal geven.  
 
De raming van het IMF voor Nederland is weliswaar iets lager dan die 
van het CPB in de MEV 2009, maar is toch van dezelfde orde van 
grootte. Gezien de geringe verschillen leidt dit opnieuw tot de conclu-
sie dat de regionale prognoses niet wezenlijk zijn ingehaald door de 
actualiteit. Het ontwikkelingsbeeld 2008-2012 blijft op hoofdlijnen het-
zelfde: een omslag in de conjunctuur, een scherpe terugval in de 
werkgelegenheidsgroei en een lichte stijging van de werkloosheid. De 
banengroei in de voorliggende Gelderse prognose is reeds zeer som-
ber. In 2008 zal als na-ijleffect van de hoogconjunctuur nog een be-
hoorlijke groei worden behaald, voor de vier jaren daarna wordt hoe-
genaamd geen groei meer verwacht. Intussen is wel duidelijk dat de 
omstandigheden sinds eind september / begin oktober verslechterd 
zijn en de onzekerheden sterk zijn toegenomen. In dat licht bezien is 
niet uit te sluiten dat de ramingen wat aan de optimistische kant zijn. 
Om een idee te krijgen over de effecten van een verdergaande reces-
sie hebben wij twee tentatieve berekeningen uitgevoerd waarbij is 
verondersteld dat de situatie zodanig verslechterd dat zelfs de voor-
spelde geringe banengroei in de basisprojectie niet wordt gehaald. 
 

Gelderland jaarlijkse ba-
nengroei (%) 
2009-2012 

werkloosheid 
in personen 

2012 

werkloosheids-
percentage 

2012 

Basisprojectie PEV ¼ 33.500 3½ 

Recessievariant I 0 39.000 4¼ 

Recessievariant II -½ 49.500 5¼ 
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Bij het volledig stilvallen van de banengroei komt het werkloosheids-
percentage ¾ procentpunt hoger uit dan in de basisprojectie. Wan-
neer de komende vier jaar de werkgelegenheid jaarlijks afneemt met 
een ½ % stijgt de werkloosheid in totaliteit met 1¾ procentpunten tot 
5¼ % in 2012. Daarmee zou de werkloosheid terug zijn op het niveau 
van 2005/2006. In historisch perspectief bezien is dat geen schokken-
de uitkomst. Dit betrekkelijk gematigde ontwikkelingsbeeld wordt ver-
oorzaakt doordat ook de aanwas van de beroepsbevolking sterk ver-
traagt waardoor de kloof tussen vraag en aanbod beperkt blijft.  

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Aan de andere kant is een periode van 3 à 4 jaar waarin de Gelderse 
werkgelegenheidsgroei stagneert of zelfs afneemt een zeldzame ge-
beurtenis. Sinds de Tweede Wereldoorlog is dat pas tweemaal voor-
gekomen. In de periode 1981-1983 ging erg veel werkgelegenheid 
verloren (in totaal 5 %) en steeg de werkloosheid in Gelderland tot 
boven de 11%. In de meest recente periode van malaise 2002-2005 
bleven de verliezen beperkt en is alleen in 2005 de werkgelegenheid 
gedaald (-½ %), in de overige jaren bleef de omvang gelijk of nam 
zelfs nog een fractie toe. Daartegen afgezet zou een banenverlies als 
verondersteld in recessievariant II tamelijk uniek zijn. 
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 Bijlage 1 

 

Regioprofielen 
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 Stedendriehoek27 

 
De Stedendriehoek bestaat uit de stedelijke gemeenten Apeldoorn, 
Deventer en Zutphen, met daaromheen een aantal randgemeenten 
met een meer landelijk karakter. Van de drie centrale gemeenten is 
Apeldoorn met 156.000 inwoners veruit de grootste, op ruime af-
stand gevolgd door Deventer (97.000 inwoners) en Zutphen (47.000 
inwoners).  
 

Werkgelegenheidsstructuur 2007 (totaal = 100%) 

 landbouw  industrie diensten 

Stedendriehoek 3 18 79 

Gelderland 4 19 77 

Bron: PWE Gelderland 2007 / BIRO Overijssel 2007 

 
De economische structuur van de Stedendriehoek vertoont geen 
bijzondere kenmerken. De regio voldoet in hoge mate aan het ge-
middelde Gelderse beeld. Alleen de zakelijke dienstverlening is wat 
sterker vertegenwoordigd. Binnen de Stedendriehoek is wel sprake 
van een zekere specialisatie. Zo kan Apeldoorn getypeerd worden 
als dienstenstad, Deventer als industriestad met veel niet-commer-
ciële diensten en Zutphen als industriestad met het zogenaamde 
‘justitiële complex’. Delen van de Stedendriehoek behoren tot de 
meest favoriete vakantiegebieden van Nederland. Verder herbergt 
het gebied relatief veel MKB.  
 

Historische ontwikkelingen 

jaarlijkse %-groei 2003 / 2007 Gelderland Stedendriehoek 

bevolking 0,3 0,3 

beroepsbevolking 0,7 0,8 

werkgelegenheid 0,7 0,7 

werkloosheidspercentage 
- niveau 2002 
- niveau 2007 

 
3,8 
3,8 

 
3,7 
4,6 

Bron: PWE-Gelderland / BIRO-Overijssel / Bevolkingsstatistiek, EBB: 
CBS /  Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 

 
 

                                                      
27 Inclusief de Overijsselse gemeente Deventer 
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 Ook de loop van de bevolking en de werkgelegenheid is een afspie-
geling van het Gelderse ontwikkelingsbeeld. Alleen de beroepsbe-
volking nam een fractie sneller toe waardoor de werkloosheidsont-
wikkeling minder gunstig verliep. Terwijl in Gelderland de werkloos-
heid gelijk bleef is in de Stedendriehoek het werkloosheidspercen-
tage met bijna een vol procentpunt toegenomen. 
 
De werkgelegenheidsverliezen in de landbouw, de industrie en de 
bouwnijverheid in de afgelopen jaren zijn ruimschoots gecompen-
seerd door de groei van de dienstverlening. Vooral de gezondheids-
zorg en de zakelijke diensten hebben daaraan bijgedragen. Ook in 
de toekomst zal de banengroei voornamelijk in de dienstensector 
gerealiseerd worden (vooral zakelijke dienstverlening en in veel 
mindere mate gezondheidszorg).  
 

Verwachte toekomstige ontwikkelingen 

jaarlijkse %-groei 2008 / 2012 Gelderland Stedendriehoek 

bevolking 0,2 0,3 

beroepsbevolking 0,4 0,5 

werkgelegenheid 0,4 0,3 

 

werkloosheidspercentage 
- niveau 2008 
- niveau 2012 

 
3,4 
3,6 

 
4,1 
4,4 

bevolkingsaandeel 55+  
- niveau 2008 
- niveau 2012 

 
28 
29 

 
29 
31 

Bron beroepsbevolking, werkgelegenheid en werkloosheid: 
Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 
 

Bron bevolking: Bevolkingsprognose Gelderland 2007 (actualisering 
2008), Onderafdeling Stedelijke Ontwikkeling, Provincie Gelderland 

 
  
 Naar verwachting zal de (beroeps)bevolking zich de komende jaren 

in een iets sneller tempo ontwikkelen dan gemiddeld in Gelderland. 
Bij de vraag naar arbeid valt de ontwikkeling juist wat lager uit 
waardoor de werkloosheidssituatie de komende jaren wat ongunsti-
ger blijft dan in de rest van Gelderland.  
 
Het aandeel mensen met een middelbare leeftijd en ouderen (55+) 
in de bevolking is in de Stedendriehoek wat hoger dan in Gelder-
land en de toename voltrekt zich sneller. Na de Achterhoek is de 
Stedendriehoek de meest vergrijsde regio van Gelderland. 

 
 



 45 

 
 Achterhoek 

 
De Achterhoek wordt gekenmerkt door een trage bevolkingsgroei 
en een toenemende vergrijzing. Het gebied is relatief dunbevolkt en 
kent een hooggewaardeerd woon- en leefklimaat. Traditionele acti-
viteiten als de landbouw en industrie zijn voor Nederlandse begrip-
pen nog in vrij hoge mate aanwezig. Desondanks loopt de eco-
nomische groei redelijk in de pas met Nederland, is het investe-
ringsniveau hoog en heeft de inkomenspositie van de bevolking 
zich in de loop der jaren sterk verbeterd.  
 

