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Krapte op de arbeids-

markt zal de regel wor-

den. Maar niet over de 

hele linie. Er blijven 

grote verschillen tussen 

regio's, sectoren en 

onderwijsniveaus. 

Tn opdracht van Arbeidsvoorzie-
Ining Nederland maken TNO Inro 
en NEI elk jaar regionale arbeids-
marktprognoses'. Deze prognoses 
worden gemaakt voor de korte ter-
mijn (twee tot vijf jaar vooruit), 
voor de achttien Arbeidsvoorzie-
ningsregio's en worden gedetail-
leerd naar onder andere sector, 
leeftijd, geslacht, onderwijsniveau 
en werkloosheidsduur. De cijfers 
stellen Arbeidsvoorziening in staat 
om de vraag naar verschillende 
vormen van dienstverlening in te 
schatten. Binnen de prognoses 
wordt gewerkt met drie scenario's 
voor economische groei. In dit 
artikel zullen we het scenario met 
een economische groei van vier 
procent in 2000 en 3,5 procent in 
2001 als uitgangspunt nemen. 

Gezien de economische groei is 
het geen verassing dat de prog-
noses voor de komende jaren een 
forse daling van de werkloosheid 
laten zien. Deze daling wordt ver-
oorzaakt door een sterk groeiende 
werkgelegenheid, gecombineerd 
met een minder snel groeiend 
arbeidsaanbod. Krapte op de 
arbeidsmarkt zal verder toenemen, 
maar met duidelijke verschillen 
tussen regio's. In dit artikel laten 
we die verschillen zien en proberen 
we ze te verklaren, onder andere 
door te wijzen op verschillen tus- 

sen sectoren en onderwijsniveaus. 
In sommige regio's blijkt de krapte 
vooral toe te schrijven aan een 
sterke ontwikkeling van het aantal 
banen, terwijl in andere regio's een 
achterblijvende groei van de 
(gekwalificeerde) beroepsbevol-
king als belangrijkste oorzaak is 
aan te wijzen. Verder blijkt dat 
ook een toename van de pendel 
tussen regio's niet kan voorkomen 
dat grote verschillen in arbeids-
marktkrapte blijven bestaan. 

Ontwikkelingen 
werkgelegenheid 

Arbeidsmarktkrapte kan ont-
staan wanneer de vraag naar 
arbeid sterker toeneemt dan het 
aanbod. Een belangrijke indicator 
voor veranderingen tussen vraag 
en aanbod is de ontwikkeling van 
het aantal niet-werkende werkzoe-
kenden (NWW-ers) dat bij Arbeids-
voorziening staat ingeschreven. 
Figuur 1 toont per Arbeidsvoorzie-
ningsregio het aantal NWW-ers in 
1999 en de gemiddelde jaarlijkse 
ontwikkeling van de werkgelegen-
heid en de beroepsbevolking tot 
2002. Over het algemeen gaat een 
relatief sterke groei van de werk-
gelegenheid gepaard met een rela-
tief sterke afname van het NWW-
bestand. Dit geldt met name voor 
Gelderland, Midden-Nederland en 
Zuidoost-Brabant, maar ook in de 
regio's Zuidelijk Noord-Holland, 
Rijnmond en Midden- en West-
Brabant is er sprake van een 
bovengemiddelde afname van het 
aantal niet-werkende werkzoeken-
den en een bovengemiddelde toe-
name van het aantal banen. Het 
zijn echter vooral de regio's Rijn-
streek, Zuidoost-Brabant en Mid-
den-Nederland die al op korte ter-
mijn tegen het probleem aanlopen 
hoe de vraag naar arbeid kan wor-
den vervuld. In deze regio's is het 
aantal niet-werkende werkzoeken-
den klein en bovendien sterk 
dalende. 

