
Tussen de regio’s in Nederland bestaan significante ver-
schillen in de mate waarin de bevolking van 15–64 jaar
participeert op de arbeidsmarkt. Bij mannen is de participa-
tie hoog en loopt weinig uiteen. De participatie van vrou-
wen is lager en varieert meer naar regio. De participatie
hangt sterk samen met leeftijd, opleidingsniveau en de
zorg voor jonge kinderen, maar ook na correctie voor deze
drie factoren blijven de verschillen in arbeidsparticipatie
tussen de regio’s significant.

1. Inleiding

De overheid streeft er naar de arbeidsparticipatie onder de
bevolking te verhogen. Het CBS publiceert meestal lande-
lijke cijfers, maar regionale cijfers kunnen lokale beleids-
makers van dienst zijn bij het maken van beleid dat een
hogere participatie voorstaat. Het in kaart brengen van de
regionale verschillen van de arbeidsmarkt kan hierbij be-
hulpzaam zijn.

Alle personen van 15–64 jaar die zich bewegen op de ar-
beidsmarkt kunnen ingedeeld worden in drie groepen. Ten
eerste degenen die daadwerkelijk een baan uitoefenen
voor ten minste twaalf uur per week; de werkzame be-
roepsbevolking. Ten tweede degenen die een baan zoe-
ken voor ten minste twaalf uur per week, daarvoor
beschikbaar zijn en actief op zoek zijn geweest in de afge-
lopen vier weken; de werkloze beroepsbevolking. Ten der-
de degenen die aangeven wel een baan van twaalf uur per
week of meer te wensen, maar daar niet direct beschik-
baar voor zijn, dan wel niet actief naar op zoek zijn.

Dit artikel beschrijft de arbeidsmarkt allereerst aan de hand
van de werkzame en werkloze beroepsbevolking. Daarna
wordt een andere maat gebruikt om de arbeidsmarkt in
kaart te brengen, namelijk het arbeidsaanbod. Onder ar-
beidsaanbod verstaan we diegenen die een baan van
twaalf uur of meer per week hebben, dan wel een baan
van twaalf uur of meer zouden willen. Samen met de werk-
zame en de werkloze beroepsbevolking worden hier ook
de werkwillenden toegerekend die niet actief op zoek zijn
naar werk of niet binnen een termijn van drie maanden be-
schikbaar zijn. Het arbeidsaanbod is hiermee een maat
voor het totale arbeidspotentieel. Het voordeel van het ar-
beidsaanbod ten opzichte van de werkzame en werkloze
beroepsbevolking is dat deze maat minder gevoelig is voor
de economische situatie van een regio. Bij de regionale
eenheden wordt uitgegaan van de indeling in veertig co-
rop-gebieden en drie subcorop-gebieden. Alle gegevens in
dit artikel zijn gebaseerd op de Enquête beroepsbevolking
(EBB).

2. De arbeidsmarktsituatie in de regio

Arbeidsdeelname
In 2004 lag de arbeidsdeelname in Nederland op 64,2 pro-
cent. Naar corop-gebied bleek de arbeidsdeelname het
hoogst in de provincies Noord en Zuid-Holland, Overijssel
en Utrecht. In het corop-gebied de Zaanstreek was deze
met 70 procent het hoogst. In de corop-gebieden Utrecht,
Zuidwest Overijssel, Agglomeratie Leiden en Bollenstreek
en Overig Groot-Amsterdam lag de arbeidsdeelname op
67 procent of hoger. Oost Groningen, met het hoogste per-
centage werklozen, had met 57 procent de laagste ar-
beidsdeelname. Naast Oost Groningen hadden Zuidoost
Drenthe, Zuid Limburg, Zuidwest Friesland, en Rijnmond
de laagste arbeidsdeelname.

Werkloosheid
In 2004 was 6,5 procent van de beroepsbevolking werk-
loos. Het corop-gebied Oost Groningen kende met 9,1 pro-
cent de hoogste werkloosheid. Van de vijf corop-gebieden
met de hoogste werkloosheid lagen er twee in de provincie
Groningen, één in de Friesland, één in Drenthe, en één in
Zuid-Holland. De agglomeratie Leiden en Bollenstreek had
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met 3,6 procent het laagste aandeel werklozen. Daarnaast
was de werkloosheid laag in de corop-gebieden IJmond,
Zaanstreek, Delft en Westland, en Noord Limburg. Behalve
Noord Limburg lagen deze corop-gebieden in Noord en
Zuid-Holland. Van de vier grote steden hadden Rotterdam
en Amsterdam een bovengemiddelde werkloosheid; in Den
Haag en Utrecht lag dit lager dan gemiddeld.

