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Voorwoord 

Voor u ligt de derde Arbeidsmarktmonitor van de gemeente Utrecht. De monitor bestaat uit een 

analyse van de Utrechtse arbeidsmarkt in 2016 met een doorkijk naar de komende jaren. De 

informatie in deze monitor is belangrijk voor onze inspanningen in het kader van “Werken aan 

Werk”. 

 

Met Werken aan Werk heeft dit college ingezet op een integrale benadering van werkgelegenheid, 

arbeidsmarkt en onderwijs. In samenwerking met partners in de stad heeft deze aanpak inmiddels 

geleid tot goede resultaten.  

 

Deze derde Arbeidsmarktmonitor laat zien dat de Utrechtse arbeidsmarkt zich positief ontwikkelt. 

De werkloosheid is, mede door de aantrekkende economie, onder alle groepen verder gedaald. De 

vooruitzichten voor de korte termijn zijn ook positief. Er wordt voor de komende jaren een 

relevante economische groei voorzien, waardoor de werkgelegenheid verder stijgt en de 

werkloosheid daalt. Het aantal nieuwe vacatures stijgt in Utrecht, ook in 2017. Dat geldt ook voor 

het aantal bedrijfsvestigingen. Kortom de economische vooruitzichten voor Utrecht zijn positief. 

 

Maar er is ook een aantal uitdagingen. Het inwonersaantal van Utrecht stijgt de komende jaren fors. 

De huidige groei van de werkgelegenheid lijkt niet voldoende om de groei van de stad bij te 

houden. Ook zien we dat de spanning op de arbeidsmarkt in Utrecht meer toeneemt dan elders, 

vraag en aanbod sluiten niet altijd goed op elkaar aan. En niet alle groepen profiteren in gelijke 

mate van de economische voorspoed. 

 

De Arbeidsmarktmonitor maakt zichtbaar waar de kansen en knelpunten liggen op de (regionale) 

arbeidsmarkt en geeft de ontwikkelingen van de Utrechtse (regionale) arbeidsmarkt weer. De 

resultaten en de uitdagingen laten zien dat de aanpak vanuit Werken aan Werk vraagt om 

voortzetting én om intensivering. 

  

Met de informatie uit deze monitor werken we aan verdere verankering van de integrale aanpak in 

de aansluiting onderwijs–arbeidsmarkt en bij het creëren van meer werkgelegenheid. We willen 

immers meer mensen structureel aan de slag! 

 

 

Jeroen Kreijkamp    Victor Everhardt 

Wethouder Economische Zaken   Wethouder Werk en Inkomen 
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Samenvatting 

1. Werkgelegenheid en bedrijvigheid 

 

Economische groei zet door, daling werkloosheid 

De Nederlandse economie groeide in 2016 (+2,2%) opnieuw harder dan in 2015 (+2,0%). Het CPB 

verwacht voor 2017 een economische groei van 2,4% en voor 2018 een groei van 2,0%. Volgens het 

CPB staan in het kielzog van de economie ook de seinen voor de arbeidsmarkt op groen. De 

werkgelegenheid groeit sterk en het aantal vacatures neemt toe, waardoor zowel werklozen als 

toetreders tot de arbeidsmarkt steeds vaker een baan kunnen vinden. De economie van de regio 

Utrecht kent net als de regio’s van andere grote steden de laatste jaren een sterke groei. De groei in 

Utrecht bedroeg vorig jaar 2,3% tegenover 2,2% landelijke groei. 

 

Utrecht: toename werkgelegenheid en bedrijvigheid 

� In 2016 groeide het aantal banen binnen de gemeente Utrecht met 1,0% tot een totaal van 

243.736 (+2.400). Ook het aantal bedrijfsvestigingen nam verder toe, tot een totaal van ruim 

36.000 (+1.600). 

� Tussen 2008 en 2016 bedroeg de banengroei 9%. De groei van het aantal vestigingen was met 

66% vele malen groter, met name veroorzaakt door een toename van bedrijfsvestigingen met 1 

werkzame persoon, veelal ZZP’ers. 

� Sinds 2008 is het aantal vestigingen met 1 werkzame persoon meer dan verdubbeld tot een 

totaal van bijna 27.000. In 2016 had 75% van alle bedrijfsvestigingen 1 werkzame persoon.  

� Na de groei van zzp’ers zat de sterkste groei van werkgelegenheid sinds 2008 bij 

(bedrijfs)vestigingen met meer dan 1.000 werkzame personen (+21%). 

Werkgelegenheidsfunctie Utrecht blijft sterk 

De werkgelegenheidsfunctie, uitgedrukt in het aantal banen per inwoner in de leeftijd tussen 15 en 

75 jaar, bedraagt in Utrecht 0,92. Sinds 2008 is de verhouding tussen het aantal banen en het 

aantal inwoners tussen 15 en 75 jaar iets afgenomen (-4%). Dit komt grotendeels doordat de 

inwonergroei de laatste jaren sterker was dan de banengroei. Dit neemt niet weg dat Utrecht nog 

steeds een sterke werkgelegenheidsfunctie heeft voor mensen uit omliggende gemeenten en daar 

buiten. 

Sterke toename van vacatures 

� Het aantal vacatures (online gepubliceerd) in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht nam in 

2016 en in de eerste helft van 2017 sterk toe, vrijwel overeenkomstig de landelijke 

ontwikkeling. 

� De meeste nieuwe vacatures in 2016 kwamen vanuit bedrijven in de groot- en detailhandel, 

voornamelijk op lager en middelbaar beroepsniveau. Ook in de zakelijke diensten en 

gezondheids- en welzijnszorg ontstonden in 2016 veel nieuwe vacatures. Bij deze sectoren 

waren de vacatures vooral gericht op middelbaar en hoger geschoold personeel. 
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2. Beroepsbevolking en arbeidsdeelname 

Groeiende beroepsbevolking, die jong en hoogopgeleid is 

� Het Utrechtse inwoneraantal groeit jaarlijks. De groeiende bevolking zorgt ook voor een grotere 

(potentiële) beroepsbevolking. 