Werkgelegenheidsstructuur 2007 (totaal = 100%) 

 landbouw  industrie diensten 

Achterhoek 6 27 67 

Gelderland 4 19 77 

Bron: PWE Gelderland 2007 

 
Het landelijke karakter van de Achterhoek wordt weerspiegeld in 
een verspreide bewoning en de restanten van een traditionele eco-
nomische structuur. De vestigings- en groeimogelijkheden van ge-
specialiseerde diensten vereisen over het algemeen een zekere 
agglomeratie van bevolking en bedrijven. Het ontbreken van stede-
lijke centra heeft ertoe geleid dat bepaalde vormen van dienstver-
lening zwak ontwikkeld zijn.  
 

Historische ontwikkelingen 

jaarlijkse %-groei 2003 / 2007 Gelderland Achterhoek 

bevolking 0,3 0 

beroepsbevolking 0,7 0,2 

werkgelegenheid 0,7 0,5 

werkloosheidspercentage 
- niveau 2002 
- niveau 2007 

 
3,8 
3,8 

 
2,7 
3,0 

Bron: PWE-Gelderland / Bevolkingsstatistiek, EBB: CBS / en Bureau 
Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 

 
 

 Zo wordt er in de regio (hoegenaamd) geen hoger onderwijs aan-
geboden. Bij het opleidingsniveau van de beroepsbevolking ligt het 
accent sterk op het lager- en middelbaar beroepsonderwijs. Het 
aandeel HBO- en universitair geschoolden ligt ver onder het lande-
lijk gemiddelde.  
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Door de typische werkgelegenheidsstructuur is ook de werkgele-
genheid voor hoger opgeleiden beperkt. Jongeren moeten voor het 
volgen van hoger onderwijs dus de regio verlaten en zijn na de op-
leiding meestal aangewezen op een baan buiten de Achterhoek. 
Hierdoor wordt de regio al jarenlang geconfronteerd met een ver-
trekoverschot van jongeren. 
 
Het groeitempo van de werkgelegenheid en de beroepsbevolking 
ligt structureel op een lager niveau dan gemiddeld in Nederland. 
Daarnaast is de laatste twee decennia de trend waarneembaar dat 
de groei van het arbeidsaanbod achter blijft bij de groei van de 
vraag. Door deze relatieve krapte is in vergelijking met Nederland 
en Gelderland de werkloosheid in de Achterhoek door de jaren 
heen laag. Als eerste regio in Gelderland is de Achterhoek recen-
telijk geconfronteerd met een krimpende bevolking. Door de toene-
mende arbeidsparticipatie is de beroepsbevolking toch nog een 
fractie gestegen. Voor de komende jaren wordt verwacht dat de be-
volkingsgroei weer iets zal aantrekken en over de gehele progno-
seperiode bezien zal stabiliseren. De aanwas van de beroeps-
bevolking zal onder invloed van de vergrijzing verder terugvallen tot 
nog maar 0,1% per jaar.  

 
 

Verwachte toekomstige ontwikkelingen 

jaarlijkse %-groei 2008 / 2012 Gelderland Achterhoek 

bevolking 0,2 0 

beroepsbevolking 0,4 0,1 

werkgelegenheid 0,4 0,2 

 

werkloosheidspercentage 
- niveau 2008 
- niveau 2012 

 
3,4 
3,6 

 
2,8 
2,9 

bevolkingsaandeel 55+  
- niveau 2008 
- niveau 2012 

 
28 
29 

 
30 
32 

Bron beroepsbevolking, werkgelegenheid en werkloosheid: 
Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 
 

Bron bevolking: Bevolkingsprognose Gelderland 2007 (actualisering 
2008), Onderafdeling Stedelijke Ontwikkeling, Provincie Gelderland 

 
Aan de andere kant neemt ook de vraag naar arbeid sterk af als 
gevolg van de verslechterende economische conjunctuur. Per saldo 
zal de spanning op de arbeidsmarkt toch nog toenemen omdat de 
vraag naar arbeid wat sneller toeneemt dan het aanbod. Verwacht 
mag worden dat daardoor de inkomende pendel uit omliggende re-
gio’s zal toenemen. De werkloosheid zal onder die omstandigheden 
ongeveer gelijk blijven.  
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De agrarische sector in de Achterhoek kampt al jaren met grote 
werkgelegenheidsverliezen. In geen enkele andere regio voltrekt de 
afkalving zich zo snel. De herstructurering en reductie van de Ne-
derlandse landbouw is in de Achterhoek extra hard aangekomen 
omdat de structuur ongunstig is. De nadruk ligt sterk op stagneren-
de sectoren als de akkerbouw en de veehouderij. De neiging om 
gronden aan de landbouw te onttrekken voor alternatieve aanwen-
dingen neemt toe (woningbouw, industrieterrein, wegen, natuur en 
recreatie). Dit proces brengt de leefbaarheid en kwaliteit van het 
landelijk gebied in gevaar. De sociaal-culturele structuur komt onder 
druk te staan. Bovendien zal het karakter van het landschap ingrij-
pend worden aangetast. Tegenover deze bedreigingen staan echter 
ook nieuwe kansen. Onder invloed van de wereldvoedselcrisis stij-
gen de landbouwprijzen, diervriendelijke en biologische landbouw 
zijn groeimarkten en de toepassing van landbouwproducten als 
energiebron opent nieuwe perspectieven. Mogelijk dat hierdoor de 
negatieve trend in de landbouw kan worden omgebogen. 
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 Stadsregio Arnhem Nijmegen 

 
De economische structuur van de Stadsregio wordt gekenmerkt 
door relatief veel diensten en weinig traditionele activiteiten als 
landbouw en nijverheid. De economische ontwikkeling van de regio 
wordt gedomineerd door de steden Arnhem en Nijmegen. Arnhem 
onderscheidt zich door een zwaarder accent op de sector (hoog-
waardige) zakelijke dienstverlening, Nijmegen bezit een belangrijk 
industrieel cluster.  
 

Werkgelegenheidsstructuur 2007 (totaal = 100%) 

 landbouw  industrie diensten 

Stadsregio 2 16 83 

Gelderland 4 19 77 

Bron: PWE Gelderland 2007 

 
Als gevolg van de specifieke werkgelegenheidsstructuur (veel over-
heid, onderwijs en gezondheidszorg en weinig industrie en land-
bouw) is de economische groei in de afgelopen tien jaar wat achter 
gebleven bij de Gelderse trend. In de laatste vijf jaar is ook de 
werkgelegenheidsontwikkeling trager verlopen en was – wat ba-
nengroei betreft - de Stadsregio de slechtst presterende regio in 
Gelderland. Bij de communicatiebedrijven en het bank- en verzeke-
ringswezen gingen relatief veel banen verloren terwijl de groei veel 
lager was in die onderdelen van de dienstensector waar nog wel 
sprake was van een positieve ontwikkeling. Ook in delen van de in-
dustrie en in de bouw waren de ontwikkelingen meer dan gemiddeld 
negatief.  
 

Historische ontwikkelingen 

jaarlijkse %-groei 2003 / 2007 Gelderland Stadsregio 

bevolking 0,3 0,4 

beroepsbevolking 0,7 0,8 

werkgelegenheid 0,7 0,4 

werkloosheidspercentage 
- niveau 2002 
- niveau 2007 

 
3,8 
3,8 

 
5,1 
4,7 

Bron: PWE-Gelderland / Bevolkingsstatistiek, EBB: CBS / Bureau Eco-
nomisch Onderzoek, Provincie Gelderland 

 
De extreem grote werkloosheidsproblematiek in de Stadsregio zo-
als die in het verleden bestond is voor een belangrijk deel opgelost. 
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Daarmee zijn overigens alle problemen de wereld nog niet uit. Over 
het algemeen is de werkloosheid sterk geconcentreerd binnen de 
stedelijke gemeenten Arnhem en Nijmegen. Eén op de drie Gelder-
se werklozen woont in Arnhem of Nijmegen. In bepaalde opzichten 
vertoont de werkloosheidsstructuur de typische kenmerken van de 
grotestadsproblematiek. Meer dan de helft van de werklozen is niet 
of nauwelijks geschoold (maximaal VMBO). Gemiddeld heeft één 
op de vijf werklozen een allochtone achtergrond en is meer dan de 
helft langdurig werkloos (langer dan twee jaar).  
 