Arbeidsaanbod
In de periode 2002/2004 behoorde in Nederland 72,6 pro-
cent van de bevolking van 15–64 jaar tot het arbeidsaan-
bod. Het percentage van de bevolking van 15–64 jaar dat
tot het arbeidsaanbod gerekend kan worden varieert tus-
sen de corop-gebieden van 69 tot 76 procent.

De kaart van Nederland laat zien dat de corop-gebieden
waar het arbeidsaanbod het hoogst (boven 74 procent) ligt,
zich vooral in de Randstad bevinden, maar dat ook de co-
rop-gebieden Flevoland en Noord Drenthe een relatief
groot arbeidsaanbod kennen. Relatief lage scores (minder
dan 70 procent) komen voor in de corop-gebieden die zich
met name aan de rand van Nederland bevinden. Want be-
halve de Veluwe en overig Groot-Rijnmond, is het arbeids-
aanbod relatief laag in Zeeland, Zuid-Limburg, en delen
van Friesland en Groningen. Dit beeld van het arbeidsaan-
bod is niet meteen te verklaren. Wat is bijvoorbeeld de re-
den dat het arbeidsaanbod in Noord Drenthe zo hoog ligt?
Mogelijk verschaffen analyses naar achtergrondkenmerken
meer inzicht.

3. Regionaal arbeidsaanbod naar geslacht

Van oudsher participeren mannen in een hogere mate op
de arbeidsmarkt dan vrouwen. Gemiddeld was het arbeids-

aanbod bij mannen van 15–64 jaar 81,8 procent; bij vrou-
wen lag dat met 63,3 procent beduidend lager. Daarbij
loopt het arbeidsaanbod tussen de corop-gebieden bij
mannen minder uiteen dan bij vrouwen. Bij mannen lag het
arbeidsaanbod tussen de 78 en 85 procent; een verschil
van 7 procentpunten. Bij vrouwen waren de verschillen
aanzienlijk groter, namelijk 15 procentpunten.

Arbeidsaanbod van mannen
De verdeling van het mannelijke arbeidsaanbod naar regio
is tamelijk vlak. Alleen in de corop-gebieden Zuidwest Gel-
derland, Flevoland, overig Groot-Rijnmond, en IJmond was
het arbeidsaanbod 84 procent of meer. Mannen hadden
met name een benedengemiddeld arbeidsaanbod in Noord
en Zuid Nederland. Het laagst (minder dan 80 procent)
scoorden de corop-gebieden Zuid-Limburg, Overig Gronin-
gen, Delft en Westland, Delftzijl en omstreken, Oost-Gro-
ningen, en Noord-Friesland. Dit komt grotendeels overeen
met de gebieden waar de werkloosheid relatief hoog ligt en
de arbeidsdeelname relatief laag.

Arbeidsaanbod van vrouwen
Met een arbeidsaanbod variërend tussen de 55 en 70 pro-
cent zijn de regionale verschillen in arbeidsaanbod bij
vrouwen meer uitgesproken. Er zijn een aantal regio’s
waar het arbeidsaanbod van vrouwen ruim beneden het
gemiddelde lag. Dit zijn de corop-gebieden overig Groot-
Rijnmond, de Veluwe, de provincie Zeeland en één of
meerdere corop-gebieden in de provincies Drenthe, Fries-
land, Groningen, en Overijssel. De agrarische omgeving,
met haar specifieke vraag naar arbeid, en de gemiddeld
meer traditioneel ingestelde bewoners van de Veluwe, lig-
gen mogelijk aan deze cijfers ten grondslag. Voor een deel
vallen de corop-gebieden met een benedengemiddeld ar-
beidsaanbod bij vrouwen samen met de zogenaamde
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zwarte-kousen-gordel. Dit is een strook van Zeeland naar
Overijssel waar relatief veel streng-gereformeerden wonen.

Bovenstaande geeft aan dat mannen en vrouwen een ver-
schillend patroon kennen wat betreft arbeidsaanbod. Bij
een analyse van arbeidsdeelname van ouderen (Lauten-
bach en Cuijpers, 2005) bleek al dat achtergrondkenmer-
ken zoals leeftijd en opleiding bij mannen en vrouwen
verschillen in de invloed die zij hebben op de arbeidsdeel-
name. Omdat de regionale verschillen in arbeidsaanbod bij
mannen betrekkelijk gering zijn, zal de analyse onder man-
nen beperkt blijven tot de invloed van leeftijd. De regionale
verschillen in arbeidsaanbod bij vrouwen lenen zich daar-
entegen juist wel voor een uitgebreidere analyse.

