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Wisselingen tussen werkloosheid en niet-
beroepsbevolking

Ronald van Bekkum (UWV), Harry Bierings en Robert de Vries 

In arbeidsmarktbeleid en in statistieken van het CBS wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen 
werklozen en personen uit de niet-beroepsbevolking. Uit stroomcijfers blijkt echter dat er vrij veel 
dynamiek plaats vindt tussen beide groepen. In dit artikel wordt in kaart gebracht hoe vaak niet-
werkenden wisselen tussen werkloosheid en niet-beroepsbevolking en vice versa, en bij welke personen 
dit vaker voorkomt. 

1 Inleiding

Werkloosheid is één van de hoofdthema’s van sociaaleconomisch beleid. Daarom is de informatie van het 
CBS over de ontwikkeling van de werkloosheid en de samenstelling onontbeerlijk. Voor een goed begrip 
van de werkloosheid is het van belang niet alleen de omvang maar ook de in- en uitstroom uit het 
werkloosheidsbestand en de samenstelling goed in beeld komt. 

Een daling van de werkloosheid kan ontstaan doordat meer werklozen een baan hebben gevonden, maar 
ook doordat werklozen uitstromen en zich niet meer aanbieden op de arbeidsmarkt. In officiële termen 
wordt in het laatste geval gesproken van een uitstroom van de werkloze beroepsbevolking naar de niet-
beroepsbevolking. Twee genoemde stromen zijn verschillend te interpreteren, ook al leiden zij wel tot 
hetzelfde resultaat. Vanuit het beleid is de uitstroom naar werk gewenst. Als werklozen echter uitstromen 
naar de niet-beroepsbevolking, omdat men verwacht dat het zoeken naar werk geen resultaat gaat 
opleveren, bijvoorbeeld na een lange periode van tevergeefs zoeken (de zogenoemde discouraged workers), 
is dit vanuit het beleid juist een ongewenste ontwikkeling. Vergelijk in dit verband het Regeerakkoord 2010 
waarin een baan voor iedereen die mee kan doen als uitgangspunt is geformuleerd. In het publieke debat 
wordt een daling van de werkloosheid vaak postief beoordeeld. Dat is juist als meer werklozen een baan 
hebben gevonden. Er is echter ook een groep werklozen die uitstromen naar de niet-beroepsbevolking. 
Vanwege dit verschijnsel is het belangrijk om wisselingen tussen werkloosheid en niet-beroepsbevolking 
over een langere periode te onderzoeken. 

Dit artikel brengt in kaart of werklozen voortdurend blijven zoeken naar werk en hiervoor beschikbaar 
blijven óf juist (vaak) wisselen tussen werkloosheid en niet-beroepsbevolking. Specifiek gaat het daarbij 
om de vraag hoe stabiel de statuspositie ‘werkloosheid’ is, waarbij ook de stabiliteit van de ‘niet-
beroepsbevolking’ aan de orde komt. Op het ene moment wil of kan men wel werken, op het andere 
moment misschien niet. 

Werkloze beroepsbevolking en niet-beroepsbevolking

De werkloze beroepsbevolking bestaat uit personen van 15 tot 
65 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 die daarvoor direct beschikbaar zijn. 

De niet-beroepsbevolking bestaat uit personen van 15 tot 65  jaar 
zonder werk, of met werk voor minder dan twaalf uur per week, 
die niet actief op zoek zijn naar betaald werk voor twaalf uur of 
meer per week of daarvoor niet direct beschikbaar zijn. 
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De doelpopulatie voor dit onderzoek bestaat uit niet-schoolgaande personen van 25 tot 65  jaar die 
minimaal een jaar geen betaald werk van twaalf uur of meer per week hebben gehad. Zij die tussendoor 
werk hadden, blijven dus buiten beschouwing. Op basis van de Enquête beroepsbevolking (EBB) ging het 
gemiddeld over de jaren  2002–2010 om 43  procent van de werklozen en 8  procent van de niet-
beroepsbevolking 

Om de wisselingen van personen tussen werkloosheid en niet-beroepsbevolking in kaart te brengen, zijn 
panelgegevens uit de EBB gebruikt. Op basis van het EBB panel is van de doelpopulatie in vijf opeenvolgende 
perioden (kwartalen) –  over een heel jaar dus  – vastgesteld of men tot de werkloosheid of de niet-
beroepsbevolking behoorde. Daarbij zijn alle gegevens over de periode 2002–2010 samengevoegd om een 
betrouwbaar beeld van de wisselingen te kunnen geven.