In Arnhem-Nijmegen behoort 37% van de beroepsbevolking tot de 
categorie hoger opgeleiden (Nederland 31%). Dit hoge aandeel kan 
verklaard worden door de aanwezigheid van hoogwaardige werk-
gelegenheid en uit de aanwezigheid van veel hoger onderwijsinstel-
lingen. 
 

Verwachte toekomstige ontwikkelingen 

jaarlijkse %-groei 2008 / 2012 Gelderland Stadsregio 

bevolking 0,2 0,2 

beroepsbevolking 0,4 0,4 

werkgelegenheid 0,4 0,4 

 

werkloosheidspercentage 
- niveau 2008 
- niveau 2012 

 
3,4 
3,6 

 
4,0 
4,3 

bevolkingsaandeel 55+  
- niveau 2008 
- niveau 2012 

 
28 
29 

 
27 
29 

Bron beroepsbevolking, werkgelegenheid en werkloosheid: 
Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 
 

Bron bevolking: Bevolkingsprognose Gelderland 2007 (actualisering 
2008), Onderafdeling Stedelijke Ontwikkeling, Provincie Gelderland 

 
In de komende jaren zal de bevolkingsgroei in de Stadsregio afne-
men. Daarbij speelt een rol dat in de afgelopen jaren reeds grote 
delen van de woningbouwplanning zijn gerealiseerd waardoor de 
vestiging sterk kon toenemen. Ook de groei van het arbeidsaanbod 
zal sterk vertragen. De banengroei was in het recente verleden al 
laag en zal zich in de toekomst mogelijk kunnen handhaven op het 
niveau van de afgelopen vijf jaar. Daarmee zou dan de werkgele-
genheidsgroei weer terug zijn op het Gelders gemiddelde, op lange 
termijn gezien de gebruikelijke positie van de stadsregio. Voorals-
nog kan de lage banengroei in de afgelopen periode als een inci-
dent worden aangemerkt. 
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 Rivierenland 

 
Van oudsher bezit de economische structuur in Rivierenland een 
zwaarder accent op agrarische en industriële activiteiten. De zake-
lijke dienstverlening en de vervoerssector zijn in Rivierenland echter 
snelgroeiende activiteiten, waardoor de structuur in de loop der tijd 
breder is geworden en steeds meer naar het Gelderse gemiddelde 
neigt.  
 

Werkgelegenheidsstructuur 2007 (totaal = 100%) 

 landbouw  industrie diensten 

Rivierenland 6 21 73 

Gelderland 4 19 77 

Bron: PWE Gelderland 2007  

 
Het zwaartepunt van de activiteiten in de landbouw ligt in Rivieren-
land op de tuinbouw en de glastuinbouw. Dit zijn al jaren lang be-
langrijke groeisegmenten. Door deze gunstige sectorstructuur kon-
den de werkgelegenheidsverliezen in de landbouw in de afgelopen 
jaren beperkt blijven. 
 
Door de geografische ligging en de goede multimodale ontsluiting 
van het gebied is Rivierenland een gewilde locatie voor (landelijke) 
distributie en groothandelsactiviteiten. De groothandel is uitgegroeid 
tot een belangrijke sector met 12% van de totale regionale werkge-
legenheid. De structuur op de bedrijventerreinen is sterk georiën-
teerd op de sector Transport en Logistiek. Ruim eenderde van de 
werkgelegenheid behoort tot deze sector.  
 
 

 
Historische ontwikkelingen 

jaarlijkse %-groei 2003 / 2007 Gelderland Rivierenland 

bevolking 0,3 0,4 

beroepsbevolking 0,7 0,6 

werkgelegenheid 0,7 1,0 

werkloosheidspercentage 
- niveau 2002 
- niveau 2007 

 
3,8 
3,8 

 
3,0 
2,5 

Bron: PWE-Gelderland / BIRO-Overijssel / Bevolkingsstatistiek, EBB: 
CBS / en Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 
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Rivierenland wordt gekenmerkt door een onevenwichtige arbeids-
markt en het opleidingsniveau van de beroepsbevolking is in verge-
lijking met Gelderland laag. De regionale werkgelegenheid is aan-
zienlijk kleiner dan de ter plaatse wonende beroepsbevolking. Pro-
blematisch is dit echter niet. Vanuit de regio wordt veel gependeld 
naar de omliggende grote werkgelegenheidsconcentraties (Arnhem, 
Nijmegen, Den Bosch, Utrecht, Rotterdam). Daarbij wordt veelal 
bewust gekozen voor wonen in het landelijke Rivierenland en werk-
en in een nabijgelegen stedelijk gebied. Door de snelle werkgele-
genheidsgroei in de laatste twee decennia is de situatie bovendien 
evenwichtiger geworden. 
 
Rivierenland bezit een grote dynamiek en kent al tientallen jaren 
een uitzonderlijk hoog investeringsniveau, een krachtige econo-
mische groei en een hoge werkgelegenheidscreatie. In loop der ja-
ren is het besteedbaar inkomen per hoofd van de bevolking van een 
grote achterstand toegegroeid naar het landelijk gemiddelde. Het 
gebied heeft zich ontwikkeld tot een van de snelst groeiende regio’s 
van Nederland. Mede daardoor is de werkloosheid in dit gebied 
zeer laag. In het licht van deze historie zijn de ontwikkelingen in de 
recente periode gematigd verlopen. Daar waar Rivierenland door-
gaans de hoogste bevolkingsgroei van Gelderland realiseert, is de 
aanwas in de afgelopen periode maar bescheiden geweest. De be-
langrijkste oorzaak hiervoor is het sterk achterblijven van de wo-
ningbouwproductie bij de prognoses en behoefteramingen.  
 

Verwachte toekomstige ontwikkelingen 

jaarlijkse %-groei 2008 / 2012 Gelderland Rivierenland 

bevolking 0,2 0,4 

beroepsbevolking 0,4 0,5 

werkgelegenheid 0,4 0,7 

 

werkloosheidspercentage 
- niveau 2008 
- niveau 2012 

 
3,4 
3,6 

 
2,0 
2,1 

bevolkingsaandeel 55+  
- niveau 2008 
- niveau 2012 

 
28 
29 

 
26 
27 

Bron beroepsbevolking, werkgelegenheid en werkloosheid: 
Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 
 

Bron bevolking: Bevolkingsprognose Gelderland 2007 (actualisering 
2008), Onderafdeling Stedelijke Ontwikkeling, Provincie Gelderland 
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 Een duidelijke oorzaak voor de bouwvertraging is niet aan te wijzen, 
voor de nabije toekomst wordt echter verwacht dat de opgelopen 
achterstand snel kan worden ingelopen28. Daarmee ontstaat dan 
ook weer ruimte voor een verdere bevolkingsgroei, die blijkens de 
prognoses voor Rivierenland het dubbele van de Gelderse groei zal 
bedragen.  
 
De bevolking van Rivierenland is relatief jong. Dit blijkt o.a. uit het 
relatief lage aandeel mensen met een middelbare leeftijd en oude-
ren (55+).  
 
Hoewel de werkgelegenheidsgroei onder invloed van de verslech-
terde conjunctuur zal afvlakken, is de groei hier ook bijna het dub-
bele van de Gelderse. De aanwas van de beroepsbevolking houdt 
dit tempo niet bij waardor de krapte op de arbeidsmarkt zal toene-
men. De werkloosheid in deze regio beweegt zich structureel op het 
niveau van de frictiewerkloosheid. 
 
 
 
 

                                                      
28 Te weinig nieuwbouw in regio Rivierenland, De Gelderlander, 2-04-2008 
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 De Vallei 

 
De Vallei bestrijkt de westelijke flank van de Veluwe. De agglomera-
tie Ede-Wageningen kan worden gezien als het economische hart 
van De Vallei. Ook zijn daar de belangrijkste regionale voorzienin-
gen geconcentreerd. Het karakter van de regio wordt bepaald door 
de landschappelijke en natuurlijke waarden van het gebied. Delen 
van De Vallei behoren tot de meest favoriete vakantiegebieden van 
Nederland. Tezamen met het gunstige woonklimaat, de goede ont-
sluiting en de centrale ligging in Nederland is de regio een zeer 
aantrekkelijk vestigingsgebied, zowel voor de bevolking als voor het 
bedrijfsleven.  
 