4. Regionaal arbeidsaanbod van mannen naar leeftijd

Er worden drie leeftijdscategorieën onderscheiden: de
15–24-jarigen, de 25–49-jarigen, en de 50–64-jarigen.
Deze leeftijdscategorieën kenden een arbeidsaanbod van
respectievelijk 54, 96, en 71 procent. Jongeren zijn beperkt
beschikbaar voor de arbeidsmarkt omdat een deel van hen
nog een opleiding volgt. Van de 50–64-jarigen is al een
deel – vrijwillig of niet – uitgestroomd uit het arbeidsproces.
Omdat het arbeidsaanbod zo uiteenloopt naar leeftijd is de
leeftijdsopbouw binnen een regio van belang voor het ni-
veau van het totale arbeidsaanbod per regio. Zo zullen
vergrijsde regio’s een lager arbeidsaanbod hebben.

De relatief meest vergrijsde corop-gebieden zijn Oost-Gro-
ningen, Noord Drenthe, Achterhoek, Het Gooi en Vecht-
streek, Kop van Noord-Holland, overig Groot-Rijnmond,
Zeeuws-Vlaanderen, overig Zeeland, en Midden en Zuid
Limburg. Amsterdam en Flevoland kennen een relatief

groot aandeel 25–49-jarigen (respectievelijk 64 en 60 pro-
cent). Overig Groningen en Delft en Westland kennen een
relatief groot aandeel 15–24-jarigen. De relatief vergrijsde
regio’s treffen we dus verspreid over Nederland aan. Wel
is het zo dat in zowel de provincies Groningen, Friesland,
als Limburg twee van de drie corop-gebieden een relatief
groot aandeel 50–64-jarigen kennen. Binnen de leeftijds-
groep van 25–49 jaar is de variatie in arbeidsaanbod naar
corop-gebied uitermate gering. Bij oudere en jongere man-
nen is die variatie groter.

Arbeidsaanbod mannen hoog
Voorbeelden van corop-gebieden met een relatief hoog ar-
beidsaanbod zijn Flevoland en Noord-Drenthe. In Flevo-
land lag het arbeidsaanbod bij alle drie leeftijdsgroepen
hoger dan gemiddeld voor Nederland. Het grootste verschil
deed zich voor bij de jongste leeftijdsgroep. Omdat deze
leeftijdsgroep oververtegenwoordigd is in Flevoland ver-
sterkt dit het effect op het totale arbeidsaanbod in deze re-
gio. Omdat de leeftijdsgroep van 25–49 verhoudingsgewijs
bijna nergens zo groot is als in Flevoland (60 procent), en
een relatief hoog arbeidsaanbod kent, duwt dit het totale
arbeidsaanbod in deze regio omhoog. Deze oververtegen-
woordiging komt doordat jonge gezinnen uit de regio
Amsterdam door woningnood en andere oorzaken zich
vestigen in Flevoland. Noord-Drenthe had een relatief
hoog arbeidsaanbod: het aandeel 50–64-jarigen is hier
weliswaar verhoudingsgewijs betrekkelijk groot, maar het
arbeidsaanbod onder deze groep lag hier wel 5 procent-
punten boven het landelijke gemiddelde.

Arbeidsaanbod mannen laag
Regio’s met een relatief laag arbeidsaanbod zijn Gronin-
gen, Limburg en Zeeland. De provincie Groningen had het
laagste arbeidsaanbod. In het corop-gebied overig Gro-
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ningen speelt het feit dat de stad Groningen met een grote
populatie studenten het beeld sterk bepaalt. Hier zijn jon-
geren oververtegenwoordigd, en juist de jongeren die toe-
treding tot de arbeidsmarkt uitstellen omdat zij relatief lang
een opleiding volgen. Daarbij ligt het arbeidsaanbod in
Oost-Groningen voor de 25–49 en 50–64-jarigen onder het
landelijk gemiddelde. Limburg is een relatief vergrijsde pro-
vincie: 30 procent van de 15–64-jarige mannen is vijftig
jaar of ouder. Voor Limburg is het van belang een onder-
scheid te maken tussen Noord-, Midden-, en Zuid-Limburg.
Het beeld met betrekking tot het arbeidsaanbod is namelijk
nogal verschillend. In Noord en Midden-Limburg lag het ar-
beidsaanbod voor alle leeftijdsgroepen rond het landelijk
gemiddelde. In Zuid-Limburg was het echter bij alle leef-
tijdsgroepen onder het gemiddelde. De jongste en vooral
de oudste leeftijdsgroep wijken in sterke mate negatief af.

