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Persbericht
Werkloosheid blijft dalen in januari 2006  
Nederland telde in de periode november 2005-januari 2006 gemiddeld 450 
duizend werklozen. Na correctie voor seizoeninvloeden komt het aantal 
werklozen uit op 460 duizend. Dit zijn er 8 duizend minder dan in het vierde 
kwartaal van 2005. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. 
In de afgelopen drie maanden was 6,1 procent van de beroepsbevolking 
werkloos. Een jaar eerder was dit 6,5 procent. 
 

Trend werkloosheid blijft dalend 
Gecorrigeerd voor seizoeninvloeden is al vanaf het derde kwartaal 2005 een 
dalende trend zichtbaar. De seizoengecorrigeerde werkloosheid nam sinds 
deze periode af van 487 tot 460 duizend personen in de maanden november 
2005-januari 2006. In de laatste periode daalde de werkloosheid met 
gemiddeld 6 duizend werklozen per maand.  
 

Werkloosheid onder jongeren en 25-44 jarigen gedaald 
In de maanden november 2005-januari 2006 lag de werkloosheid onder 15-44 
jarigen 40 duizend lager dan een jaar eerder. De afname is voor ongeveer 
driekwart toe te schrijven aan de mannen.  
Onder jongeren daalde de werkloosheid met 11 duizend en onder 25-44 
jarigen met 29 duizend personen.  
Het werkloosheidspercentage nam het sterkst af onder jongeren. In de 
periode november 2005-januari 2006 was 11,4 procent van de jeugdige 
beroepsbevolking werkloos. Dit is 1,2 procentpunt minder dan een jaar eerder. 
Bij de 25-44 jarigen daalde het werkloosheidspercentage van 6,0 tot 5,3. 
 

Meer ouderen werkloos 
De werkloosheid bij personen van 45-64 jaar kwam in de periode november 
2005-januari 2006 uit op gemiddeld 146 duizend personen. Dit is 10 duizend 
meer dan een jaar eerder. Zowel onder mannen als vrouwen nam de 
werkloosheid met vrijwel hetzelfde aantal toe.  
De stijging van het werkloosheidspercentage bleef hierbij achter als gevolg 
van de vergrijzing op de arbeidsmarkt. Het werkloosheidspercentage onder 
ouderen was in de afgelopen drie maanden 5,5. Een jaar eerder was dit 5,3. 
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Technische toelichting 
De werkloze beroepsbevolking volgens de officiële definitie bestaat uit alle 
mensen van 15-64 jaar zonder werk (of met werk voor minder dan twaalf uur 
per week), die actief op zoek zijn naar betaald werk voor twaalf uur of meer 
per week en daarvoor beschikbaar zijn.  
De cijfers over de werkloze beroepsbevolking zijn voornamelijk gebaseerd op 
de Enquête beroepsbevolking, een steekproefonderzoek dat maandelijks 
onder dertigduizend mensen in Nederland wordt gehouden. De uitkomsten uit 
dit steekproefonderzoek kennen een onnauwkeurigheidsmarge. 
De maandelijkse werkloosheidscijfers kunnen worden aangepast op basis van 
het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal en in het 
kader van de aansluiting op de Nationale rekeningen. Hierdoor hebben de 
cijfers voor de periode vanaf 2003 een voorlopig karakter. 
Zowel de trend als het seizoenpatroon worden iedere maand met het 
beschikbaar komen van nieuwe werkloosheidscijfers opnieuw vastgesteld. 
Hierdoor kunnen eerder gepubliceerde cijfers zijn bijgesteld. Op de website 
van het CBS staat een korte toelichting op seizoencorrectie en trend. 
Het CBS publiceert naast cijfers over de werkloze beroepsbevolking ook een 
aantal andere indicatoren van het onbenut arbeidsaanbod, zoals de 
geregistreerde werkloosheid en het aantal mensen met een bijstands- of WW-
uitkering. Deze gegevens zijn beschikbaar in de database StatLine op de 
website van het CBS. Hier zijn ook de cijfers over de werkzame 
beroepsbevolking te vinden. 
Het Centrum voor werk en inkomen (CWI) publiceert cijfers over de niet-
werkende werkzoekenden op de CWI- website. Niet-werkende 
werkzoekenden en de werkloze beroepsbevolking verschillen sterk van 
samenstelling, waardoor ze niet zonder meer met elkaar kunnen worden 
vergeleken. Enerzijds staan niet alle werklozen ingeschreven bij het CWI. Dit 
betreft vooral personen zonder recht op een uitkering zoals jongeren en 
herintreders. Anderzijds staan er personen ingeschreven bij het CWI die niet 
tot de werkloze beroepsbevolking horen. Dit betreft vooral personen die niet 
direct beschikbaar zijn, of niet actief zoeken, of werk zoeken voor minder dan 
twaalf uur per week. Meer informatie over beide begrippen is te vinden in een 
gezamenlijk artikel van het CBS en het CWI. 
Meer informatie 