Verschillen in sectorstructuur 
Hoewel in veel regio's proble-

men zijn te verwachten bij het ver-
vullen van vacatures, blijven er 
grote regionale verschillen. Deze 
kunnen gedeeltelijk worden ver-
klaard door verschillen in sector-
structuur tussen regio's. De sterk-
ste procentuele groei van de 
werkgelegenheid, met gemiddeld 
meer dan 3,5 procent per jaar, vin-
den we in de it-sector, de overige 
zakelijke dienstverlening, de groot-
handel, het toerisme', de detail-
handel en het onderwijs. De detail-
handel en het onderwijs zijn vrij 
gelijkmatig over het land ver-
spreid. De groei van het aantal 
banen in deze sectoren kan in het 
hele land tot krapte leiden. De it-
sector is daarentegen vooral verte-
genwoordigd in Midden-Neder-
land, Zuidelijk Noord-Holland, 
Haaglanden en Zuidoost-Brabant. 
De overige zakelijke dienstverle-
ning is sterk vertegenwoordigd in 
Zuidelijk Noord-Holland en 
Haaglanden. Toerisme vindt men 
met name rond Amsterdam en 
Utrecht, terwijl de groothandel een 
sterke concentratie kent in Flevo-
land, Midden-Nederland en Rij n-
streek. Over het algemeen zijn dit 
dan ook de regio's waar de groot-
ste arbeidsmarktkrapte wordt ver-
wacht. 

Beroepsbevolking 

Krapte hoeft echter niet persé 
veroorzaakt te worden door een 
sterke werkgelegenheidsgroei. Ze 
kan ook het gevolg zijn van tekor-
ten in het arbeidsaanbod. 

I. Zie TNO Inro/NEI, Regionale arbeidsmarkt. 

prognose 2000-2005. Delft/Rotterdam. juni 
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Door verschillen in de regionale 
samenstelling van de bevolking, en 
in mindere mate door verschillen 
in arbeidsmarktparticipatie tussen 
regio's, bestaan er verschillen in de 
ontwikkeling van de beroepsbevol-
king. Een lage groei van de 
beroepsbevolking zal bij een gege-
ven sterke groei van de werkgele-
genheid leiden tot grotere krapte 
op de arbeidsmarkt. Figuur 1 geeft 
aan dat de geringe groei van de 
beroepsbevolking vooral een kriti-
sche factor is voor de arbeids-
markt in Overijssel, Zuidelijk 
Noord-Holland, Rijnstreek en 
Rijnmond3. 

C Knelpunten in de grote steden 
Behalve kwantitatieve discre-

panties tussen de ontwikkeling van 
werkgelegenheid en beroepsbevol-
king, bestaan er ook kwalitatieve 
discrepanties. Het ROA voorspelt 
voor de periode tot 2005 de groot-
ste tekorten onder hbo-ers en aca-
demici4. In veel regio's zullen knel-
punten ontstaan als gevolg van de 
geringe jaarlijkse groei van deze 
groep (tussen de 1,1 en 2,0 procent 
rot 2002'). Problemen zullen voor-
al ontstaan bij sectoren die gebruik 
maken van relatief veel hbo-ers en 
academici. In de sectoren energie-
en waterleidingbedrijven, het 
bankwezen, de it-sector, de overige 
zakelijke dienstverlening, het 
)penbaar bestuur, het onderwijs, 

U..! gezondheidszorg en het toeris-
me is het percentage hoog opgelei-
den in het totaal van werkzame 
personen het grootst. Gelet op de 
locatie en de sterke groei van de 
genoemde sectoren, in combinatie 
met de achterblijvende groei van 
het aantal hoger opgeleiden, zullen 
met name in de gebieden rond 
Amsterdam en Rotterdam knel-
punten ontstaan. 

?.Voor de verschillen in de ontwikkeling van de 
beroepsbevolking geven we hier geen verkla-
ring. maar deze moet vooral worden gezocht 
in de samenstelling van de bevolking naar leef-
tijd en onderwijsniveau. 

-1 . Zie ROA. De arbeidsmarkt naar opleiding en 
beroep tot 2005. Maastricht. november I 999. 

5. Alleen voor Flevoland geldt een gemiddelde 
jaarlijkse groei van vier procent tussen 1999 
en 2001. 

Pendel tussen regio's 

Als de ontwikkeling van de 
regionale beroepsbevolking de 
groei van de regionale werkgele-
genheid niet kan bijhouden, ont-
staat er een grotere vraag naar 
werknemers uit omliggende 
regio's. Hierdoor veranderen pen-
delstromen tussen regio's. Hoe dit 
de komende jaren zal plaatsvinden 
is te zien in figuur 2. Het pendel-
saldo per Arbeidsvoorzienings-
regio is gedefinieerd als het aantal 
forensen afkomstig uit andere 
regio's ('inkomende pendel') ver-
minderd met het aantal inwoners 
dat buiten de regio werkt (`uit-
gaande pendel'). Zo trekken Mid-
den-Nederland en Zuidelijk 
Noord-Holland veel forensen aan, 
terwijl Gelderland, Flevoland, 
Noord-Holland Noord en Rijn-
streek juist veel werknemers aan 
de omliggende regio's leveren. 