In Zuid-Limburg lag het arbeidsaanbod onder de 50–64-ja-
rigen 7 procent lager dan landelijk. Samen met de relatief
grote omvang van de groep ouderen betekent dit dat het
totale arbeidsaanbod in deze regio lager uitkomt. De regio
Zuid-Limburg is qua werk een regio met relatief veel indus-
trie. Hier was de voormalige mijnindustrie gevestigd, en
huist nu nog relatief veel chemische industrie. Vooral ou-
deren die door recente reorganisaties hun baan kwijtraak-
ten, vinden in deze regio moeilijk een nieuwe werkgever. In
Zeeuws-Vlaanderen en overig Zeeland lag het arbeidsaan-
bod onder ouderen lager dan gemiddeld. Omdat de
leeftijdsgroep van 50–64 jaar oververtegenwoordigd is in
deze twee corop-gebieden, weegt die negatieve afwijking
zwaarder mee en drukt het hiermee het niveau van het ar-
beidsaanbod. Het arbeidsaanbod van jongeren ligt in overig
Zeeland echter flink boven het gemiddelde.

Mannen van 25–49 jaar behoren significant vaker tot het
arbeidsaanbod dan mannen die jonger, dan wel ouder zijn.
Het verschil in leeftijdsopbouw tussen de corop-gebieden
verklaart een deel van de verschillen in arbeidsaanbod die
er tussen de corop-gebieden bestaan. In de analyses
waarbij rekening gehouden werd met de leeftijdsopbouw,
bleven de verschillen in arbeidsaanbod tussen de corop-ge-
bieden significant.

5. Regionaal arbeidsaanbod van vrouwen naar leeftijd

Bij vrouwen was het arbeidsaanbod onder 15–24-jarigen
50 procent, bij 25–49-jarigen 78 procent en bij 50–64-jari-
gen 41 procent. Het arbeidsaanbod bij jonge vrouwen lag
daarmee bijna even hoog als bij jonge mannen. De leef-
tijdsverdeling van vrouwen binnen de corop-gebieden wijkt
nauwelijks af van die van de mannen.

Arbeidsaanbod vrouwen hoog
Het arbeidsaanbod van vrouwen was relatief hoog in
Amsterdam, overig Groot-Amsterdam, Agglomeratie Haar-
lem, Agglomeratie ‘s Gravenhage, Flevoland, Utrecht, en
Noord-Drenthe. In Amsterdam droegen de 25–49- en 50–
64-jarigen daaraan bij, al is de positieve afwijking van het
gemiddelde bij de hoogste leeftijdsgroep het grootst. In de
agglomeratie Haarlem werd bij alle leeftijdsgroepen een re-
latief hoog arbeidsaanbod gevonden. In Utrecht was het
relatief hoge arbeidsaanbod vooral het gevolg van een ho-
ger dan gemiddeld arbeidsaanbod onder de 50–64-jarige
vrouwen. In Flevoland lag het arbeidsaanbod vooral bij
jongeren, maar ook bij ouderen hoger dan gemiddeld.

Arbeidsaanbod vrouwen laag
Het arbeidsaanbod onder vrouwen was het laagst in de
twee corop-gebieden van de provincies Zeeland, overig
Groot-Rijnmond, de Veluwe, Noord Overijssel, Achterhoek,
Zuidwest Drenthe, Zuidoost en Noord Friesland, Delftzijl en
omstreken en Oost Groningen. Zeeuws-Vlaanderen en
overig Zeeland kenmerken zich door lage waarden onder
de 25–64-jarigen. Bij de corop-gebieden in de provincies
Friesland en Limburg zijn het vaak de jongere en oudere
vrouwen die een relatief laag arbeidsaanbod kennen. De
Veluwe, Zuidwest-Drenthe, Noord Overijssel, en overig
Groot-Rijnmond vallen op doordat alle leeftijdsgroepen hier
een lager dan gemiddeld arbeidsaanbod kennen.