Werkgelegenheidsstructuur 2007 (totaal = 100%) 

 landbouw  industrie diensten 

De Vallei 4 17 79 

Gelderland 4 19 77 

Bron: PWE Gelderland 2007 

 
De omvang van de landbouw in totaliteit is weliswaar gemiddeld, 
maar in het segment pluimveehouderij is de regio marktleider. Daar-
naast is de regio gespecialiseerd in de foodsector. Tien procent van 
de totale werkgelegenheid in De Vallei is gelokaliseerd in de zoge-
naamde Food Valley (een cluster van bedrijven en instellingen op 
het gebied van voedingstechnologie, verwerkende industrie, R&D 
en onderwijs). De universitaire opleiding en het Gelderse speur-en 
ontwikkelingswerk op dit gebied zijn vrijwel geheel geconcentreerd 
in deze regio.  
 

Historische ontwikkelingen 

jaarlijkse %-groei 2003 / 2007 Gelderland De Vallei 

bevolking 0,3 0,8 

beroepsbevolking 0,7 1,4 

werkgelegenheid 0,7 0,9 

werkloosheidspercentage 
- niveau 2002 
- niveau 2007 

 
3,4 
3,6 

 
3,3 
3,6 

Bron: PWE-Gelderland /  Bevolkingsstatistiek, EBB: CBS / en Bureau 
Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 
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Op het gebied van de bevolking en de beroepsbevolking was De 
Vallei in de afgelopen periode de snelstgroeiende regio van Gelder-
land. De bevolkingsgroei bedroeg het drievoudige van de Gelderse. 
Dit wordt veroorzaakt door enerzijds de samenstelling van de bevol-
king (meer jonge gezinnen) en anderzijds de hoge vruchtbaarheid 
(meer kinderen per gezin). De Vallei is de minst vergrijsde regio van 
Gelderland. 
 
Ook de banengroei was hoog en behoort tot de top van Gelderland. 
De sterkste werkgelegenheidsgroei deed zich voor in de sectoren 
horeca, zakelijke dienstverlening en de zorg. 
  

 
Verwachte toekomstige ontwikkelingen 

jaarlijkse %-groei 2008 / 2012 Gelderland De Vallei 

bevolking 0,3 0,4 

beroepsbevolking 0,4 0,7 

werkgelegenheid 0,4 0,7 

 

werkloosheidspercentage 
- niveau 2008 
- niveau 2012 

 
3,4 
3,6 

 
3,3 
3,5 

bevolkingsaandeel 55+  
- niveau 2008 
- niveau 2012 

 
28 
29 

 
25 
26 

Bron beroepsbevolking, werkgelegenheid en werkloosheid: 
Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 
 

Bron bevolking: Bevolkingsprognose Gelderland 2007 (actualisering 
2008), Onderafdeling Stedelijke Ontwikkeling, Provincie Gelderland 

 
 

 Uit het toekomstbeeld 2012 komt De Vallei naar voren als de meest 
dynamische regio in Gelderland. Toch zal ook hier de bevolkings-
groei afvlakken als gevolg van de vergrijzing en de banengroei zal 
terug vallen door de afnemende conjunctuur. In vergelijking met 
Gelderland blijft de dynamiek echter groot. 
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 Noord-Veluwe 

 
De Noord-Veluwe begrenst de noordzijde van de Veluwe, de kust-
strook langs de voormalige Zuiderzee. De gemeente Harderwijk 
herbergt de grootste werkgelegenheidsconcentratie van de regio. 
Ook zijn daar de belangrijkste regionale voorzieningen en opvang-
functies gebundeld. Het karakter van de regio wordt bepaald door 
de landschappelijke en natuurlijke waarden van het gebied. De 
Noord-Veluwe is voor de categorie binnenlandse vakanties één van 
de meest geliefde bestemmingen. 
 

Werkgelegenheidsstructuur 2007 (totaal = 100%) 

 landbouw  industrie diensten 

Noord-Veluwe 4 20 76 

Gelderland 4 19 77 

Bron: PWE Gelderland 2007 

 
De economische structuur van de Noord-Veluwe vertoont op hoofd-
lijnen geen bijzondere kenmerken. Op detailniveau wordt echter wel 
een accent verschil zichtbaar. De nadruk ligt minder op de zakelijke 
dienstverlening en wat meer op activiteiten die gerelateerd zijn aan 
de bevolkingsomvang (bouw, detailhandel, horeca, gezondheids-
zorg, overheid).  
 
De beroepsbevolking heeft zich in de afgelopen periode een fractie 
langzamer ontwikkeld dan in Gelderland. De werkgelegenheid daar-
entegen verliep juist wat sneller. Met name in de zojuist genoemde 
bevolkingsgerelateerde sectoren was de ontwikkeling wat gunstiger.  
 

Historische ontwikkelingen 

jaarlijkse %-groei 2003 / 2007 Gelderland Noord-Veluwe 

bevolking 0,3 0,2 

beroepsbevolking 0,7 0,6 

werkgelegenheid 0,7 0,9 

werkloosheidspercentage 
- niveau 2002 
- niveau 2007 

 
3,8 
3,8 

 
2,8 
3,3 

Bron: PWE-Gelderland / BIRO-Overijssel / Bevolkingsstatistiek, EBB: 
CBS / en Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 
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 De werkloosheid op de Noord-Veluwe ligt onder het Gelderse ge-
middelde. Niet alleen nu, maar door de jaren heen. Ook in de twee-
de helft van de jaren tachtig, toen de Nederlandse werkloosheids-
situatie een na-oorlogs dieptepunt beleefde, was de werkloosheid 
op de Noord-Veluwe nauwelijks hoger dan nu.  
De verwachte ontwikkelingen voor de periode 2008-2012 van de 
bevolking, de werkgelegenheid en de werkloosheid liggen op het 
provinciale gemiddelde. De groeiverwachting voor de beroepsbevol-
king is echter opmerkelijk. Ten opzichte va de vorige periode zal de 
groei in Gelderland ongeveer halveren, het groeitempo op de 
Noord-Veluwe zal daarentegen iets toenemen. Deze uitzonderlijke 
situatie is het gevolg van een reeks betrekkelijk geringe oorzaken 
die alles bijeengenomen toch een behoorlijke invloed uitoefenen. Zo 
ligt de huidige arbeidsparticipatie van vrouwen van 25 jaar en ouder 
onder het gemiddelde. Verwacht wordt dat de afstand in de toe-
komst kleiner wordt waardoor er een zeker inhaaleffect optreedt. 
Daarnaast is de bevolkingsopbouw van invloed. De vergrijzing op 
de Noord-Veluwe is wat minder ver voortgeschreden wat een posi-
tief effect heeft op het arbeidsaanbod. De arbeidsparticipatie van 
jongeren onder de 25 jaar is hoger dan in Gelderland. Dit leidt tot 
een snellere instroom op de arbeidsmarkt maar ook tot een korter 
opleidingstraject. 
  

Verwachte toekomstige ontwikkelingen 

jaarlijkse %-groei 2008 / 2012 Gelderland Noord-Veluwe 

bevolking 0,3 0,3 

beroepsbevolking 0,4 0,7 

werkgelegenheid 0,4 0,4 

 

werkloosheidspercentage 
- niveau 2008 
- niveau 2012 

 
3,4 
3,6 

 
3,1 
3,3 

bevolkingsaandeel 55+  
- niveau 2008 
- niveau 2012 

 
28 
29 

 
28  
29 

Bron: Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 
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   Bijlage 2 
 

   Prognoses 
 
   zie voor een uitgebreide database over: 
 

   � bevolking, 1988-2012 naar geslacht en leeftijd per gemeente en regio; 

   � arbeidsparticipatie, 1988-2012 naar geslacht en leeftijd per gemeente en regio; 

   � beroepsbevolking, 1988-2012 naar geslacht en leeftijd per gemeente en regio; 

   � werkgelegenheid, 1988-2012 naar 18 sectoren per gemeente en regio; 

   � werkloosheid, 1988-2012 per gemeente en regio. 