Uit een vergelijking van deze 
pendelsaldi met de ontwikkelingen 
uit figuur 1 kan worden geconclu-
deerd dat de sterke afname van het 
aantal Nww-ers in bijvoorbeeld 
Rijnstreek, mede wordt veroor-
zaakt door de werkgelegenheids-
groei in omliggende regio's, met 
name Midden-Nederland, Zuide-
lijk Noord-Holland en Rijnmond. 
Dit in contrast met de afname van 
het NWw-bestand in Zuidoost-
Brabant en Midden-Nederland, 
hetgeen resulteert in een groeiend 
pendelsaldo voor deze regio's. De 
sterke groei van het pendelsaldo in 
Rijnmond en Zuidelijk Noord-
Holland is overigens niet zozeer 
het gevolg van een tekort aan loka-
le werknemers, maar het hierbo-
ven al aangegeven tekort aan loka-
le werknemers met de juiste 
kwalificaties. 

Pendel geen oplossing 
Pendelstromen vormen geen 

oplossing voor verschillen in loka-
le discrepanties tussen arbeids-
vraag en arbeidsaanbod. De abso-
lute omvang van veranderingen in 
het pendelsaldo is, als gevolg van 
de gegeven infrastructuur en 
bereikbaarheid, namelijk veel klei-
ner dan veranderingen in de werk- 

Figuur 1. NWW-ers in 1999, en jaarlijkse verandering werk-
gelegenheid en beroepsbevolking tot 2002 

gelegenheid en de beroepsbevol- 
king. 

Kwalitatieve aansluiting 

Nu we meer inzicht hebben in 
de verschillen in arbeidsmarkt- 
krapte tussen regio's, komen we 
terug op het N\Vw-bestand. Door 
het ontstaan van knelpunten zal 

Figuur 2. Verandering pendelsaldo en omvang uitgaande pendel. 
jaarlijkse verandering tot 2002 
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Tabel I. 
vww-percentages 

(aantal cliënten 
als percentage van 

de totale 
beroepsbevolking) 

per Arbeids-
voorzienings-regio 

per eind 2001 

Figuur 3. 
NWW als 

percentage van de 
beroepsbevolking. 

naar leeftijd, 
geslacht en 

onderwijsniveau, 
per eind 2001 

Nederland 

Groningen 

Friesland 

Drenthe 

Overijssel 

IJssel-Veluwe 

Gelderland 

Flevoland 

Midden-Nederland 3,2 

Noord-Holland 
Noord 	4,3 

Zuidelijk 
Noord-Holland 	7,0 

Rijnstreek 	2,1 

Haaglanden 	6,3 

Rijnmond 	6,9 

Zeeland 	4,8 

Midden- en 
West-Brabant 	3,9 

Noordoost-Brabant3,8 

Zuidoost-Brabant 3,4 

Limburg 	6,2 

5,3 

10,1 

7,5 

8,0 

4,7 

3,7 

4,7 

5,2 

niet alleen het aantal niet-werken-
de werkzoekenden afnemen, maar 
zal ook de samenstelling van het 
bestand veranderen. Tot 2002 zal 
het aantal NWW-ers dat bij 
arbeidsbureaus staat ingeschreven 
relatief sterk afnemen onder man-
nen, jongeren tot 25 jaar en hoog 
opgeleiden (hbo-ers en academici). 
De daling betreft met name men-
sen zonder of met slechts een korte 
afstand tot de arbeidsmarkt, ofwel 
werkzoekenden ingedeeld in fase 1 
of 2. Eind 2001 hebben deze groe-
pen relatief lage 'werkloosheids-
percentages', uitgedrukt in procen-
ten van de beroepsbevolking (zie 

I,0 	4,2 	2,7 

2,1 	9,4 	5,4 

2,2 	5,9 	4,3 

3,1 	7,1 	4,1 

1,0 	3,7 	2,4 	De aanhoudende economische 

0,9 	3,0 	2,2 	groei zal in de komende jaren voor 

0,7 	3,3 	2 4 	een sterke toename van de werkge- 
, 

1 ,3 	4,3 	3,1 
legenheid zorgen. Ook de beroeps- 

0,6 	2,2 	17 
bevolking groeit, zij het in een 

, minder snel tempo. Wat resulteert 
1,3 	3.6 	2,5 	is een verdere verkrapping van de 

arbeidsmarkt, waarbij grote ver- 
0,6 	5,1 	3,8 	schillen tussen regio's zijn waar te 