Een relatief hoog arbeidsaanbod wordt dus met name in
de (rand)stedelijke gebieden aangetroffen. Een relatief
laag arbeidsaanbod werd verspreid over Nederland gevon-
den. Naast het gebied van de zwarte-kousen-gordel kwam
het voor in Zuid Limburg en delen van de provincie Gro-
ningen. Net als bij mannen maken vrouwen van 25–49 jaar
significant vaker dan de 15–24 en 50–64-jarigen deel uit
van het arbeidsaanbod. Ten opzichte van mannen wordt
bij vrouwen een kleiner deel van de verschillen in arbeids-
aanbod tussen de corop-gebieden verklaard door de ver-
schillen in leeftijdsopbouw.
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6. Regionaal arbeidsaanbod van vrouwen naar opleiding

Het arbeidsaanbod van vrouwen lag gemiddeld op 63 pro-
cent. Laagopgeleide vrouwen hebben een gemiddeld ar-
beidsaanbod van 44 procent. Bij middelbaar opgeleide
vrouwen ligt dat op 70 procent; hoog opgeleide vrouwen
kennen een arbeidsaanbod van 84 procent. Dus daar waar
laagopgeleiden oververtegenwoordigd zijn, wordt het ar-
beidsaanbod gedrukt, en waar relatief veel hoogopgelei-
den zijn, zal het arbeidsaanbod hoger zijn.

Corop-gebieden met relatief veel hoogopgeleide vrouwen
bevinden zich voornamelijk in de provincies Noord-Hol-
land, Zuid-Holland, en Utrecht. De corop-gebieden Overig
Groningen en Agglomeratie Arnhem en Nijmegen hebben
ook een relatief groot aandeel hoogopgeleiden, wat waar-
schijnlijk komt door de studentensteden Groningen en Nij-
megen. Dit zal ook meespelen voor de corop-gebieden
Amsterdam, Agglomeratie Leiden en Bollenstreek, en Delft
en Westland, die een relatief groot aandeel hoogopgelei-
den kennen. In Amsterdam was het aandeel hoger opge-
leide vrouwen bijna twee keer zo groot als gemiddeld.
Nergens anders ligt dit aandeel zo hoog. Corop-gebieden
met relatief veel laagopgeleiden komen zeer verspreid
over Nederland voor.

Binnen een regio kunnen, uitgesplitst naar opleidingsni-
veau, zowel positieve als negatieve afwijkingen ten opzich-
te van het gemiddelde voorkomen. Zeeland en Friesland
zijn de twee provincies waarbij het arbeidsaanbod onder
vrouwen ruim lager lag dan gemiddeld. In beide provincies
was het arbeidsaanbod bij alle corop-gebieden en bij vrij-
wel alle drie opleidingsniveaus benedengemiddeld. Ook
het arbeidsaanbod onder vrouwen in het corop-gebied de
Veluwe was lager dan landelijk. Hier was dat het resultaat
van een lager dan gemiddeld arbeidsaanbod bij alle oplei-
dingsniveaus. Ditzelfde patroon is ook te zien in overig
Groot-Rijnmond. In Overijssel wordt het lager dan gemid-
delde arbeidsaanbod onder vrouwen mede veroorzaakt
door een lager dan gemiddeld arbeidsaanbod onder laag
en middelbaar opgeleiden, terwijl deze groepen in Overijs-
sel juist oververtegenwoordigd zijn.

In Flevoland ligt het arbeidsaanbod hoger dan gemiddeld.
Dit komt door het flink hogere arbeidsaanbod onder laag
en middelbaar opgeleide vrouwen. In Noord-Holland ken-
nen de meeste corop-gebieden een bovengemiddeld ar-
beidsaanbod. Voor de regio Amsterdam geldt dat zowel
het aandeel hoogopgeleide vrouwen groot is als dat deze
groep een bovengemiddeld arbeidsaanbod kent. Dit krikt
het arbeidsaanbod extra op. Omdat het aanbod van – in dit
geval hoog geschoold – werk samenhangt met de vraag
naar dit soort werk, mag aangenomen worden dat in de re-
gio Noord-Holland het aanbod van hooggeschoold werk
bovengemiddeld ligt. Het arbeidsaanbod onder middelbaar
opgeleide vrouwen in Drenthe onderscheidt zich positief
ten opzichte van het gemiddelde. Dit wordt veroorzaakt
door het juist meer dan gemiddelde arbeidsaanbod onder
middelbaar opgeleiden in de corop-gebieden Noord en
Zuidoost-Drenthe en het bovengemiddelde aandeel mid-
delbaar opgeleiden in deze twee corop-gebieden.