� Utrecht kent van de grote steden al jaren de hoogste bruto arbeidsparticipatie. In 2016 had 75% 

van de Utrechters tussen 15 en 75 jaar (196.000 personen) werk óf wilde graag werken.  

� Hiermee ligt de bruto arbeidsparticipatie in Utrecht 5 procentpunt hoger dan het Nederlands 

gemiddelde (70%). 

� Ook is de Utrechtse beroepsbevolking jonger en hoger opgeleid dan het gemiddelde in 

Nederland en dan in de andere grote steden. 

Netto arbeidsparticipatie gestegen: meer mensen aan de slag  

� Het aantal Utrechters met betaald werk is in 2016 met circa 3.400 (+1,9%) toegenomen tot een 

totaal van ruim 184.000. De netto arbeidsparticipatie is hiermee met 0,4 procentpunt gestegen. 

� Vooral bij hoogopgeleiden en mensen met een migratieachtergrond is de arbeidsparticipatie in 

een jaar tijd sterk (meer dan 1,5 procentpunt) gestegen. 

� De netto arbeidsparticipatie onder hoogopgeleiden (86%) is een stuk hoger dan onder 

middelbaar- (63%) en laagopgeleiden (42%). Vergeleken met 2008 is de netto 

arbeidsparticipatie onder middelbaaropgeleiden fors gedaald (-6 procentpunt). Het afgelopen 

jaar resulteerde dit in een absolute daling van werkzame middelbaaropgeleiden.  

Steeds meer Utrechters werken buiten de stad 

De groei van het aantal werkenden (+1,9%) was vorig jaar groter dan de groei van het aantal banen 

(+1,0%). Hieruit blijkt dat Utrechters het afgelopen jaar voor een belangrijk deel elders aan de slag 

zijn gegaan. Dit sluit aan bij een toename van het aantal mensen dat buiten de stad werkt in de 

periode 2012-2014. Het aantal Utrechters dat werkt in de eigen stad is iets afgenomen. 

Werkloosheid in Utrecht voor tweede jaar op rij gedaald (6,0% in 2016) 

De werkloosheid onder de Utrechtse beroepsbevolking is in 2016 met circa 2.500 personen gedaald 

naar 6,0%. Circa 11.800 Utrechters die willen en kunnen werken, hadden vorig jaar geen betaalde 

baan. Er is voor het tweede jaar op rij sprake van een daling van de werkloosheid. De werkloosheid 

is in 2016 onder alle groepen Utrechters gedaald.  

� Onder jongeren (9,4%, was 11,2%), mensen met een migratieachtergrond (9,7%, was 11,8%) en 

onder laagopgeleiden (11,4%, was 16,0%) is het werkloosheidspercentage nog altijd het hoogst, 

maar wel fors gedaald. 

� Onder hoogopgeleiden is het werkloosheidspercentage het laagst van alle groepen, en is 

gedaald naar 3,4% (4.100 personen). 

� Middelbaaropgeleiden hebben het afgelopen jaar het minst geprofiteerd van de economische 

groei: de daling van hun werkloosheidspercentage is gering vergeleken met de daling bij andere 

groepen. 
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Startkwalificatie van belang voor kansen op de arbeidsmarkt 

Bijna de helft van alle laagopgeleide Utrechters participeert niet op de arbeidsmarkt. 

Laagopgeleiden zijn ook sterk vertegenwoordigd onder de niet-werkende werkzoekenden die staan 

ingeschreven bij het UWV. Deze personen beschikken niet over een startkwalificatie en hebben vaak 

een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Van alle mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is 80% 

laagopgeleid. Ook relatief veel mensen met een migratieachtergrond hebben een afstand tot de 

arbeidsmarkt en zijn afhankelijk van de bijstand. Wel positief is dat het bijstandsgebruik onder 

tweede generatie migranten beduidend lager ligt dan onder eerste generatie migranten. 

 

 

Benchmark laagste werkloosheid: Utrecht naar plek 4 op ranking stadsgewesten 

Ook de werkloosheid in het stadsgewest Utrecht is in 2016 gedaald (van 6,6 naar 5,4%). Hierdoor is 

het stadsgewest drie plaatsen gestegen naar plek 4 op de ranking van stadsgewesten wat betreft 

laagste werkloosheid. 

3. Uitdagingen op de Utrechtse arbeidsmarkt 

Sterke bevolkingsgroei zorgt voor banenopgave 

Utrecht heeft een sterke werkgelegenheidsfunctie. Voor behoud van de huidige 

werkgelegenheidsfunctie (0,92 baan per inwoner tussen 15 en 75 jaar) in de komende tien jaar (tot 

2027) is een banengroei van gemiddeld 1,5% per jaar nodig. Een groei die hoger is dan de 

gemiddeld jaarlijkse banengroei in Utrecht tussen 2003 en 2016 (1,4%) en ook hoger dan in 2016, 

een jaar van hoogconjunctuur. De opgave voor Utrecht is hiermee niet gering. 

Krappe arbeidsmarkt knelpunt voor werkgelegenheidsgroei 

Door de sterk groeiende economie, met een toename van de werkgelegenheid, wordt het voor 

bedrijven steeds lastiger om aan voldoende en geschikt personeel te komen. Het aantal vacatures 

neemt toe en het aantal werkzoekenden zonder baan neemt af. De arbeidsmarkt wordt krapper en 

de spanningen nemen toe. Aan het eind van 2016 was in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht over 

het geheel genomen sprake van een krappe arbeidsmarkt. In een te krappe arbeidsmarkt kunnen 

bedrijven worden belemmerd in verdere groei. Zo was er eind 2016 een groot tekort aan 

verpleegkundigen (met name op mbo-niveau), ICT’ers, keukenhulpen en machinemonteurs. Niet bij 

alle beroepen is er sprake van een krappe arbeidsmarkt. Met name in de creatieve en taalkundige 

beroepsgroepen zijn er relatief weinig vacatures ten opzichte van het beschikbare personeel. 