2 Dynamiek in werkloosheid en niet-beroepsbevolking 

De stabiliteit van de groep die tot de niet-beroepsbevolking behoorde in het eerste kwartaal is groter dan 
die van de werklozen. Als men in het eerste kwartaal deel uitmaakte van de niet-beroepsbevolking dan is 
de waarschijnlijkheid groot dat dit ook zo blijft in de vier kwartalen daarna (91 procent). Bij werklozen is 
dat anders. Een kwart van de werklozen blijft de daaropvolgende vier kwartalen werkloos. Driekwart 
wisselt ten minste één keer naar de niet-beroepsbevolking. 

In dit artikel is een tweedeling stabiele en niet-stabiele statuspositie gehanteerd, met daarbinnen 
specifieke clusters. Daarbij telt een stabiele statuspositie nul of één statuswisseling binnen de jaarsperiode 
zoals die in de EBB wordt gemeten. Hiermee worden behalve personen die niet van statuspositie wisselen 
in een jaar ook alle personen die eenmalig van de niet-beroepsbevolking op werkloosheid (of omgekeerd) 
overstappen, gerekend tot een stabiele statuspositie. Bij de overstap naar werkloosheid gaat het 
bijvoorbeeld om vrouwen die na een periode van kinderzorg weer een baan willen of om langdurig zieken 
die zijn hersteld en (weer) aan de slag willen. Personen die (eenmalig) wisselen naar de niet-
beroepsbevolking zijn bijvoorbeeld discouraged workers. Deze ontmoedigden zijn gestopt met het zoeken 
naar werk, omdat zij daarvan weinig resultaat verwachten. Van een niet-stabiele statuspositie is sprake als 
personen minimaal twee maal van statuspositie wisselen in één jaar. Anders gezegd, de statuspositie 
wordt meer dan één keer onderbroken. 

2.1 Clusters voor werklozen en niet-beroepsbevolking, personen van 25 tot 65 jaar
 

Aantal Aandeel Exclusief vijf 
kwartalen niet-
beroepsbevolking

 

x 1 000 %
   

Totaal  22,6 100 100

Stabiele statuspositie  20,6  93,2  53,6
Cluster 1: alle kwartalen werkloos 361,0   1,6  11,1
Cluster 2: alle kwartalen niet-beroepsbevolking  18,8  85,3   –
Cluster 3a: statuspositie niet onderbroken, begint met werkloos-eindigend op niet-beroepsbevolking 605,0   2,7  18,6
Cluster 3b: statuspositie niet onderbroken, begint met niet-beroepsbevolking-eindigend op werkloos 776,0   3,5  23,9

Niet-stabiele statuspositie   1,5   6,8  46,4
Cluster 4a: onderbroken, overwegend werkloos 454,0   2,1  14,0
Cluster 4b: onderbroken, overwegend niet-beroepsbevolking   1,1   4,8  32,4
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Binnen de stabiele en niet-stabiele statusposities worden verschillende clusters van personen 
onderscheiden. Tabel 2.1 toont deze clusters met de aantallen en aandelen per cluster.1) 

In totaal had 93 procent van de personen die minimaal een jaar geen betaald werk van twaalf uur of meer 
per week hadden een stabiele statuspositie; 7 procent had een niet-stabiele statuspositie. De meerderheid 
van personen met een stabiele statuspositie behoorde alle kwartalen tot de niet-beroepsbevolking. 
Wanneer deze categorie buiten beschouwing wordt gelaten, had iets meer dan de helft een stabiele 
statuspositie. Daarbij komt de statuspositie niet-beroepsbevolking vaker voor (cluster 3a en 3b, zie tabel B.1 
in bijlage). Dit is ook het geval bij personen met een niet-stabiele statuspositie (cluster 4b). 