 
   en voor het Onderzoeksmemorandum Toelichting Gelderse middellange- 
   termijnprognoses 2012 (verantwoording, methoden en definities): 
:  
 
   www.gelderland.nl/verkenningen  
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Bevolking (X 1.000 personen), beroepsbevolking (voor banen van 12 uur per week en meer, X 1.000 perso-
nen) en werkgelegenheid (voor banen van 1 uur per week en meer, X 1.000 personen) en het werkloosheids-
percentage, 2008 en 2012, per gemeente 

bevolking beroepsbevolking werkgelegenheid werkloosheids-% 
 

Gelderse gemeenten 

2008 2012 2008 2012 2008 2012 2008 2012 

Aalten 27,6 27,7 12,9 13,1 10,3 10,2 2,3 2,4 

Apeldoorn 155,8 157,4 72,1 73,1 93,7 94,4 4,6 4,9 

Arnhem 143,2 146,3 72,3 74,1 96,0 97,0 5,9 6,3 

Barneveld 51,2 52,6 22,3 23,4 29,7 30,3 2,9 3,0 

Berkelland 45,0 44,7 20,3 19,8 18,0 17,9 2,5 2,7 

Beuningen 25,2 25,3 12,6 12,7 7,8 7,9 2,6 2,8 

Bronckhorst 37,7 37,6 15,5 15,4 12,9 12,7 2,2 2,4 

Brummen 21,2 21,3 9,3 9,5 7,8 7,7 2,5 2,7 

Buren 25,6 25,8 12,7 12,7 8,3 8,3 1,5 1,6 

Culemborg 27,3 28,1 13,0 13,6 12,1 12,3 2,8 2,9 

Doesburg 11,6 11,6 5,5 5,6 3,8 3,8 4,8 5,2 

Doetinchem 56,4 57,3 27,0 27,4 32,4 32,9 3,2 3,4 

Druten 18,2 18,5 9,5 9,6 7,8 7,8 2,2 2,3 

Duiven 25,5 26,1 12,1 12,4 14,6 15,0 2,0 2,2 

Ede 107,9 109,6 47,7 49,0 54,8 56,0 3,9 4,2 

Elburg 22,3 22,6 9,8 9,9 8,8 9,0 2,5 2,8 

Epe 32,9 32,8 13,6 13,4 12,2 12,2 3,5 3,9 

Ermelo 26,2 26,1 11,6 11,8 14,9 15,0 2,6 2,8 

Geldermalsen 26,3 26,9 12,3 12,5 14,4 14,8 1,4 1,5 

Groesbeek 18,8 18,5 8,5 8,3 7,0 7,1 3,0 3,4 

Harderwijk 42,3 43,2 19,0 19,6 21,4 21,9 4,1 4,4 

Hattem 11,6 11,8 4,5 4,5 3,7 3,6 3,8 4,2 

Heerde 18,0 18,0 7,4 7,5 6,9 6,9 3,2 3,5 

Heumen 16,7 16,8 7,7 7,7 4,9 4,9 2,4 2,6 

Lingewaal 10,9 11,0 4,7 4,7 3,6 3,7 1,6 1,7 

Lingewaard 44,6 45,7 20,3 20,4 13,9 13,8 2,3 2,5 

Lochem 32,7 32,4 14,5 14,5 14,8 14,9 2,2 2,3 

Maasdriel 23,5 23,6 10,8 10,8 9,8 9,9 1,7 1,8 

Millingen a/d Rijn 5,8 5,9 2,4 2,4 1,1 1,1 3,3 3,6 

Montferland 35,0 35,0 15,6 15,6 13,3 13,2 3,0 3,2 

Neder-Betuwe 22,4 22,9 9,2 9,7 8,7 8,9 1,5 1,5 

Neerijnen 11,9 12,1 5,3 5,3 5,6 5,7 1,4 1,4 

Nijkerk 39,0 39,5 18,4 18,6 20,1 20,3 2,3 2,5 

Nijmegen 161,4 164,2 77,9 80,8 97,2 98,0 5,2 5,5 
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Bevolking (X 1.000 personen), beroepsbevolking (voor banen van 12 uur per week en meer, X 1.000 perso-
nen) en werkgelegenheid (voor banen van 1 uur per week en meer, X 1.000 personen) en het werkloosheids-
percentage, 2008 en 2012, per gemeente 

bevolking beroepsbevolking werkgelegenheid werkloosheid-% 
 

Gelderse gemeenten 

2008 2012 2008 2012 2008 2012 2008 2012 

Nunspeet 26,6 26,9 11,6 12,0 11,7 11,7 2,8 3,0 

Oldebroek 22,8 23,2 10,1 10,4 7,9 7,8 2,7 2,9 

Oost-Gelre 30,0 30,6 13,8 14,2 16,5 16,6 2,4 2,4 

Oude IJsselstreek 39,9 39,7 18,5 18,1 17,7 17,8 2,6 2,9 

Overbetuwe 43,4 44,7 20,9 21,3 16,2 16,6 2,1 2,2 

Putten 23,1 23,3 9,5 9,9 9,2 9,3 2,4 2,6 

Renkum 31,5 31,1 13,2 13,1 11,8 11,7 3,2 3,6 

Rheden 43,8 43,2 19,0 18,8 17,1 16,9 2,8 3,1 

Rijnwaarden 11,0 11,1 4,8 4,8 2,6 2,6 2,9 3,2 

Rozendaal 1,5 1,5 0,5 0,6 0,4 0,4 1,7 1,7 

Scherpenzeel 8,9 9,1 3,8 3,8 4,1 4,1 1,5 1,7 

Tiel 41,3 42,2 20,8 21,0 22,6 23,2 3,1 3,3 

Ubbergen 9,3 9,3 4,0 3,9 2,8 2,8 3,0 3,3 

Voorst 23,5 23,5 10,7 10,8 11,8 12,0 2,4 2,6 

Wageningen 35,7 36,1 17,2 17,5 16,4 16,6 3,3 3,6 

West Maas en Waal 18,3 18,4 8,4 8,4 6,3 6,4 1,7 1,8 

Westervoort 15,5 15,5 7,6 7,8 2,8 2,8 2,8 3,0 

Wijchen 39,5 39,7 18,7 18,8 15,6 15,6 2,4 2,6 

Winterswijk 29,2 29,2 13,9 14,0 14,0 14,0 3,4 3,6 

Zaltbommel 26,3 27,0 11,9 12,2 13,8 14,2 1,7 1,7 

Zevenaar 31,8 31,5 14,7 14,2 14,3 14,5 2,8 3,2 

Zutphen 46,8 47,7 21,5 21,6 23,1 23,1 4,9 5,3 

niet-Gelderse gemeenten 

Deventer 97,3 100,5 45,6 47,4 46,2 46,5 4,6 4,8 

Mook en Middelaar 8,0 7,9 3,8 3,7 1,8 1,8 3,5 3,8 

Olst-Wijhe 17,3 17,4 8,7 8,9 5,6 5,5 2,3 2,4 

Rhenen 18,6 18,8 8,6 8,6 5,9 5,9 3,4 3,6 

Veenendaal 61,7 62,0 30,1 29,9 28,7 28,9 2,9 3,2 
 
Bron Gelderse gemeenten: 
Bevolking: Onderafdeling Stedelijke ontwikkeling, Provincie Gelderland 
Beroepsbevolking, werkgelegenheid en werkloosheid: Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 
 

Bron niet-Gelderse gemeenten: 
Bevolking:Provincie Utrecht, Provincie Overijssel en E’til  
Beroepsbevolking, werkgelegenheid en werkloosheid: Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 
 

Bron Nederland CBS en CPB 
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Totale bevolking naar regio, x 1.000 personen 