Zorgen voor een inclusieve arbeidsmarkt 

Het is een uitdaging om te zorgen voor een inclusieve arbeidsmarkt, waarin voor alle mensen die 

graag willen werken, voldoende passend werk te vinden is. Mensen stimuleren om een leven lang te 

leren waardoor zij vitaal blijven op de arbeidsmarkt, speelt hierin een cruciale rol. Ook de 

opleidingskeuze in het onderwijs is van belang. Veel studenten, zowel in het middelbaar onderwijs 

als in het hoger onderwijs, kiezen een opleiding die slechts beperkt kansen biedt op de 
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arbeidsmarkt. Daarnaast worden steeds meer en andere vaardigheden gevraagd van werknemers in 

een tijd van verdergaande digitalisering, robotisering en automatisering. 

Nieuwe competenties gevraagd 

De komende jaren zullen veel banen verdwijnen door verdergaande automatisering en robotisering. 

De mate waarin verschilt per sector en per opleidingsniveau. Het zogeheten automatiseringsrisico is 

hoger bij beroepen op mbo-niveau dan bij hogeropgeleiden. Er zullen de komende jaren niet alleen 

banen verdwijnen. Een nieuwe economie met opkomende markten zorgt ook voor nieuwe banen. 

Bedrijven in opkomende markten zijn bij uitstek op zoek naar geschikt personeel met voldoende en 

verschillende vaardigheden als kritisch denken, creatief denken, probleem oplossend vermogen, 

ICT-basisvaardigheden, computational thinking en sociale vaardigheden. Daarnaast moet men 

kunnen samenwerken en kunnen plannen en organiseren. Binnen het onderwijs zal gezocht moeten 

worden naar het juiste evenwicht tussen het aanleren van vaardigheden en vakinhoudelijke kennis. 

Tot slot 

Op de Utrechtse arbeidsmarkt staan, zoals het CPB voor heel Nederland ook al concludeerde, de 

seinen op groen. Er zijn veel positieve ontwikkelingen te zien: er is hoge economische groei en de 

vooruitzichten voor de komende jaren zijn gunstig, de werkgelegenheid groeit jaarlijks door, het 

aantal vacatures neemt snel toe en er is een afname van de werkloosheid, zelfs onder alle 

bevolkingsgroepen. 

Er zijn echter ook aandachtspunten. Zo lijken middelbaaropgeleiden in mindere mate te profiteren 

van de economische ontwikkelingen, dan laag- en hoogopgeleiden. Het is de enige groep waarvan 

de participatiegraad is afgenomen, waardoor de groep die wil en kan werken is afgenomen. Bij 

laagopgeleiden geldt als structureel aandachtspunt dat bijna de helft niet participeert op de 

arbeidsmarkt. Ervoor zorgen dat statushouders voldoende participeren, zal de komende jaren ook 

de nodige aandacht vragen. 

Personeelstekorten, zoals in de ICT- en horeca, vormen een belemmering voor de groei van 

bedrijven. Op langere termijn zorgt de ambitie ter behoud van de huidige werkgelegenheidsfunctie, 

gecombineerd met een sterk groeiende stad, voor een forse banenopgave. Het is een grote 

uitdaging om dit te realiseren, niet in de laatste plaats door de extra fysieke ruimtevraag die dit met 

zich meebrengt. Verder is nogmaals benadrukt dat de arbeidsmarkt per definitie een regionale, en 

veelal zelfs een bovenregionale aangelegenheid is. De opgaven die ermee samenhangen, zullen dan 

ook samen met regionale partners (regiogemeenten, onderwijsinstanties en bedrijfsleven) moeten 

worden opgepakt.  
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Inleiding 

Utrecht is een economisch vitale stad en vormt het hart van de meest competitieve regio van 

Europa. Utrecht wil een stad zijn en blijven, die zoveel mogelijk huidige en toekomstige bewoners 

kwaliteit van leven en duurzaam werk biedt. Utrecht heeft daar veel troeven voor in handen, maar 

kent ook uitdagingen. Niet alleen groeit Utrecht in inwoneraantal waardoor meer werkgelegenheid 

nodig is, ook staan onze grootste werkgelegenheidssectoren onder druk. Daarom werkt Utrecht aan 

werk en kansen voor zoveel mogelijk mensen. We streven naar meer werkgelegenheid, meer 

mensen duurzaam aan de slag bij een werkgever en meer jongeren die soepel van onderwijs naar 

werk stromen.  

 

Dit is de 3e Utrechtse Arbeidsmarktmonitor sinds het huidige college besloot om de ontwikkelingen 

op de arbeidsmarkt nauwlettend te volgen. In deze monitor onderzoeken en beschrijven we de 

ontwikkelingen op de Utrechtse arbeidsmarkt in breed perspectief, zowel kwantitatief als 

kwalitatief, aan zowel de vraag- als aanbodzijde. Hiermee ontstaat inzicht in kansen en knelpunten 

bij het realiseren van de gemeentelijke ambities en het streven naar de laagste werkloosheid van 

Nederland. 