Het arbeidsaanbod van laagopgeleide vrouwen ligt signifi-
cant onder dat van middelbaar opgeleiden, die op hun
beurt weer een arbeidsaanbod kennen dat significant on-
der dat van hoogopgeleiden ligt. De verschillen in arbeids-
aanbod naar regio worden bij vrouwen voor een iets groter
deel door het verschil in arbeidsaanbod naar leeftijdsgroep
dan door het verschil in arbeidsaanbod naar opleidingsni-
veau verklaard. Omdat de variatie naar opleidingsniveau
tussen de regio’s groter is dan de variatie naar leeftijd, is
het opleidingsniveau uiteindelijk toch voor een veel groter
deel verantwoordelijk voor verschillen tussen de coropge-
bieden. Toch blijven de verschillen in arbeidsaanbod naar
regio ook significant als er gecorrigeerd wordt voor oplei-
dingsniveau.

7. Regionaal arbeidsaanbod van moeders met jonge
kinderen

Bekend is dat wanneer mensen jonge kinderen hebben dit
van invloed is op hun arbeidsdeelname. Omdat Nederland
een land is waar de moeder vaak het merendeel van de
zorgtaken voor haar rekening neemt, is de aanwezigheid
van jonge kinderen het meest van invloed op het arbeids-
aanbod van vrouwen. In Nederland combineren veel ou-
ders werk en zorgtaken doordat de moeders in deeltijd
gaan werken of (tijdelijk) stoppen met werken. Er wordt
een regionale vergelijking gemaakt van het arbeidsaanbod
onder moeders in de leeftijdsgroep van 25–49 jaar met ten
minste één kind onder de twaalf jaar.
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Het gemiddelde arbeidsaanbod onder vrouwen van 25–49
jaar is 78 procent. Degenen onder hen die niet de zorg
hebben voor kinderen onder de twaalf jaar, hebben een ar-
beidsaanbod van 85 procent. Bij vrouwen met ten minste
één kind jonger dan twaalf jaar, lag het gemiddelde ar-
beidsaanbod op 71 procent.

Behalve dat er in Amsterdam relatief weinig en in Flevo-
land relatief veel vrouwen met een kind onder de twaalf
jaar zijn, loopt het aandeel vrouwen met kleine kinderen
naar regio weinig uiteen.

In regio’s waar vrouwen met jonge kinderen een duidelijk
lager dan gemiddeld arbeidsaanbod laten zien, geldt dit
meestal ook voor de groep vrouwen die niet de zorg heb-
ben voor jonge kinderen. Dit is het geval in Zuidwest Dren-
the, Noord Overijssel, de Veluwe, overig Groot-Rijnmond,
Zuidoost Zuid-Holland, en overig Zeeland. Gezamenlijk
vormen deze corop-gebieden een groot deel van de eerder
genoemde zwarte-kousen-gordel. Hier speelt dus blijkbaar
nog iets anders dat het arbeidsaanbod bij alle vrouwen
drukt. In deze regio’s is het aandeel streng gelovigen gro-
ter dan in de overige regio’s van Nederland. In dergelijke
huishoudens is de taakverdeling tussen mannen en vrou-
wen meer traditioneel.

Aan de andere kant zijn er regio’s waar moeders met jonge
kinderen een hoger dan gemiddeld arbeidsaanbod kennen.
In de regio’s Haarlem, Noord Drenthe, Alkmaar en omstre-
ken, Zaanstreek, overig Groot-Amsterdam, en agglomera-
tie ’s Gravenhage gaat dat samen met ook een hoger dan
gemiddeld arbeidsaanbod bij de vrouwen zonder kinderen.
In de regio’s overig Groningen, Noord en Zuidoost Dren-
the, Zuidwest en Zuidoost Friesland en Delft en Westland

ligt arbeidsaanbod alleen bij vrouwen met de zorg voor
jonge kinderen hoger dan gemiddeld.

De belangrijkste oorzaak voor het relatief hoge arbeidsaan-
bod onder vrouwen in Noord Drenthe en overig Groningen
moet worden gezocht in het feit dat de as Assen-Groningen
relatief veel werkgelegenheid heeft in de overheid, het on-
derwijs en de zorg. Dit zijn bij uitstek sectoren waar veel
vrouwen werkzaam zijn en waar ook meer dan gemiddeld
deeltijdwerk voorkomt. Het gebied Noord-Drenthe kent ver-
houdingsgewijs veel gezinnen met tweeverdieners.

Vergeleken met hun leeftijdsgenoten ligt het arbeidsaan-
bod bij vrouwen met jonge kinderen duidelijk lager dan bij
vrouwen zonder kleine kinderen. Dit verschil verklaart ech-
ter nagenoeg niets van de verschillen in arbeidsaanbod
tussen de regio’s.