 NL GLD SDH ACH SAN RIV VAL NV 

1988 14.714,9 1.783,6 379,1 281,9 618,9 209,4 207,2 175,8 

1989 14.805,2 1.794,7 379,1 284,1 622,7 211,5 209,0 177,3 

1990 14.892,6 1.804,2 380,0 284,9 625,2 213,9 211,0 178,8 

1991 15.010,4 1.816,9 381,5 285,6 629,8 216,5 213,5 180,2 

1992 15.129,2 1.828,8 382,7 286,7 633,9 218,8 215,6 181,9 

1993 15.239,2 1.839,9 384,0 287,8 637,9 221,2 217,9 182,8 

1994 15.341,6 1.851,4 384,5 288,8 643,2 224,0 219,6 183,6 

1995 15.424,1 1.864,7 385,7 290,6 647,8 227,1 221,7 184,2 

1996 15.493,9 1.876,3 387,8 291,9 650,8 229,2 223,5 185,3 

1997 15.567,1 1.886,1 389,6 293,3 652,3 231,4 225,2 186,5 

1998 15.654,2 1.895,7 392,3 294,7 655,1 234,1 225,8 187,4 

1999 15.760,2 1.906,8 394,7 295,4 660,3 236,8 227,1 188,0 

2000 15.864,0 1.919,2 397,3 296,6 665,0 239,8 228,3 189,1 

2001 15.987,1 1.934,3 399,8 298,3 670,5 243,5 230,4 190,1 

2002 16.105,3 1.949,2 402,8 300,4 675,1 246,4 233,1 190,7 

2003 16.192,6 1.960,4 405,7 301,6 678,9 247,8 235,7 191,5 

2004 16.258,0 1.966,9 407,4 302,3 681,4 248,9 237,7 191,8 

2005 16.305,5 1.972,0 408,8 302,4 683,0 250,3 239,0 192,2 

2006 16.334,2 1.975,7 410,0 301,8 684,6 251,1 240,4 192,4 

2007 16.358,0 1.979,1 409,4 301,0 687,3 251,4 241,9 192,7 

2008 16.382,9 1.981,2 410,2 300,8 687,9 252,0 242,7 192,9 

2009 16.413,0 1.984,5 411,2 300,7 689,0 252,7 243,6 193,2 

2010 16.448,3 1.989,0 412,5 300,8 690,6 253,7 244,6 193,7 

2011 16.488,7 1.994,7 413,9 301,1 692,6 254,8 245,6 194,2 

2012 16.534,3 2.003,2 415,6 301,8 695,8 256,4 246,9 195,0 

Bron Nederland: CBS 
Bron regio’s 1988-2007: CBS 
Bron regio’s 2008-2012: Onderafdeling Stedelijke ontwikkeling, Provincie Gelderland 
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Beroepsbevolking naar regio (voor banen van 12 uur per week of meer), x 1.000 personen 

 NL GLD SDH ACH SAN RIV VAL NV 

1988 5.867,0 699,6 146,1 114,1 246,2 84,2 78,6 64,7 

1989 5.929,0 705,9 146,4 115,1 249,0 85,3 79,4 65,3 

1990 6.063,0 722,1 149,3 117,4 254,9 88,0 81,2 66,9 

1991 6.189,0 734,8 151,5 118,9 259,9 90,0 82,8 67,9 

1992 6.297,0 748,8 153,9 120,7 265,1 92,2 84,6 69,4 

1993 6.406,0 760,2 155,7 121,9 269,7 94,0 86,4 70,2 

1994 6.466,0 767,0 156,3 122,5 273,2 95,5 87,1 70,6 

1995 6.596,0 785,9 159,4 124,9 280,3 98,4 89,3 72,0 

1996 6.686,0 799,7 162,2 126,6 284,8 100,5 91,2 73,3 

1997 6.832,0 818,0 166,0 129,1 290,4 103,2 93,6 75,3 

1998 6.941,0 830,3 169,0 130,9 294,8 105,5 94,6 76,3 

1999 7.069,0 844,4 172,3 132,2 300,1 108,0 96,2 77,7 

2000 7.187,0 857,7 175,1 133,7 305,1 110,5 97,7 79,0 

2001 7.273,0 868,0 176,9 134,7 308,6 112,8 99,2 79,8 

2002 7.338,0 876,6 178,7 135,7 311,5 114,2 100,9 80,3 

2003 7.400,0 884,8 180,8 136,3 314,6 115,0 102,7 80,9 

2004 7.398,0 883,5 180,9 135,8 314,5 114,8 103,4 80,6 

2005 7.401,0 882,3 180,8 135,0 314,2 114,9 103,8 80,4 

2006 7.487,0 893,0 183,4 135,8 318,2 116,4 105,8 81,4 

2007 7.617,0 907,5 185,7 137,1 324,5 117,9 108,3 82,8 

2008 7.674,0 913,4 187,2 137,4 326,5 118,6 109,4 83,5 

2009 7.721,0 918,4 188,5 137,7 328,3 119,3 110,4 84,2 

2010 7.752,0 922,0 189,4 137,7 329,6 119,8 111,1 84,7 

2011 7.770,0 924,3 189,9 137,6 330,4 120,2 111,8 85,1 

2012 7.779,0 926,5 190,3 137,5 331,3 120,6 112,3 85,5 

Bron Nederland: CBS / CPB, bewerking Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 
Bron regio’s 1988-2007: Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland (geraamd o.b.v. EBB, CBS) 
Bron regio’s 2008-2012: Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 
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Arbeidsparticipatie naar regio (voor banen van 12 uur per week of meer), in procenten 

 NL GLD SDH ACH SAN RIV VAL NV 

1988 57,8 57,0 56,8 58,9 56,5 59,1 55,4 55,4 

1989 58,0 57,2 56,9 58,9 56,8 59,2 55,5 55,4 

1990 59,0 58,2 57,9 59,9 58,0 60,2 56,4 56,3 

1991 59,9 58,9 58,6 60,7 58,8 60,9 57,0 56,8 

1992 60,5 59,8 59,4 61,5 59,7 61,7 57,8 57,6 

1993 61,2 60,4 60,1 62,1 60,5 62,3 58,5 58,0 

1994 61,5 60,6 60,3 62,3 60,8 62,4 58,7 58,0 

1995 62,5 61,8 61,5 63,5 62,0 63,6 59,8 59,0 

1996 63,2 62,6 62,3 64,1 62,9 64,4 60,7 59,7 

1997 64,3 63,8 63,6 65,3 64,1 65,5 62,0 60,8 

1998 65,1 64,6 64,4 66,1 65,0 66,3 62,6 61,5 

1999 66,0 65,5 65,4 66,9 65,8 67,3 63,4 62,5 

2000 66,8 66,3 66,1 67,7 66,6 68,1 64,1 63,1 

2001 67,1 66,7 66,6 68,0 67,0 68,7 64,7 63,6 

2002 67,3 66,9 66,8 68,2 67,3 68,8 65,0 63,8 

2003 67,5 67,2 67,1 68,4 67,6 69,1 65,3 64,0 

2004 67,3 67,0 67,0 68,3 67,5 68,9 65,2 63,8 

2005 67,2 66,9 66,9 68,1 67,4 68,6 65,2 63,7 

2006 67,9 67,7 67,7 68,8 68,1 69,3 66,1 64,4 

2007 69,1 68,7 68,8 69,8 69,1 70,2 67,3 65,5 

2008 69,6 69,3 69,4 70,3 69,7 70,7 67,9 66,1 

2009 70,1 69,7 69,8 70,6 70,1 71,1 68,4 66,7 

2010 70,4 70,0 70,1 70,9 70,4 71,3 68,8 67,1 

2011 70,6 70,2 70,3 70,9 70,6 71,4 69,1 67,4 

2012 70,7 70,2 70,3 70,9 70,6 71,5 69,2 67,6 

Bron Nederland: CBS / CPB, bewerking Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 
Bron regio’s 1988-2007: Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland (geraamd o.b.v. EBB, CBS) 
Bron regio’s 2008-2012: Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 
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Werkgelegenheid (voor banen van meer dan 0 uur per week), x 1.000 personen 

 NL GLD SDH ACH SAN RIV VAL NV 

1988 6.326,0 633,5 147,1 96,8 229,1 65,0 77,3 54,0 

1989 6.501,0 649,3 147,2 100,7 234,0 68,3 80,3 55,0 

1990 6.695,0 677,7 153,5 105,3 242,5 73,0 83,1 57,4 

1991 6.829,0 700,0 159,0 108,5 248,6 76,0 86,2 59,3 

1992 6.921,0 715,5 161,8 110,6 250,5 79,9 89,2 61,6 

1993 6.947,0 723,9 162,0 111,2 253,3 81,4 92,1 61,4 

1994 6.997,0 733,2 163,0 113,0 256,2 83,3 92,7 62,8 

1995 7.155,0 752,6 167,5 114,5 263,0 86,5 94,8 65,3 

1996 7.314,0 775,6 170,1 117,6 271,3 89,2 98,8 67,3 

1997 7.539,0 798,5 175,0 120,8 278,0 92,4 103,3 69,7 

1998 7.738,0 833,1 183,4 125,5 290,9 95,4 107,8 72,2 

1999 7.936,0 864,9 190,7 129,2 301,1 100,7 112,4 74,3 

2000 8.115,0 883,9 194,5 130,1 310,4 102,8 115,1 76,5 

2001 8.283,0 904,3 199,2 132,0 319,2 104,3 117,7 79,0 

2002 8.325,0 906,3 199,8 130,6 320,6 105,8 117,6 79,8 

2003 8.279,0 907,6 201,1 131,1 320,2 106,3 117,7 80,0 

2004 8.212,0 907,7 200,0 131,9 319,9 106,6 116,8 79,4 

2005 8.232,0 903,3 198,5 131,0 316,4 107,4 115,9 80,4 

2006 8.382,0 916,1 202,2 132,2 319,8 107,9 119,0 81,7 

2007 8.578,7 938,9 207,1 133,9 327,5 111,1 123,3 83,4 

2008 8.716,0 950,9 209,7 135,1 331,7 112,8 125,1 84,4 

2009 8.740,5 951,1 209,6 134,8 331,7 113,2 125,4 84,4 

2010 8.766,6 953,8 210,0 134,9 332,5 114,0 126,0 84,6 

2011 8.794,3 955,9 210,3 134,9 333,2 114,4 126,6 84,8 

2012 8.823,4 959,4 210,8 135,2 334,4 115,0 127,3 85,1 

Bron Nederland: CBS / CPB / LISA, bewerking Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 
Bron regio’s 1988-2007: PWE Gederland 2007 
Bron regio’s 2008-2012: Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 
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Werkloze beroepsbevolking (voor banen van 12 uur en meer), x 1.000 personen 