 

Hoofdstuk 1 gaat in op de vraagkant van de Utrechtse arbeidsmarkt: de ontwikkeling van de 

werkgelegenheid, het aantal (bedrijfs)vestingen en het aantal vacatures. In hoofdstuk 2 komt de 

(potentiële) beroepsbevolking en arbeidsdeelname aan bod, waarbij we ingaan op werkenden, 

werkzoekenden en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Tot slot behandelen we in 

hoofdstuk 3 de uitdagingen op de (regionale) arbeidsmarkt door vraag en aanbod met elkaar te 

confronteren. 
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1   Werkgelegenheid en bedrijvigheid 

In dit hoofdstuk kijken we naar de vraagkant van de Utrechtse arbeidsmarkt. We gaan in op de 

ontwikkeling van werkgelegenheid, het aantal bedrijfsvestingen en het aantal vacatures in de 

afgelopen jaren. De ontwikkelingen in Utrecht zetten we af tegen die in andere grote steden. 

1.1 Economie 

 

Landelijk: economische groei zet door, daling werkloosheid 

De Nederlandse economie groeide in 2016 (+2,2%) opnieuw harder dan in 2015 (+2,0%). Het CPB 

verwacht voor 2017 een economische groei van 2,4% en voor 2018 een groei van 2,0%. Drijvende 

krachten zijn een toenemende consumptie en een toename van de export. Het CPB verwacht dat de 

consumptie door huishoudens ook in 2017 en 2018 blijft toenemen. De export profiteert van 

gunstige economische ontwikkelingen in de rest van Europa, VS, Azië en in opkomende 

economieën. Volgens het CPB staan in het kielzog van de economie ook de seinen voor de 

arbeidsmarkt op groen. De werkgelegenheid groeit sterk en het aantal vacatures neemt toe, 

waardoor zowel werklozen als toetreders tot de arbeidsmarkt steeds vaker een baan kunnen vinden. 

De landelijke werkloosheid is in 2016 gedaald tot 6,0% van de beroepsbevolking en daalt naar 

verwachting verder tot 4,9% in 2017 en 4,7% in 2018. In juni 2017 is de werkloosheid in Nederland 

gedaald naar 4,7% 

Regio Utrecht groeit iets sterker dan landelijk  

De economie van de regio Utrecht 1 kent net als de regio’s van andere grote steden de laatste jaren 

een sterke groei. De groei in Utrecht bedroeg vorig jaar 2,3% tegenover 2,2% landelijke groei. De 

economische groei was het grootste in regio Amsterdam (3,0%), gevolgd door Eindhoven (2,8%). 

 

 

 

                                                   
1 Onder regio wordt hier COROP-plusgebied verstaan. Het COROP-plusgebied van Utrecht bestaat uit de 

gemeenten Utrecht, Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Vianen en Zeist. 

Economische groei (BBP, volumemutaties) COROP-plus regio's en NL

Bron: CBS                                                                                                          *COROP- regio Zuidoost Noord- Brabant
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Ook het bruto binnenlands product (BBP) per inwoner ligt in de regio Utrecht hoger dan landelijk 

gemiddeld. In de regio Utrecht komt het BBP uit op 55.600 euro per inwoner en landelijk op 39.900 

euro per inwoner. Van de G4-regio’s beschikt de regio Amsterdam over het hoogste BBP per 

inwoner (77.900 euro), gevolgd door regio Utrecht. 

1.2 Werkgelegenheid 

 

Stad Utrecht: toename werkgelegenheid en bedrijvigheid 

� In 2016 groeide het aantal banen binnen de gemeente Utrecht met 1,0% tot een totaal van 

243.736 (+2.400). Ook het aantal bedrijfsvestigingen nam verder toe, tot een totaal van ruim 

36.000 (+1.600). 

� Tussen 2008 en 2016 bedroeg de banengroei 9%. De groei van het aantal vestigingen was met 

66% vele malen groter, met name veroorzaakt door een toename van bedrijfsvestigingen met 1 

werkzame persoon, veelal ZZP’ers. 

� De relatief sterkere groei van het aantal vestigingen ten opzichte van het aantal banen zorgt al 

jaren voor een dalend gemiddeld aantal banen per vestiging. 

 

Werkgelegenheid en bedrijvigheid in Utrecht 

  2008 2015 

 

2016 

ontwikkeling 

2008-2016 

aantal banen2 223.189 241.385 243.736 20.547 (+9%) 

aantal vestigingen 21.728 34.466 36.064 14.336 (+66%) 

gemiddeld aantal banen per vestiging 10,3 7,0 6,8 -34% 

Bron: PAR 2016 (peildatum 1 april)        

Werkgelegenheidsfunctie Utrecht blijft sterk 

De werkgelegenheidsfunctie, uitgedrukt in het aantal banen per inwoner in de leeftijd tussen 15 en 

75 jaar 3 bedraagt in Utrecht 0,92. De werkgelegenheidsfunctie is in een jaar tijd heel licht gedaald. 

Sinds 2008 is de verhouding tussen het aantal banen en het aantal inwoners tussen 15 en 75 jaar 

iets afgenomen (-4%). Dit komt grotendeels doordat de inwonergroei de laatste jaren sterker was 

dan de banengroei. Dit neemt niet weg dat Utrecht nog steeds een sterke werkgelegenheidsfunctie 

heeft voor mensen uit omliggende gemeenten en daar buiten.  

 

                                                   
2 Het aantal banen is uitgedrukt in het aantal fulltime en parttime werkzame personen, inclusief 

uitzendkrachten. 