0.4 	1,3 	1.2 	nemen. De grootste knelpunten 
1,0 	5.8 	2,9 	worden verwacht rond Utrecht, 
1,0 	5.8 	2,9 	Amsterdam, Rotterdam en in Bra- 
1,  1 	3.8 	2,6 	bant, terwijl de noordelijke pro- 

vincies een relatief ruime arbeids- 
0,9 	2,8 	2.2 	markt houden. Een deel van die 
0.9 	2.3 	2,1 	verschillen is te verklaren door 
0,7 	1,9 	1,8 	verschillen in sectorstructuur. 
0.8 	5.6 	2,9 	Vooral de it-sector, de overige 

zakelijke dienstverlening, de groot- 

figuur 3). Het NWW-percentage 
van jongeren tot 25 jaar komt in 
de komende twee jaar zelfs voor 
het eerst sinds zeer lange tijd onder 
dat van personen van 25 jaar en 
ouder te liggen. Verder is het grote 
verschil tussen laag opgeleiden en 
middelbaar en hoger opgeleiden 
opvallend. 

Tabel 1 geeft een indicatie van 
de verwachte kwalitatieve aanslui-
ting van vraag en aanbod op de 
arbeidsmarkt. Het gaat om het 
NWW-percentage van fase 1-cliën-
ten, van jongeren tot 25 jaar en 
dat van middelbaar en hoger opge-
leiden per eind 2001. De verwach-
ting is dat deze percentages lager 
zullen zijn naarmate het totale 
regionale NWW-percentage lager is. 
Dit is inderdaad het geval voor bij-
voorbeeld IJssel-Veluwe, Midden-
Nederland, Rijnstreek en Brabant, 
terwijl de drie noordelijke regio's, 
allen met een hoog Nww-percenta-
ge, hoge percentages voor de sub-
groepen laten zien. Het beeld is 
echter minder eenduidig voor Zui-
delijk Noord-Holland, Haaglan-
den, Rijnmond en Limburg. Het 
vrij lage aandeel fase 1-cliënten en 
de gematigde werkloosheid onder 
middelbaar en hoger opgeleiden<'. 
bij een relatief hoge werkloosheid, 
wijst in deze regio's op relatief 
grote kwalitatieve aansluitingspro-
blemen. 

Conclusie 

en detailhandel, de toeristische sec-

tor en het onderwijs zullen proble-
men hebben hij het vervullen van 
vacatures, sectoren die over het 
algemeen relatief goed vertegen-
woordigd zijn in de grote steden en 
Brabant. Problemen met de vervul-
ling van vacatures hangen echter 
ook deels samen met de groter 
wordende kwalitatieve discrepan-
tie tussen vraag en aanbod. Terwijl 
de vraag naar hoog opgeleiden de 
komende jaren nog sterker zal stij-
gen, blijft het aanbod relatief ach-
ter, zeker in een aantal grootstede-
lijke regio's. Pendelstromen tussen 
regio's zullen de verschillen tussen 
lokale arbeidsmarkten slechts ten 
dele kunnen opvangen en staan 
bovendien op gespannen voet met 
beleidsdoelstellingen ten aanzien 
van bereikbaarheid en milieu. 

Beleid 
Voor het verlichten van de 

arbeidsmarktkrapte zal in de 
komende jaren een belangrijke 
taak liggen bij het vergroten van 
het aanbod, door bijvoorbeeld 
reactivering en reïntegratie, het 
realloceren van de vraag, bijvoor-
beeld door een aangepast locatie-
beleid voor bedrijven, en het aan-
passen van de kwalificatie van 
werkzoekenden. Bemiddelende en 
toeleidende instanties staan de 
komende jaren meer dan ooit voor 
de uitdaging om deze taken op te 
pakken. Dat vereist vooral een op 
sectoren toegesneden aanpak, 
waarbij instrumenten van het 
bedrijfsleven zelf (zoals scholing, 
werving onder doelgroepen en 
beloningsvoorzieningen) zullen 
moeten worden gecombineerd met 
instrumenten van toeleidende 
instanties (scholingsprogramma's 
voor werklozen, functiegerichte 
scholing, enzovoort). Dit zou met 
name in Zuidelijk Noord-Holland, 
Haaglanden, Rijnmond en Lim-
burg de relatief grote kwalitatieve 
aansluitingsproblemen kunnen 
verkleinen. 

Arjan Heyma, Gerard Eding, Peter van 
Nes en Martin van der Ende 

6. Met uitzondering van Zuidelijk Noord-Holland 
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