 NL GLD SDH ACH SAN RIV VAL NV 

1988 490 59,9 11,4 7,1 31,0 6,2 4,6 2,8 

1989 452 54,4 10,1 6,3 28,7 5,4 4,2 2,5 

1990 419 49,7 9,4 5,2 27,0 4,7 3,8 2,3 

1991 400 46,7 8,9 4,5 25,7 4,3 3,7 2,1 

1992 411 47,5 8,8 4,4 26,6 4,1 3,9 2,2 

1993 481 54,3 9,7 5,0 30,4 4,8 4,9 2,7 

1994 547 60,3 11,4 5,9 32,7 5,5 5,4 3,0 

1995 533 58,6 11,2 5,8 31,0 5,5 5,6 3,1 

1996 501 55,2 11,2 6,1 27,4 5,1 5,4 3,2 

1997 448 48,6 10,4 5,6 23,5 4,2 4,7 2,9 

1998 354 38,4 8,6 4,8 17,4 3,5 3,8 2,3 

1999 301 32,8 7,4 4,5 14,9 2,6 3,2 1,9 

2000 270 29,4 6,8 3,8 13,5 2,4 2,9 1,6 

2001 252 28,2 5,7 3,6 12,7 2,8 2,9 1,9 

2002 302 33,5 6,6 3,7 15,9 3,5 3,3 2,3 

2003 399 43,7 9,2 4,7 20,0 4,9 4,5 3,0 

2004 479 52,5 11,6 5,9 23,4 6,1 5,2 3,5 

2005 483 51,6 12,0 6,1 22,6 5,6 5,2 3,6 

2006 413 44,4 10,1 5,2 19,4 4,8 4,7 3,2 

2007 344 34,9 8,5 4,2 15,1 3,0 3,9 2,8 

2008 309 30,7 7,7 3,8 12,9 2,4 3,6 2,6 

2009 315 31,7 7,9 3,9 13,3 2,5 3,7 2,6 

2010 321 32,3 8,1 4,0 13,6 2,5 3,7 2,7 

2011 327 33,0 8,3 4,0 14,0 2,5 3,8 2,8 

2012 333 33,5 8,4 4,0 14,2 2,5 3,9 2,8 

Bron Nederland: CBS / CPB, bewerking Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 
Bron regio’s 1988-2007: EBB, CBS / CWI, bewerking Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 
Bron regio’s 2008-2012: Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 
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Werkloosheidspercentage (voor banen van 12 uur en meer) 

 NL GLD SDH ACH SAN RIV VAL NV 

1988 8,4 8,6 7,8 6,2 12,6 7,4 5,9 4,4 

1989 7,6 7,7 6,9 5,5 11,5 6,4 5,2 3,9 

1990 6,9 6,9 6,3 4,4 10,6 5,3 4,7 3,4 

1991 6,5 6,4 5,9 3,8 9,9 4,8 4,5 3,0 

1992 6,5 6,3 5,7 3,7 10,0 4,5 4,6 3,2 

1993 7,5 7,1 6,2 4,1 11,3 5,1 5,7 3,8 

1994 8,5 7,9 7,3 4,8 12,0 5,7 6,2 4,2 

1995 8,1 7,5 7,0 4,7 11,0 5,6 6,2 4,3 

1996 7,5 6,9 6,9 4,8 9,6 5,1 6,0 4,4 

1997 6,6 5,9 6,3 4,3 8,1 4,1 5,1 3,9 

1998 5,1 4,6 5,1 3,7 5,9 3,3 4,1 3,0 

1999 4,3 3,9 4,3 3,4 5,0 2,4 3,3 2,5 

2000 3,8 3,4 3,9 2,9 4,4 2,2 3,0 2,1 

2001 3,5 3,2 3,2 2,7 4,1 2,5 2,9 2,4 

2002 4,1 3,8 3,7 2,7 5,1 3,0 3,3 2,8 

2003 5,4 4,9 5,1 3,4 6,4 4,3 4,4 3,8 

2004 6,5 5,9 6,4 4,3 7,4 5,4 5,1 4,4 

2005 6,5 5,8 6,7 4,5 7,2 4,9 5,0 4,5 

2006 5,5 5,0 5,5 3,8 6,1 4,1 4,4 4,0 

2007 4,5 3,8 4,6 3,0 4,7 2,5 3,6 3,3 

2008 4,0 3,4 4,1 2,8 4,0 2,0 3,3 3,1 

2009 4,1 3,5 4,2 2,9 4,1 2,1 3,3 3,1 

2010 4,1 3,5 4,3 2,9 4,1 2,1 3,4 3,2 

2011 4,2 3,6 4,3 2,9 4,2 2,1 3,4 3,3 

2012 4,3 3,6 4,4 2,9 4,3 2,1 3,5 3,3 

Bron Nederland: CBS / CPB, bewerking Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 
Bron regio’s 1988-2007: EBB, CBS / CWI, bewerking Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 
Bron regio’s 2008-2012: Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 
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Totale bevolking naar regio, indexcijfers 2000 =100 

 NL GLD SDH ACH SAN RIV VAL NV 

1988 93 93 95 95 93 87 91 93 

1989 93 94 95 96 94 88 92 94 

1990 94 94 96 96 94 89 92 95 

1991 95 95 96 96 95 90 94 95 

1992 95 95 96 97 95 91 94 96 

1993 96 96 97 97 96 92 95 97 

1994 97 96 97 97 97 93 96 97 

1995 97 97 97 98 97 95 97 97 

1996 98 98 98 98 98 96 98 98 

1997 98 98 98 99 98 96 99 99 

1998 99 99 99 99 99 98 99 99 

1999 99 99 99 100 99 99 99 99 

2000 100 100 100 100 100 100 100 100 

2001 101 101 101 101 101 102 101 101 

2002 102 102 101 101 102 103 102 101 

2003 102 102 102 102 102 103 103 101 

2004 102 102 103 102 102 104 104 101 

2005 103 103 103 102 103 104 105 102 

2006 103 103 103 102 103 105 105 102 

2007 103 103 103 101 103 105 106 102 

2008 103 103 103 101 103 105 106 102 

2009 103 103 103 101 104 105 107 102 

2010 104 104 104 101 104 106 107 102 

2011 104 104 104 102 104 106 108 103 

2012 104 104 105 102 105 107 108 103 

Bron Nederland: CBS 
Bron regio’s 1988-2007: CBS 
Bron regio’s 2008-2012: Onderafdeling Stedelijke ontwikkeling, Provincie Gelderland 
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Beroepsbevolking naar regio (voor banen van 12 uur per week of meer), indexcijfers 2000 =100 