8. Conclusie

Regionale verschillen in de leeftijdsopbouw en de verdeling
naar opleidingsniveaus dragen bij aan de regionale ver-
schillen in arbeidsaanbod. Toch blijven de regionale ver-
schillen in arbeidsaanbod significant wanneer voor deze
twee factoren gecorrigeerd wordt.

Bij mannen is het beeld van de regionale verschillen in ar-
beidsaanbod na correctie voor leeftijd en opleiding vrijwel
identiek aan het beeld vóór standaardisatie. Alleen het ar-
beidsaanbod in de regio Amsterdam daalt met meer dan
2,5 procentpunten ten opzichte van het ongecorrigeerde
cijfer. Dit komt door de oververtegenwoordiging van jon-
geren en hoogopgeleiden in Amsterdam.
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8. Arbeidsaanbod van moeders naar (sub)corop-gebied, 2002/2004

Minder dan 70,0%

70,0 tot 72,5%

72,5 tot 75,0%

75,0% of meer

9. Arbeidsaanbod van mannen naar (sub)corop-gebied, gecorrigeerd
voor leeftijd en opleiding, 2002/20049.

Minder dan 81%

81 tot 82%

82 tot 83%

83% of meer
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Ook bij vrouwen blijven de regionale verschillen in arbeids-
aanbod in stand na correctie voor leeftijd en opleiding. Cor-
rectie heeft bij vrouwen wel meer effect: 7 van de 43
(sub)corop-gebieden laten een verandering van meer dan
2,5 procentpunten zien. Bij Amsterdam en Utrecht daalt
het arbeidsaanbod na correctie doordat hier meer dan
gemiddeld aantal jongeren en hoogopgeleiden wonen. In de
coropgebieden Noord-Limburg, Zuidoost Drenthe, Zuidwest
Drenthe, Oost-Groningen, en Zeeuws-Vlaanderen ligt het
arbeidsaanbod na correctie hoger.

Bovenstaande analyses hebben aangetoond dat leeftijd en
opleiding een deel van de regionale verschillen in arbeids-
aanbod verklaren. Maar ook wanneer er gecorrigeerd
wordt voor leeftijd en opleiding blijven de verschillen tus-
sen de regio’s significant. Onderwerp van onderzoek in de
onderhavige analyse was de invloed van deze persoon-
gebonden kenmerken in kaart te brengen. Deze analyse
vraagt hiermee om een multidisciplinaire aanpak. Om een
groter deel van de regionale verschillen in arbeidsaanbod
te verklaren zou een aanvullende analyse van de vraagzij-
de van de arbeidsmarkt wenselijk zijn.

Technische toelichting

Enquête Beroepsbevolking
De Enquête beroepsbevolking (EBB) is een steekproefon-
derzoek onder personen die in Nederland wonen, met uit-
zondering van personen in inrichtingen, instellingen en
tehuizen (institutionele bevolking). In de populatietotalen
die voor de ophoging worden gebruikt, is de institutionele
bevolking dan ook niet opgenomen.

De steekproef is een zogenaamde gestratificeerde twee-
trapssteekproef. In de eerste trap zijn gemeenten getrokken
en is vastgesteld hoeveel adressen in deze gemeenten
moeten worden geselecteerd. Gemeenten met 7 300 of
meer adressen (gemiddeld circa 18 duizend inwoners) zijn
alle maanden van het jaar in de steekproef vertegenwoor-
digd. De overige gemeenten zijn verdeeld over 66 strata
die gevormd zijn op basis van veertig corop-gebieden. Ver-
volgens zijn hieruit gemeenten getrokken met kansen
evenredig met het aantal adressen. Het aantal maanden
dat deze gemeenten in de steekproef zijn opgenomen, is
evenredig met het aantal adressen.

In de tweede trap is per gemeente een systematische
steekproef van adressen getrokken. In elke gemeente in
de steekproef worden ten minste twaalf adressen getrok-
ken. In gemeenten die meer dan één maand of het gehele
jaar in de steekproef vallen, worden de adressen zodanig
verdeeld dat telkens groepen van twaalf adressen (clus-
ters) tot de steekproef behoren. Die twaalf adressen uit
een cluster komen uit een zelfde buurt of wijk met als ge-
volg dat de kenmerken van de bewoners van die adressen
op elkaar lijken. Deze ‘clustering’ heeft niettemin weinig in-
vloed op de variantie van de schattingen (De Ree, 1989).