3 inwoners tussen 15 en 75 jaar vormen de potentiële beroepsbevolking 
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Banen per inwoner in Utrecht (werkgelegenheidsfunctie) 

  2008 2015 2016 2008-2016 

aantal banen 223.189 241.385 243.736 20.547 (+9%) 

aantal inwoners (15 t/m 74 jaar) 232.582 260.804 264.854 32.272 (+14%) 

banen per inwoner (15 t/m 74 jaar) 0,96 0,93 0,92 -4% 

Bron: CBS, PAR 2016, bewerking Onderzoek  

Andere grote steden komen dichterbij 

Utrecht heeft ook in 2016 de sterkste werkgelegenheidsfunctie van de vijf grootste steden. Terwijl 

in Utrecht de werkgelegenheidsfunctie het afgelopen jaar iets afnam, was er in de andere steden 

sprake van groei. Tegelijkertijd kent Utrecht de sterkste bevolkingsgroei van de grote steden, 

waardoor het moeilijker is om de werkgelegenheidsfunctie op peil te houden. In vijf jaar tijd nam de 

werkgelegenheidsfunctie van Utrecht af, terwijl Amsterdam en in mindere mate Eindhoven een groei 

hebben doorgemaakt. 

 

Werkgelegenheidsfunctie G5-steden 

(aantal banen per inwoner van 15 t/m 74 jaar) 

  2012 2015 2016 

Utrecht 0,96 0,93 0,92 

Amsterdam 0,87 0,90 0,91 

Rotterdam 0,74 0,73 0,74 

Den Haag 0,70 0,68 0,69 

Eindhoven 0,90 0,88 0,91 

Bron: LISA 2016, PAR 2016, CBS, bewerking Onderzoek 

Aantal banen in de zakelijke dienstverlening blijft stijgen 

� De meeste banen in Utrecht vallen onder de zakelijke dienstverlening4 (45.000, 19% van totaal), 

gevolgd door Gezondheid en welzijn (37.000, 15% van totaal) en Groot- en detailhandel 

(32.000, 13% van totaal). 

� Het aantal banen in de zakelijke dienstverlening groeide in 2016 ongeveer even hard als in de 

zeven jaar daarvoor. In de tweede grootste sector van Utrecht  - gezondheid en welzijn - nam 

het aantal banen het laatste jaar iets af. Groot- en detailhandel is het afgelopen verder 

doorgegroeid. 

� De grootste afname in banen vond plaats in de Informatie en communicatie (-10%), mede 

veroorzaakt door de verhuizing van het hoofdkantoor van ICT-bedrijf Atos naar Amstelveen. 

 

 

                                                   
4 Onder zakelijke dienstverlening vallen de SBI-secties Verhuur van en handel in onroerend goed (L); Advisering, 

onderzoek, speciale zakelijke dienstverlening (M) en Verhuur van roerende goederen, overige zakelijke 

dienstverlening (N). Uitzendkrachten zijn meegeteld op de vestiging waarin zij werkzaam zijn en niet bij het 

uitzendbureau waar zij staan ingeschreven. 
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Veel nieuwe en opgeheven vestigingen in zakelijke dienstverlening 

� Tussen 2015 en 2016 zijn in Utrecht bijna 4.000 vestigingen opgericht. Samen met zo’n 1.600 

gevestigde bedrijven bedraagt het totaal aan nieuwe vestigingen circa 5.600. Daar staat 

tegenover dat ongeveer 4.000 vestigingen zijn opgeheven of verhuisd naar buiten de gemeente 

Utrecht. Utrecht kende per saldo een toename van 1.600 vestigingen in een jaar tijd. 

� De zakelijke dienstverlening kent de grootste vestigingendynamiek. Vorig jaar zijn er binnen de 

sector 1.260 vestigingen opgericht en 770 bedrijfsvestigingen zijn opgeheven. Bijna 590 

bedrijven zijn in Utrecht gevestigd vanuit een andere gemeente en 540 zijn er vertrokken naar 

buiten de gemeente. Per saldo zijn er circa 540 nieuwe vestigingen in de zakelijke 

dienstverlening bijgekomen, een derde van het totaal aan vestigingengroei in Utrecht. 

Sterkste autonome banengroei bij bouwbedrijven 

� In de bouwsector heeft relatief gezien de sterkste autonome banengroei bij bestaande bedrijven 

plaatsgevonden (+4,8%). Daartegenover staat een afname van werkzame personen in de bouw, 

vanwege een centralisatie van de bouwactiviteiten van ProRail richting het hoofdkantoor, dat 

onder de zakelijke dienstverlening valt. Deze afname betreft dus een administratieve 

verandering. 

� Ook bij bestaande vestigingen in de zakelijke dienstverlening (+4,2%) en de horeca (+4,0%) 

heeft in een jaar tijd een relatief sterke autonome banengroei plaatsgevonden. 

Aantal banen per sector 2008, 2015, 2016

Bron: PAR 2016 (exclusief landbouw, bosbouw en visserij)
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� Opvallend is het saldo van autonome groei en krimp bij financiële instellingen (+570 werkzame 

personen, 3,1%), gezien de grote landelijke reorganisaties bij banken.  

� Het saldo van autonome groei en krimp valt in alle sectoren positief uit, met uitzondering van 

de Industrie en nutsbedrijven (-40 werkzame personen) en Vervoer en opslag (-240 werkzame 

personen). 

 

 

Ontwikkeling werkzame personen per sector per type mutatie 2015-2016 (%)

Bron: PAR 2016 (exc l. landbouw, bosbouw en visserij)
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Forse toename zzp’ers, kleine afname grote bedrijven 

� Tussen 2015 en 2016 zijn er in Utrecht per saldo 1.600 vestigingen bijgekomen. Vooral de 

categorie vestigingen met 1 werkzame persoon, dat met name wordt gevormd door zzp’ers, 

nam toe (+1.700). Het totaal van bedrijven met meer dan 1 werkzame persoon is in een jaar tijd 

met circa 100 afgenomen. 

� Sinds 2008 is het aantal vestigingen met 1 werkzame persoon meer dan verdubbeld tot een 

totaal van bijna 27.000. In 2016 had 75% van alle bedrijfsvestigingen 1 werkzame persoon. 