3 Kenmerken per cluster

3.1 Binding arbeidsmarkt

Waarom wisselen personen tussen de status werkloos en niet-beroepsbevolking? Is men gestopt met 
zoeken naar werk voor twaalf uur per week of zijn er andere redenen? Om dit na te gaan is voor zes 
clusters de binding met de arbeidsmarkt in meer detail bekeken. Voor wat betreft de niet-beroepsbevolking 
is de binding arbeidsmarkt te onderscheiden naar de volgende elementen:

Willen werken:
•	 Gezocht naar werk (zoekactiviteiten ontplooid om werk te vinden);
•	 Beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt (in staat zijn om binnen twee weken werk te aanvaarden);

Niet willen/kunnen werken, vanwege:
•	 Zorg gezin/huishouden;
•	 Opleiding/studie;
•	 Vut/pensioen;
•	 Ziekte/arbeidsongeschiktheid.

Voor de werkloze beroepsbevolking geldt dat zij twaalf uur of meer per week willen werken, hiernaar ook 
actief zoeken en daarvoor beschikbaar zijn. 

In tabel  3.1.1 zijn de uitkomsten weergegeven. Personen kunnen op meerdere kwartalen tot de niet-
beroepsbevolking behoren. De binding arbeidsmarkt van de niet-beroepsbevolking is conform het meest 
recente kwartaal met de status niet-beroepsbevolking. 

Niet-stabiele statuspositie
Cluster  4a (overwegend werkloos) kent een sterkere binding met de arbeidsmarkt dan cluster  4b 
(overwegend niet-beroepsbevolking). Bijna driekwart van de personen in cluster 4a wil werken. Ze hebben 
dan vaak niet in de afgelopen vier weken gezocht naar werk, maar wel in de afgelopen zes maanden 
(42 procent) of zij zijn even niet beschikbaar voor werk (27 procent). De personen uit cluster 4a staan wat 
binding met de arbeidsmarkt ver weg van personen in cluster 2 (altijd niet-beroepsbevolking). Zij vertonen 
meer overeenstemming met personen uit cluster 1 (altijd werkloos). Voor cluster 4a is de kans dan ook 
groot dat ze blijven participeren op de arbeidsmarkt. 

1)  Tabel B.1 in de bijlage is per cluster de statuspositie per kwartaal weergegeven. 
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In cluster  4b (overwegend niet-beroepsbevolking) ligt het aandeel dat wél wil werken lager dan in 
cluster 4a (51 procent). In dit cluster komt het vaker voor dat personen niet willen/kunnen werken vanwege 
gezin/huishouden en ziekte/arbeidsongeschiktheid (28 procent versus 14 procent). Het aandeel dat ‘gezin/
huishouden’ voor niet willen/kunnen werken opgaf, is bijna gelijk aan die van cluster  2. In dit opzicht 
komen personen uit cluster 4b wat meer overeen met cluster 2 dan de personen uit cluster 4a. Overigens 
moet daarbij worden vermeld dat personen uit cluster 4b verder niet veel overeenkomsten vertonen met 
cluster 2. In cluster 2 wil slechts 6 procent van de personen werken, tegen ruim de helft in cluster 4b. De 
kans dat personen uit cluster 4b blijven participeren op de arbeidsmarkt is dan ook duidelijk groter dan die 
van personen uit cluster 2. 

Stabiele statuspositie
Van de personen in cluster 3a is het niet waarschijnlijk dat ze op korte termijn actief gaan deelnemen aan het 
arbeidsproces. Van hen geeft 64 procent aan niet te willen/kunnen werken. Het gaat om personen die binnen 
de jaarsperiode eenmalig van werkloos zijn overgegaan naar niet-beroepsbevolking. Vaak zijn het personen 
die als reden ziek of arbeidsongeschikt, gezin/huishouden of vut/pensioen opgeven. Dit geldt niet voor de 
personen uit cluster 3b. Zij zijn van niet-beroepsbevolking binnen het jaar eenmalig overgaan naar werkloos. 
Een groot deel van deze groep wilde voorheen wel werken, maar was nog niet beschikbaar voor werk. 