Als steekproefkader is het Geografisch Basisregister (GBR)
gebruikt. Het GBR is een lijst van alle adressen in Neder-
land die wordt samengesteld door de PTT. Voor de EBB is
in 2004 elke maand een steekproef van ongeveer 10 dui-
zend adressen getrokken. In 2004 zijn uiteindelijk 81 dui-
zend adressen benaderd, onder meer doordat in de
zomermaanden de steekproef gehalveerd wordt; adressen
waarvan bekend is dat daarop inrichtingen, instellingen of
tehuizen zijn gevestigd worden verwijderd uit de steek-
proef; uitdunning van de steekproef heeft plaatsgevonden
van adressen waar uitsluitend mensen van 65 jaar of ou-
der wonen.

Begrippen

Arbeidsaanbod
Het arbeidsaanbod bestaat uit degenen die een baan van
twaalf uur of meer per week hebben, dan wel een baan
van twaalf uur of meer zouden willen hebben, ongeacht
hun zoekgedrag.
Het arbeidsaanbod is een driejaarsgemiddelde. De jaren
2002/2004 zijn samengenomen om bij diverse uitsplitsin-
gen toch voldoende celvulling te garanderen.

Arbeidsdeelname
Werkzame beroepsbevolking in procenten van de bevol-
king.

Werkloosheid en werkloze beroepsbevolking
Personen die werk hebben aanvaard waardoor ze ten min-
ste twaalf uur per week gaan werken, of personen die ver-
klaren 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.
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10. Arbeidsaanbod van vrouwen naar subcorop-gebied, gecorrigeerd
voor leeftijd en opleiding, 2002/200410.

Minder dan 60,0%

60,0 tot 62,5%

62,5 tot 65,0%

65,0% of meer
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Werkzame beroepsbevolking
Alle mensen die ten minste twaalf uur per week werken
(werknemers, zelfstandigen en meewerkende gezinsle-
den). De cijfers in dit artikel betreffen de werkzame be-
roepsbevolking van 15–64 jaar.

Corop
De indeling naar corop-gebieden ontleend zijn naam aan
de Coördinatie Commissie Regionaal Onderzoekspro-
gramma, waarin veertig gebieden en drie subgebieden zijn
onderscheiden.
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Tabel 1
(Sub)corop-gebieden in Nederland

Naam Code Provincie

Oost Groningen 10 Groningen
Delfzijl e.o. 20 Groningen
Overig Groningen 30 Groningen
Noord Friesland 40 Friesland
Zuidwest Friesland 50 Friesland
Zuidoost Friesland 60 Friesland
Noord Drenthe 70 Drenthe
Zuidoost Drenthe 80 Drenthe
Zuidwest Drenthe 90 Drenthe
Noord Overijssel 100 Overijssel
Zuidwest Overijssel 110 Overijssel
Twente 120 Overijssel
Veluwe 130 Gelderland
Achterhoek 140 Gelderland
Agglomeratie Arnhem en Nijmegen 150 Gelderland
Zuidwest Gelderland 160 Gelderland
Utrecht 170 Utrecht
Kop van Noord-Holland 180 Noord-Holland
Alkmaar e.o. 190 Noord-Holland
IJmond 200 Noord-Holland
Agglomeratie Haarlem 210 Noord-Holland
Zaanstreek 220 Noord-Holland
Groot-Amsterdam 230 Noord-Holland
w.v.

subcorop Amsterdam 231 Noord-Holland
subcorop Overig Groot-Amsterdam 232 Noord-Holland

Het Gooi en Vechtstreek 240 Noord-Holland
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek 250 Zuid-Holland
Agglomeratie s-Gravenhage 260 Zuid-Holland
Delft en Westland 270 Zuid-Holland
Oost Zuid-Holland 280 Zuid-Holland
Groot-Rijnmond 290 Zuid-Holland
w.v.

subcorop Rijnmond 291 Zuid-Holland
subcorop Overig Groot-Rijnmond 292 Zuid-Holland

Zuidoost Zuid-Holland 300 Zuid-Holland
Zeeuwsch-Vlaanderen 310 Zeeland
Overig Zeeland 320 Zeeland
West Noord-Brabant 330 Noord-Brabant
Midden Noord-Brabant 340 Noord-Brabant
Noordoost Noord-Brabant 350 Noord-Brabant
w.v.

subcorop Stadsgewest ‘s-Hertogenbosch 351 Noord-Brabant
subcorop Overig Noordoost Noord-Brabant 352 Noord-Brabant

Zuidoost Noord-Brabant 360 Noord-Brabant
Noord Limburg 370 Limburg
Midden Limburg 380 Limburg
Zuid Limburg 390 Limburg
Flevoland 400 Flevoland
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