 NL GLD SDH ACH SAN RIV VAL NV 

1988 82 82 83 85 81 76 80 82 

1989 82 82 84 86 82 77 81 83 

1990 84 84 85 88 84 80 83 85 

1991 86 86 87 89 85 81 85 86 

1992 88 87 88 90 87 83 87 88 

1993 89 89 89 91 88 85 88 89 

1994 90 89 89 92 90 86 89 89 

1995 92 92 91 93 92 89 91 91 

1996 93 93 93 95 93 91 93 93 

1997 95 95 95 97 95 93 96 95 

1998 97 97 97 98 97 95 97 97 

1999 98 98 98 99 98 98 98 98 

2000 100 100 100 100 100 100 100 100 

2001 101 101 101 101 101 102 102 101 

2002 102 102 102 101 102 103 103 102 

2003 103 103 103 102 103 104 105 102 

2004 103 103 103 102 103 104 106 102 

2005 103 103 103 101 103 104 106 102 

2006 104 104 105 102 104 105 108 103 

2007 106 106 106 103 106 107 111 105 

2008 107 106 107 103 107 107 112 106 

2009 107 107 108 103 108 108 113 107 

2010 108 107 108 103 108 108 114 107 

2011 108 108 108 103 108 109 114 108 

2012 108 108 109 103 109 109 115 108 

Bron Nederland: CBS / CPB, bewerking Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 
Bron regio’s 1988-2007: Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland (geraamd o.b.v. EBB, CBS) 
Bron regio’s 2008-2012: Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 
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Werkgelegenheid (voor banen van meer dan 0 uur per week), indexcijfers 2000 =100 

 NL GLD SDH ACH SAN RIV VAL NV 

1988 78 72 76 74 74 63 67 71 

1989 80 73 76 77 75 66 70 72 

1990 83 77 79 81 78 71 72 75 

1991 84 79 82 83 80 74 75 78 

1992 85 81 83 85 81 78 77 81 

1993 86 82 83 85 82 79 80 80 

1994 86 83 84 87 83 81 81 82 

1995 88 85 86 88 85 84 82 85 

1996 90 88 87 90 87 87 86 88 

1997 93 90 90 93 90 90 90 91 

1998 95 94 94 96 94 93 94 94 

1999 98 98 98 99 97 98 98 97 

2000 100 100 100 100 100 100 100 100 

2001 102 102 102 101 103 101 102 103 

2002 103 103 103 100 103 103 102 104 

2003 102 103 103 101 103 103 102 105 

2004 101 103 103 101 103 104 101 104 

2005 101 102 102 101 102 104 101 105 

2006 103 104 104 102 103 105 103 107 

2007 106 106 106 103 106 108 107 109 

2008 107 108 108 104 107 110 109 110 

2009 108 108 108 104 107 110 109 110 

2010 108 108 108 104 107 111 109 111 

2011 108 108 108 104 107 111 110 111 

2012 109 109 108 104 108 112 111 111 

Bron Nederland: CBS / CPB / LISA, bewerking Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 
Bron regio’s 1988-2007: PWE Gederland 2007 
Bron regio’s 2008-2012: Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 
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 Bijlage 3 

 
Definities29 
 
Werkzame en werkloze beroepsbevolking 
 
In de EBB van het CBS wordt de beroepsbevolkingsdefinitie ge-
bruikt van de Commissie voor de Statistiek 1991. Ook dit rapport is 
gedefinieerd in termen van de CCS'91. Volgens deze definitie wor-
den tot de beroepsbevolking gerekend: 
 

• personen die tenminste twaalf uur per week werken, of 
• personen die werk hebben aanvaard waardoor ze ten min-

ste twaalf uur per week gaan werken, of 
• personen die verklaren ten minste twaalf uur per week te  

willen werken, daarvoor beschikbaar zijn en activiteiten 
ontplooien om werk voor ten minste twaalf uur per week te 
vinden. 

 
Personen die ten minste twaalf uur per week werken worden gere-
kend tot de 'werkzame beroepsbevolking'. Degenen tussen 15 en 
64 jaar die niet of minder dan twaalf uur werken maar wel meer wil-
len werken, behoren tot de 'werkloze beroepsbevolking'. De totale 
beroepsbevolking bestaat dus uit de som van werkzame en werklo-
ze beroepsbevolking  
 
Arbeidsparticipatie 
 
De arbeidsparticipatie is de beroepsbevolking (werkzaam+werk-
loos) uitgedrukt in procenten van de totale bevolking in de relevante 
leeftijdscategorie (15-64 jaar). 
 
Werkloosheidspercentage 
 
Het werkloosheidspercentage is de werkloze beroepsbevolking van 
15 t/m 64 jaar uitgedrukt in procenten van de totale beroepsbevol-
king van 15 t/m 64 jaar. 
 

 Werkgelegenheid 
 
De regionale werkgelegenheid betreft alle werkzame personen die -
ongeacht hun woonplaats- in de regio werkzaam zijn geweest. De 
werkgelegenheid heeft betrekking op alle arbeid in loondienst en 
van zelfstandigen en van meewerkende gezinsleden. Daarbij gaat 
het -  tenzij anders vermeld - om alle banen van meer dan 0 uur per 
week. 
 
 
 

                                                      
29 Zie voor een uitgebreide toelichting op de prognosemodellen, bronnen en definities: Onderzoeksmemorandum Toelichting 
Gelderse middellangetermijnprognoses 2012, Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland, maart-oktober 2008. Het 
document kan worden gedowload op onze pagina www.gelderland.nl/verkenningen 
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 Bruto binnenlands product 
 
De toegevoegde waarde voor de totale economie, het Bruto Bin-
nenlands Product (BBP). In deze publicatie gaat het uitsluitend om 
de bruto toegevoegde waarde, ofwel het Bruto Binnenlands Pro-
duct. De nominale bedragen zijn genoteerd in constante prijzen. De 
ontwikkelingen zijn daardoor te interpreteren als volume mutaties, 
d.w.z. dat daarmee de reële verandering van de hoeveelheid en 
kwaliteit wordt aangegeven. De bedragen zijn in feite gecorrigeerd 
voor inflatie.  
 

 Sectorindeling 
 
De sectorindeling is afgestemd op de indeling die het CPB gebruikt 
in de lange termijn studies: 
 

 sectoren sbi'93 
   
1 Landbouw 01, 02, 05 
2 Voedings- en genotmiddelenind. 15, 16 
3 Overige industrie 17 t/m 22, 26, 36, 37 
4 Chemische- industrie. 24, 25 
5 Metalektro-industrie 27 t/m 35 
6 Aardolie-industrie 23 
7 Delfstoffenwinning 10, 11, 14 
8 Openbare nutsbedrijven 40, 41 
9 Bouwnijverheid 45 
10 Exploitatie onroerendgoed 70 
11 Handel- en reparatiebedrijven 50 t/m 52 
12 Transport en opslagbedrijven 60 t/m 63 
13 Communicatiebedrijven 64 
14 Bank- en verzekeringswezen 65 t/m 67 
15 Uitzendwezen 745, 95 
16 Tertiair overig 55, 71 t/m 74, 90 t/m 

93 excl. 745 
17 Zorg 85 
18 Overheid 75, 80 
19 Totaal 0 t/m 93   

 In de tabellen en grafieken wordt soms een driedeling gemaakt: 
Landbouw, Industrie en Diensten. De Delfstofwinning, Openbare 
Nutsbedrijven en de Bouwnijverheid zijn in die gevallen opgenomen 
onder de Industrie. 
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Regionale en lokale indeling 
 
De gemeentelijke en regionale indeling van alle jaren is herleid naar 
de de toestand per 1-1-2008 
 
Indeling WGR-regio’s naar samenstellende gemeenten (situatie 
per 1-1-2008) 
 
Stedendriehoek (SDH) Rivierenland (RIV) 
Apeldoorn Buren 
Brummen Culemborg 
Deventer (Overijssel) Druten 
Epe Geldermalsen 
Lochem Lingewaal 
Voorst Maasdriel 
Zutphen Neder-Betuwe 
 Neerijnen 
Achterhoek (ACH) Tiel 
Aalten West Maas en Waal 
Berkelland  
Bronckhorst De Vallei (VAL) 
Doetinchem Barneveld 
Montferland  Ede 
Oost-Gelre Nijkerk 
Oude Ijsselstreek Scherpenzeel 
Winterswijk Wageningen 
  
Stadsregio Arnhem Nijmegen Noord-Veluwe (NV) 
(SAN) Elburg 
Arnhem Ermelo 
Beuningen Harderwijk 
Doesburg Hattem1 
Duiven Heerde1 
Groesbeek Nunspeet 
Heumen Oldebroek 
Lingewaard Putten 
Millingen a/d Rijn  
Mook en Middelaar (Limburg)  
Nijmegen  
Overbetuwe  
Renkum  
Rheden  
Rijnwaarden  
Rozendaal  
Ubbergen  
Westervoort  
Wijchen  
Zevenaar  
  
 
  
1 Heerde en Hattem behoren formeel tot het WGR IJssel / Vecht, 
maar zijn in deze studie toegevoegd aan WGR Noord-Veluwe  
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