3.2 Persoonskenmerken 

In hoeverre verschillen de clusters wat betreft persoonskenmerken? Tabel  3.2.1 laat dit zien voor de 
kenmerken geslacht, leeftijd, onderwijsniveau en positie huishouden. 

Niet-stabiele statuspositie
In cluster 4b (overwegend niet-beroepsbevolking) bevinden zich duidelijk meer vrouwen dan in cluster 4a 
(overwegend werkloos). Ook naar leeftijd zijn er verschillen. In vergelijking met cluster 4a waren personen 
uit cluster 4b doorgaans wat jonger. In cluster 4b zijn vrouwen vaker lid van ouderpaar dan mannen. Dit is 
ook het geval in cluster 4a, alleen het verschil tussen mannen en vrouwen is hier minder groot. Hierbij 
speelt een rol dat zorg voor het gezin voor vrouwen meer een reden is om niet te willen werken. 

3.1.1 Binding arbeidsmarkt1) van werklozen en niet-beroepsbevolking naar cluster, personen van 25 tot
3.1.1 65 jaar
 

Cluster 3a 
(werkloos – niet-
beroepsbevolking)

Cluster 3b (niet-
beroepsbevolking 
– werkloos)

Cluster 4a 
(overwegend 
werkloos)

Cluster 4b 
(overwegend niet-
beroepsbevolking)

Cluster 2 
(altijd niet-
beroepsbevolking)

 

%

Totaal 100 100 100 100 100

Wil werken  36  62  74  51   6
Niet afgelopen 4 weken gezocht, wel afgelopen 6 maanden  14  17  42  25   1
Niet gezocht afgelopen 6 maanden, verwacht weinig   5   7   1   4   1
Niet gezocht afgelopen 6 maanden, overig   6  16   4   6   2
Niet beschikbaar  11  22  27  16   2

Wil/kan niet werken, vanwege  64  38  26  49  94
Zorg gezin/huishouden  14  13   8  16  18
Opleiding/studie   4   6   2   6   2
Vut/pensioen  13   0   1   4  32
Ziekte/arbeidsongeschiktheid  23  10   6  12  33
Anders  10  10  10  11  10

 
1) Percentages zijn gebaseerd op de meest recente ‘niet-beroepsbevolking’ in het zoekverleden. Cluster 1 dat geheel uit werklozen bestaat, is hier niet opgenomen 

omdat hierop de vragen met betrekking tot de binding met de arbeidsmarkt niet van toepassing zijn.
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Stabiele statuspositie
Cluster  1 (altijd werkloos) telt meer mannen dan vrouwen. Bij cluster  3a (werkloos-eindigend op niet 
beroepsbevolking) vormen daarentegen vrouwen de meerderheid. Dit betekent dat mannen langer blijven 
zoeken naar werk en daarvoor beschikbaar zijn. Vrouwen maken binnen het jaar vaker eenmalig de 
overstap van werkloos naar niet-beroepsbevolking.

3.3 Arbeidsmarktkenmerken 

Veel van de personen die minimaal een jaar geen betaald werk van twaalf uur of meer per week hadden, 
hebben eerder wel een baan gehad. In tabel 3.3.1 is de duur weergegeven dat deze personen zonder werk 
waren sinds de laatste baan is beëindigd. Is deze duur lang dan kan dit er op wijzen dat personen 
ontmoedigd zijn geraakt en gestopt zijn met zoeken (discouraged workers). Het is ook mogelijk dat men 
vrijwillig een tijd de arbeidsmarkt heeft verlaten en nu weer toetreedt (herintreder). Tabel 3.3.1 bevat ook 
cijfers over de inschrijving bij het CWI. Personen met aanspraak op een arbeidsmarktgerelateerde uitkering 
zijn verplicht zich als werkzoekende in te schrijven bij het publieke arbeidsbemiddelingorgaan (in de 
periode 2002–2008 CWI en daarna UWV-Werkbedrijf).