Vestigingen met 1 werkzame persoon zijn het sterkst vertegenwoordigd in de sectoren Cultuur, 

sport & recreatie (91%), Bouw (84%), Zakelijke diensten (83%), Informatie en communicatie (81%) 

en Onderwijs (80%). Binnen ‘Vervoer en opslag’ en ‘Gezondheid en welzijn’ is het aandeel in het 

totaal aantal vestingen sinds 2008 het meest toegenomen. 

� Zonder de vestigingen met 0 en 1 werkzame persoon zijn er in Utrecht circa 564 bedrijven 

bijgekomen sinds 2008 (+7%). 

� In dezelfde periode (2008-2016) zien we een afname van het aantal vestigingen met 50 t/m 99 

en met 100 t/m 999 werkzame personen. 

 

Aantal vestigingen per grootteklasse 2008-2016  

Grootteklasse vestiging 

(o.b.v. alle werkzame personen)5 2008 2015 2016 

2008-2016 

(abs.) 

2008-2016 

(%) 

0 116 21 12 -104 -90% 

1 13.082 25.250 26.958 13.876 106% 

2 t/m 4 4.133 4.666 4.503 370 9% 

5 t/m 9 1.760 1.896 1.856 96 5% 

10 t/m 19 1.136 1.156 1.224 88 8% 

20 t/m 49 824 853 892 68 8% 

50 t/m 99 324 272 270 -54 -17% 

100 t/m 999 335 331 329 -6 -2% 

1.000 en meer 18 20 20 2 11% 

Totaal 21.728 34.465 36.064 14.336 66% 

bron: PAR 2016         

Toename werkgelegenheid bij kleine en bij hele grote bedrijven 

De ontwikkeling van het aantal werkzame personen per grootteklasse laat vrijwel hetzelfde beeld 

zien als de ontwikkeling van het aantal vestigingen per grootteklasse. 

� Over langere termijn (2008-2016) zit de groei van werkgelegenheid vooral bij vestigingen met 

1 werkzame persoon (met name zzp’ers) en bij de vestigingen met meer dan 1.000 werkzame 

personen (+8.417).  

� Alleen bij de groepen 50 t/m 99 en 100 t/m 999 werkzame personen is de werkgelegenheid 

sinds 2008 gedaald, in gelijke mate als de daling van het aantal vestigingen. 

 

                                                   
5 Fulltime en parttime werkzame personen, inclusief uitzendkrachten 
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Aantal banen per grootteklasse van vestigingen 2008-2016 

Grootteklasse vestiging  2008 2015 2016 

2008-2016 

(abs.) 

2008-2016 

(%) 

1 werkzame persoon 13.082 25.250 26.958 13.876 106% 

2 t/m 4 11.292 12.648 12.328 1.036 9% 

5 t/m 9 11.446 12.396 12.034 588 5% 

10 t/m 19 15.344 15.507 16.273 929 6% 

20 t/m 49 24.660 25.537 26.586 1.926 8% 

50 t/m 99 22.289 18.915 18.466 -3.823 -17% 

100 t/m 999 85.267 83.897 82.865 -2.402 -3% 

1.000 en meer 39.809 47.235 48.226 8.417 21% 

Totaal 223.189 241.385 243.736 20.547 9% 

bron: PAR 2016           

 

Meeste bedrijven in Binnenstad en Oost, meeste zzp’ers in Noordoost 

Absoluut gezien zijn de meeste bedrijven terug te vinden in de Binnenstad en de wijken Oost en 

Noordoost. In Noordoost gaat het vooral om vestigingen met 1 werkzame persoon (zzp’ers).  

 

Vestigingen per wijk 

1 werkzaam 

persoon 

>1 werkzaam 

persoon totaal*  

West 2.716 1.106 3.822 

Noordwest 3.196 638 3.834 

Overvecht 1.593 705 2.298 

Noordoost 3.535 655 4.190 

Oost 3.033 1.199 4.232 

Binnenstad 2.456 1.786 4.242 

Zuid 1.768 309 2.077 

Zuidwest 2.499 846 3.345 

Leidsche Rijn 2.197 764 2.961 

Vleuten-De Meern 2.941 919 3.860 

wijk onbekend 1.024 167 1.203 

totaal 26.958 9.094 36.064 

Bron: PAR 2016                                                          *incl. 0 werkzame personen 

 

Ten opzichte van het aantal inwoners bevat de Binnenstad de meeste bedrijven, zowel als we kijken 

naar vestigingen met 1 werkzame persoon (linker figuur) als naar vestigingen met meer dan 1 

werkzame persoon (rechter figuur). Overvecht kent ten opzichte van het aantal inwoners het laagste 

aantal vestigingen met 1 werkzame persoon (zzp’ers). Zuid bevat ten opzichte van het aantal 

inwoners het laagste aantal vestingen met meer dan 1 werkzame persoon. 
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Aantal vestigingen per 1.000 inwoners per wijk, 2016 

  
vestigingen met 1 werkzame persoon    vestigingen >1 werkzame persoon 

 

Bron: PAR 2016, bewerking Onderzoek 

 

Aantal snelgroeiende bedrijven (scale-ups) in Utrecht iets toegenomen 

� In 2015 beschikte Utrecht over 13,3 snelgroeiende bedrijven 6 per 1.000 vestigingen. Van de 

grote steden kenden Eindhoven (17,1) en Rotterdam (15,4) destijds een hoger aandeel 

snelgroeiende bedrijven. Landelijk gezien waren er in 2015 gemiddeld 12,0 snelgroeiende 

bedrijven per 1.000 vestigingen. 