Dit persbericht is een onderdeel van de berichtgeving van het CBS over de 
Nederlandse conjunctuur. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het 
Conjunctuurbericht. Hierin wordt een actueel, totaal en samenhangend beeld 
van de conjunctuur gepresenteerd. Het Conjunctuurbericht wordt enkele uren 
na het uitkomen van dit persbericht bijgewerkt met de laatste stand van zaken. 
Via de CBS website (Informatie voor/Publiek/Abonnementen) kunt u zich ook 
aanmelden voor een gratis emailabonnement. 
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Tabel 1. Werkloze beroepsbevolking 
 Seizoenge-

corrigeerd #
Trend #

Jaar Periode   Jaar-
mutatie  

Maand-
mutatie 

% x 1 000    

Nov-Jan 
Okt-Dec 

6,1
6,0

450
447

-29
-26

460
468

-6
-7

Sep-Nov 6,2 459 -7 479 -6
Aug-Okt 6,1 456 -2 479 -4
Juli-Sep 6,4 476 20 487 -3
Juni-Aug 6,5 488 11 487 -1
Mei-Juli 6,7 497 13 486 -1
Apr-Juni 6,7 492 6 486 0
Mrt-Mei 6,8 501 5 485 -1
Feb-Apr 7,0 514 13 491 0
Jan-Mrt 7,0 516 13 492 0

2005 

Dec-Feb 6,7 495 21 491 1

Nov-Jan 6,5 479 27 489 2
Okt-Dec 6,4 472 49 494 3
Sep-Nov 6,3 466 46 485 3
Aug-Okt 6,2 458 58 479 2
Juli-Sep 6,1 457 49 465 1
Juni-Aug 6,4 477 72 475 0
Mei-Juli 6,5 484 77 473 -1
Apr-Juni 6,6 485 88 479 -1
Mrt-Mei 6,7 496 111 483 1
Feb-Apr 6,8 500 117 479 4

2004 

Jan-Mrt 6,9 503 134 481 7
Dec-Feb 6,5 474 142 471 10

Nov-Jan 6,1 451 133 463 12
Okt-Dec 5,7 423 106 445 12

2003 

 

2005 6,5 483 4

2004 6,5 479 80

2003 5,4 399 97

2002 4,1 302 50

Jaar-
cijfers 

2001 3,5 252 -18

Bron: CBS 
# De seizoengecorrigeerde reeks en de maandmutatie van de trend worden maandelijks met het 
beschikbaar komen van nieuwe werkloosheidscijfers geactualiseerd.  
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Tabel 2. Werkloze beroepsbevolking naar geslacht en leeftijd 
 15-24 25-44 45-64 Totaal 

% x 1 000 % x 1 000 % x 1 000 % x 1 000 

Man         

2005 Nov-Jan 10,7  46 4,3   94 4,9  79 5,2 218 
2004 Nov-Jan 12,2  54 5,2 115 4,7  74 5,7 243 
2003 Nov-Jan 11,4  53 5,3 121 4,2  64 5,6 238 

Vrouw  

2005 Nov-Jan 12,2  48 6,6 116 6,4  67 7,2 231 
2004 Nov-Jan 13,0  50 7,1 124 6,1  61 7,5 235 
2003 Nov-Jan 11,6  46 6,7 116 5,5  51 6,9 214 

Totaal 

2005 Nov-Jan 11,4   93 5,3 210 5,5 146 6,1 450 
2004 Nov-Jan 12,6 104 6,0 239 5,3 136 6,5 479 
2003 Nov-Jan 11,5 100 5,9 237 4,7 115 6,1 451 

Bron: CBS 
 