Niet-stabiele statuspositie
Personen uit clusters  4a (overwegend werkloos) en  4b (overwegend niet-beroepsbevolking) verschillen 
nogal van elkaar in de duur zonder werk tot aan beëindiging laatste baan. Voor personen uit cluster 4b is 
het gemiddeld langer geleden dat ze een baan hebben gehad. In dit opzicht vertonen ze overeenstemming 
met personen in cluster 2 (altijd niet-beroepsbevolking). Aannemelijk is dat een lange duur zonder werk 
een belangrijke factor is voor het niet meer actief deelnemen op de arbeidsmarkt. Wat betreft inschrijving 

3.2.1 Persoonskenmerken van werklozen en niet-beroepsbevolking naar cluster, personen van 25–64 jaar
 

Cluster 1
(altijd werkloos)

Cluster 3a
(werkloos – niet-
beroepsbevolking)

Cluster 3b
(niet-beroeps-
bevolking – 
werkloos)

Cluster 4a
(overwegend 
werkloos)

Cluster 4b
(overwegend niet-
beroepsbevolking)

Cluster 2
(altijd niet-
beroepsbevolking)

 

%

Geslacht
Man 61 36 28 41 27 26
Vrouw 39 64 72 59 73 74

Leeftijd
25 tot 35 jaar 19 20 26 18 23 10
35 tot 45 jaar 27 28 38 32 35 16
45 tot 55 jaar 35 28 25 34 28 23
55 tot 65 jaar 19 24 11 16 15 50

Onderwijsniveau
Laag 38 43 41 40 45 56
Middelbaar 51 48 49 50 46 39
Hoog 11 10 10 10  9  5

Positie in het huishouden man
Alleenstaand 40 34 36 38 43 23
Eenouder  3  2  4  4  2  2
Lid van ouderpaar 30 30 32 33 26 20
Lid van een paar (geen ouder) 23 31 20 19 24 53
Meerderjarig kind  3  3  6  4  4  2
Overig  0  1  2  1  1  2

Positie in het huishouden vrouw
Alleenstaand 23 14 13 13 10 12
Eenouder 15 10 13 15 12  5
Lid van ouderpaar 39 53 57 50 61 42
Lid van een paar (geen ouder) 21 22 15 21 16 40
Meerderjarig kind  2  1  1  1  0  0
Overig  0  1  1  1  0  0
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CWI verschillen cluster 4a en 4b aanzienlijk van elkaar. In cluster 4a zijn naar verhouding meer personen 
ingeschreven bij het CWI (57 procent versus 31 procent). Dit aandeel is weliswaar hoger in cluster 4a, maar 
blijft nog wel achter bij die van personen die altijd werkloos waren (cluster 1). 

Stabiele statuspositie
Personen die altijd werkloos waren (cluster 1) hadden gemiddeld een kortere duur zonder werk sinds de 
beëindiging van de laatste baan. Cluster 3a (eindigend in niet-beroepsbevolking) telt veel personen met 
lange duren zonder werk. Zij hebben een grotere kans om uiteindelijk de arbeidsmarkt te verlaten.

4 Conclusie

De binding met de arbeidsmarkt van werklozen is groter dan die van personen die behoren tot de niet-
beroepsbevolking. Werklozen zoeken actief naar werk en zijn hiervoor beschikbaar omdat ze in twee 
weken werk kunnen aanvaarden. Personen die behoren tot de niet-beroepsbevolking voldoen ten 
minste aan één van beide criteria niet. Om de binding met de arbeidsmarkt van werklozen en personen 
die tot de niet-beroepsbevolking behoren over een langere periode goed te kunnen vergelijken is het van 
belang wisselingen tussen deze posities mee te nemen. Voor mensen die naar verhouding regelmatig 
wisselen tussen werkloosheid en niet-beroepsbevolking is de binding met de arbeidsmarkt bezien over 
een jaar vergelijkbaar. Voor personen die geen of nauwelijks wisselingen doormaken blijft het verschil 
in binding bestaan. Wanneer personen zonder werk een jaar lang worden gevolgd, wisselt 7 procent van 
statuspositie. Het gaat hierbij vaker om werklozen die de overstap maken naar niet-beroepsbevolking 
dan andersom.