 

Aantal snelgroeiende bedrijven per 1.000 vestigingen  

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Utrecht 22,0 16,4 16,8 14,2 13,0 13,3 

Amsterdam 17,6 13,5 16,7 13,6 14,0 12,0 

Rotterdam 23,0 17,9 19,0 15,8 15,7 15,4 

Den Haag 13,2 11,3 11,4 10,3 10,0 8,4 

Eindhoven 20,2 18,5 19,9 18,3 18,9 17,1 

Nederland 18,2 14,1 14,6 13,2 12,9 12,0 

Bron: VNG (www.waarstaatjegemeente.nl)  

 

� Sinds 2010 is in alle grote steden het aantal snelgroeiende bedrijven per 1.000 vestigingen 

afgenomen. In Eindhoven was deze afname het kleinst (-3,1 procentpunt) en in Utrecht het 

grootst (-8,7 procentpunt). Gemiddeld nam het aantal snelgroeiende bedrijven per 1.000 

vestigingen in Nederland af met 6,2 procentpunt. 

� Utrecht was in 2015 de enige grote gemeente met een stijging van het aandeel snelgroeiende 

bedrijven. 

                                                   

6 Een snelgroeiend bedrijf heeft een gemiddelde jaarlijkse groei van 20% per jaar of meer, over een periode van 

drie achtereenvolgende jaren, gemeten in het aantal werknemers en/of de omzet. De bedrijven moeten aan het 

begin van de groeiperiode minimaal 10 werknemers hebben (bron: CBS). 
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1.3 Vacatures 

 

De ontwikkelingen in het aantal vacatures, afkomstig van het UWV, zijn beschikbaar op het niveau 

van de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht 7. 

Sterke toename van vacatures 

� Het aantal vacatures (online gepubliceerd) in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht nam in 

2016 en in de eerste helft van 2017, sterk toe. Uitgedrukt in een maandgemiddelde per 

kwartaal steeg het aantal nieuwe vacatures tot 15.500 en het aantal openstaande vacatures tot 

ruim 7.000. 

� De ontwikkeling van het aantal nieuwe en openstaande vacatures liep in 2016 vrijwel gelijk op 

met het landelijk gemiddelde. In de eerste helft van 2017 loopt Midden-Utrecht iets achter op 

het landelijk gemiddelde. 

 

 

Vraag naar technisch geschoold personeel het hoogst 

� Het aantal nieuwe online vacatures in de regio Midden-Utrecht is voor alle beroepsgroepen 

gestegen sinds begin 2016. De grootste toename in vacatures lag in de technische beroepen en 

in de bedrijfseconomische en administratieve beroepen. Bij beide beroepsgroepen waren er per 

maand gemiddeld 1.800 meer nieuwe vacatures dan in het eerste kwartaal van 2016. De meeste 

vacatures zijn gericht op technisch geschoold personeel. 

� De kleinste toename in vacatures is te zien in de creatieve sector en taalkundige beroepen. 

                                                   
7 De arbeidsmarktregio Midden-Utrecht bestaat uit de volgende 15 gemeenten: Bunnik, De Bilt, Houten, 

IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vianen, Wijk 

bij Duurstede, Woerden, Zeist. 

Ontwikkeling aantal vacatures Midden-Utrecht en NL (index, maandgemiddelde Q1 2016=100)

Bron: UWV, bewerking Onderzoek
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� De meeste nieuwe vacatures in 2016 kwamen vanuit bedrijven in de groot- en detailhandel, 

voornamelijk op lager en middelbaar beroepsniveau. Ook in de zakelijke diensten en 

gezondheids- en welzijnszorg ontstonden in 2016 veel nieuwe vacatures. Bij deze sectoren 

waren de vacatures vooral gericht op middelbaar en hoger geschoold personeel. 

 

 

 

  

Nieuwe vacatures in 2016 per sector* en opleidingsniveau in regio Midden-Utrecht

Bron: UWV (peildatum december 2016), bewerking Onderzoek  * exclusief landbouw, bosbouw en visserij
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2   Beroepsbevolking en 

arbeidsdeelname 

De beroepsbevolking vormt de aanbodkant van de arbeidsmarkt. Het gaat hierbij om inwoners 

tussen de 15 en 75 jaar die kunnen en willen werken. In dit hoofdstuk gaan we in op de 

ontwikkeling en de kenmerken van zowel werkenden als werkzoekenden. Ook de groep mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt komen aan bod. 

2.1 Beroepsbevolking 

Groeiende beroepsbevolking 

� Het Utrechtse inwoneraantal groeit jaarlijks. Dit komt door nieuwbouw in Vleuten-De Meern en 

Leidsche Rijn, maar ook steeds meer door nieuwbouw in andere delen van de stad.  

� De groeiende bevolking zorgt ook voor een grotere potentiële beroepsbevolking. Dit zijn alle 

Utrechters tussen de 15 en 75 jaar. 

� Het aantal personen tussen de 15 en 75 jaar dat wil én kan werken - de zogenoemde 

beroepsbevolking - is ook gegroeid. Deze groei gaat vrijwel gelijk op met de stijging van het 

inwoneraantal (zie onderstaand figuur). 

� Het werkzame deel van de beroepsbevolking is de laatste twee jaar harder gestegen dan de 

totale beroepsbevolking, met als resultaat dat het werkloze deel van de Utrechtse 

beroepsbevolking is gedaald. 

 

 

Ontwikkeling (potentiële) beroepsbevolking 2003-2016

Bron: CBS, Onderzoek Utrecht
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Potentiële beroepsbevolking groeit komende jaren door 

� Volgens de gemeentelijke bevolkingsprognose 2015-2035 neemt de potentiële 

beroepsbevolking de komende jaren verder toe. Naar verwachting zal de groei pas na 2030 

afnemen. 

� Niet iedereen tussen de 15 en 75 jaar is echter beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Veel 

jongeren gaan studeren, 60-plussers gaan op een gegeven moment met pensioen, bij gezinnen 

met kinderen werken niet altijd beide ouders, en er zijn mensen met een arbeidshandicap.  