Groepen met een niet-stabiele statuspositie verschillen naar specifieke bindingskenmerken zoals 
zoekgeschiedenis, beschikbaarheid, willen en kunnen werken. Vergeleken is met groepen die in de 
betreffende periode een stabiele statuspositie hadden, die in termen van binding met de arbeidsmarkt er 
het minst ver van afstaan. Personen in een niet-stabiele statuspositie die overwegend werkloos waren, 
zijn vergeleken met personen die altijd werkloos waren in de betreffende periode. Personen in een niet-
stabiele statuspositie die overwegend tot de niet-beroepsbevolking behoorden, zijn vergeleken met 
personen altijd tot de niet-beroepsbevolking behoorden. 

3.3.1 Arbeidskenmerken van werklozen en niet-beroepsbevolking naar cluster, personen van 25 tot
3.3.1 65 jaar
 

Cluster 1
(altijd werkloos)

Cluster 3a
(werkloos – niet-
beroepsbevolking)

Cluster 3b
(niet-beroeps-
bevolking – 
werkloos)

Cluster 4a 
(overwegend 
werkloos)

Cluster 4b 
(overwegend niet-
beroepsbevolking)

Cluster 2 
(altijd niet-
beroepsbevolking)

 

%

Duur tot laatste baan1)

0 tot 6 maanden 20  7  6 10  6  3
6 tot 12 maanden 14  7  5  9  5  3
1 tot 2 jaar 19 12 10 14  9  6
2 tot 5 jaar 25 22 21 22 17 14
5 jaar of langer 17 42 45 36 50 65
Nooit een baan gehad  5  9 14  9 13  9

Inschrijving CWI2)

Niet ingeschreven 22 67 61 43 69 93
Ingeschreven 78 33 39 57 31  7

 
1) Op basis van kwartaal 1.
2) Op basis van kwartaal 5.
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Geconcludeerd wordt dat van de personen die overwegend werkloos waren een substantieel aandeel wel 
wil werken. Ze hebben dan vaak niet in de afgelopen vier weken gezocht naar werk – zoals werklozen die 
geen wisseling doormaakten – maar wel in de afgelopen zes maanden. 
Ruim een derde van de mensen die willen werken, waren niet in staat om binnen twee weken werk te 
aanvaarden. Dit betekent dat een substantiële groep vanwege een geringere beschikbaarheid ook een 
minder sterke binding heeft dan personen die altijd werkloos waren. Zolang als deze geringe 
beschikbaarheid niet uitmondt in een definitief ‘niet-willen/kunnen’ werken, is het risico dat de groep 
personen die overwegend werkloos waren zich niet meer aanbieden op de arbeidsmarkt, beperkt. 
Voor wat betreft de groep personen die overwegend tot de niet-beroepsbevolking behoorde, ligt het 
aandeel dat wél wil werken beduidend hoger dan bij de groep personen die de betreffende periode altijd 
tot de niet-beroepsbevolking behoorde. Vanuit dit perspectief gaat het dus om een groep die de aansluiting 
met de arbeidsmarkt nog niet heeft verloren. Als vergeleken wordt met de groep die overwegend werkloos 
is, bestaat er evenwel een achterstand. Geconcludeerd kan worden dat voor deze groep de kans op 
blijvende participatie minder groot is.

B.1 Samenstelling clusters voor werklozen en niet-beroepsbevolking, personen van 25 tot 65 jaar
 
Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 Kwartaal 5 Aantal 

(x 1 000)
Aandeel 
(%)

 

Cluster 1: alle kwartalen werkloos (stabiel)
werkloos werkloos werkloos werkloos werkloos    361  1,6

Cluster 3a: statuspositie niet onderbroken, begint werkloos – eindigend niet-beroepsbevolking (stabiel)
werkloos werkloos werkloos werkloos niet-beroepsbevolking     62  0,3
werkloos werkloos werkloos niet-beroepsbevolking niet-beroepsbevolking     58  0,3
werkloos werkloos niet-beroepsbevolking niet-beroepsbevolking niet-beroepsbevolking    102  0,5
werkloos niet-beroepsbevolking niet-beroepsbevolking niet-beroepsbevolking niet-beroepsbevolking    383  1,7

Cluster 3b: statuspositie niet onderbroken, begint niet-beroepsbevolking – eindigend werkloos (stabiel)
niet-beroepsbevolking niet-beroepsbevolking niet-beroepsbevolking niet-beroepsbevolking werkloos    455  2,1
niet-beroepsbevolking niet-beroepsbevolking niet-beroepsbevolking werkloos werkloos    144  0,7
niet-beroepsbevolking niet-beroepsbevolking werkloos werkloos werkloos     92  0,4
niet-beroepsbevolking werkloos werkloos werkloos werkloos     85  0,4

Cluster 4a: onderbroken patroon, overwegend werkloos (niet-stabiel)
werkloos niet-beroepsbevolking werkloos werkloos werkloos     84  0,4
werkloos niet-beroepsbevolking werkloos werkloos niet-beroepsbevolking     27  0,1
werkloos werkloos niet-beroepsbevolking werkloos werkloos     59  0,3
werkloos werkloos niet-beroepsbevolking werkloos niet-beroepsbevolking     25  0,1
werkloos werkloos werkloos niet-beroepsbevolking werkloos     65  0,3
werkloos niet-beroepsbevolking niet-beroepsbevolking werkloos werkloos     40  0,2
werkloos niet-beroepsbevolking werkloos niet-beroepsbevolking werkloos     24  0,1
werkloos werkloos niet-beroepsbevolking niet-beroepsbevolking werkloos     35  0,2
niet-beroepsbevolking werkloos werkloos niet-beroepsbevolking werkloos     22  0,1
niet-beroepsbevolking werkloos niet-beroepsbevolking werkloos werkloos     35  0,2
niet-beroepsbevolking werkloos werkloos werkloos niet-beroepsbevolking     38  0,2

Cluster 4b: onderbroken patroon, overwegend niet-beroepsbevolking (niet-stabiel)
werkloos niet-beroepsbevolking niet-beroepsbevolking werkloos niet-beroepsbevolking     37  0,2
werkloos niet-beroepsbevolking werkloos niet-beroepsbevolking niet-beroepsbevolking     43  0,2
werkloos niet-beroepsbevolking niet-beroepsbevolking niet-beroepsbevolking werkloos     55  0,2
niet-beroepsbevolking werkloos niet-beroepsbevolking niet-beroepsbevolking werkloos     36  0,2
niet-beroepsbevolking werkloos niet-beroepsbevolking niet-beroepsbevolking niet-beroepsbevolking    215  1,0
niet-beroepsbevolking niet-beroepsbevolking werkloos niet-beroepsbevolking werkloos     56  0,3
niet-beroepsbevolking niet-beroepsbevolking werkloos niet-beroepsbevolking niet-beroepsbevolking    219  1,0
niet-beroepsbevolking niet-beroepsbevolking niet-beroepsbevolking werkloos niet-beroepsbevolking    235  1,1
niet-beroepsbevolking werkloos werkloos niet-beroepsbevolking niet-beroepsbevolking     56  0,3
niet-beroepsbevolking werkloos niet-beroepsbevolking werkloos niet-beroepsbevolking     29  0,1
niet-beroepsbevolking niet-beroepsbevolking werkloos werkloos niet-beroepsbevolking     70  0,3

Cluster 2: alle kwartalen niet-beroepsbevolking (stabiel)
niet-beroepsbevolking niet-beroepsbevolking niet-beroepsbevolking niet-beroepsbevolking niet-beroepsbevolking 18 814 85,3

 