� De potentiële beroepsbevolking van Utrecht groeit ook door de huisvesting van statushouders, 

die in de meeste gevallen niet direct beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt.  

Utrecht kent de hoogste bruto arbeidsparticipatie van de grote steden 

De bruto arbeidsparticipatie is het aandeel van de werkzame en werkloze beroepsbevolking ten 

opzichte van de totale bevolking van 15 tot 75 jaar. Anders gezegd: het gaat in op het deel van de 

bevolking (15-75 jaar) dat werkt of zou willen werken. 

 

 

 

� Utrecht kent van de grote steden al jaren de hoogste bruto arbeidsparticipatie. In 2016 had 75% 

van de Utrechters tussen 15 en 75 jaar (196.000 personen) werk of wilde graag werken.  

� Hiermee ligt de bruto arbeidsparticipatie in Utrecht 5 procentpunt hoger dan het Nederlands 

gemiddelde (70%). 

� In een jaar tijd is de Utrechtse participatiegraad met een half procentpunt afgenomen, maar in 

absolute omvang is de beroepsbevolking wel toegenomen. Dit is het gevolg van de sterk 

groeiende bevolking, waardoor de potentiële beroepsbevolking (alle inwoners tussen 15 en 75 

jaar) harder is gegroeid dan de beroepsbevolking (mensen die werken of willen werken). 

Jonge hoogopgeleide beroepsbevolking 

� De Utrechtse beroepsbevolking is jonger dan het gemiddelde in Nederland en jonger dan in de 

andere grote steden. Bijna driekwart (73%) van de Utrechters die werkt of wil werken, is tussen 

de 15 en 45 jaar (143.000 personen). Het gemiddelde in Nederland ligt op 57%. Tot deze groep 

Bruto arbeidsparticipatie 2008-2016

Bron: CBS
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behoren ook studenten die beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt. Ruim de helft (54%) van de 

Utrechters die werkt of wil werken is tussen de 25 en 45 jaar (106.000 personen). Het 

gemiddelde in Nederland ligt op 41%.  

� Door het grote aandeel van de groep 15 tot 45 jaar in de Utrechtse beroepsbevolking, is het 

aandeel van de groep 45 tot 75 jarigen relatief laag. Wel is de bruto arbeidsparticipatie van 

deze groep in Utrecht (61%) hoger dan in andere grote steden en dan het landelijk gemiddelde 

(59%).  

 

 

 

� De Utrechtse beroepsbevolking kenmerkt zich ook door het grote aandeel (62%) mensen met 

een afgeronde HBO- of universitaire opleiding (121.000 personen). Studenten met een bijbaan 

vallen onder de categorie middelbaar opgeleid. In potentie is de groep hoogopgeleiden dus nog 

groter. 

� Ten opzichte van 2008 is het aandeel hoogopgeleiden toegenomen met 4 procentpunt 

(+21.000 personen). 

� Als gevolg van het forse aandeel hoogopgeleiden ligt het aandeel middelbaar- en 

laagopgeleiden 8 in Utrecht een stuk lager dan in andere grote steden. 

 

                                                   

8 Middelbaaropgeleiden zijn personen die over een startkwalificatie (minimaal havo, vwo of mbo-2 diploma) 

beschikken, maar geen hbo- of universitair diploma hebben. Laagopgeleiden zijn personen die niet beschikken 

over een startkwalificatie. 

 

Samenstelling beroepsbevolking naar leeftijd 2016

Bron: CBS
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Netto arbeidsparticipatie gestegen 

De netto arbeidsparticipatie gaat in op het deel van de potentiële beroepsbevolking met een 

betaalde baan, ofwel het aantal werkenden. Deze groep is in 2016 met circa 3.400 personen 

(+1,9%) toegenomen tot een totaal van ruim 184.000. De netto arbeidsparticipatie is hiermee met 

0,4 procentpunt gestegen. 

 

Netto arbeidsparticipatie naar persoonskenmerken (%) 

2008 2015 2016 

Utrecht totaal 71,5 69,8 70,3 

Geslacht    

Man 76,8 72,6 73,8 

Vrouw 66,5 67,2 67,1 

Leeftijd    

15-25 jaar 61,5 60,1 61,3 

25-45 jaar 87,0 83,0 84,2 

45-75 jaar 54,5 57,6 57,0 

Herkomst    

Zonder migratieachtergrond 74,3 74,0 73,7 

Met migratieachtergrond 64,7 60,4 63,0 

Opleidingsniveau    

Laag (basis, vmbo, mbo-1) 42,8 42,3 42,4 

Midden (havo/vwo, mbo-2/3/4) 69,5 64,6 63,4 

Hoog (hbo, wo) 88,6 84,6 86,4 

Bron: CBS 

 

Samenstelling beroepsbevolking naar opleidingsniveau 2016

Bron: CBS
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Steeds meer Utrechters werken buiten de stad 

De groei van het aantal werkenden (+1,9%) was vorig jaar groter dan de groei van het aantal banen 

(+1,0%, zie H1). Hieruit blijkt dat Utrechters het afgelopen jaar voor een belangrijk deel elders aan 

de slag zijn gegaan. Dit sluit aan bij een toename van het aantal mensen dat buiten de stad werkt in 

de periode 2012-2014, terwijl het aantal Utrechters dat werkt in de eigen stad iets is afgenomen. 

 

Woon- en werkverkeer van en naar Utrecht * 

  2012 2013 2014 

aantal werkforensen (werkt in Utrecht, woont elders in Nederland) 147.700 145.800 150.100 

w.v. woonachtig in arbeidsmarktregio Midden-Utrecht 41% 40% 36% 

w.v. woonachtig elders in NL 59% 60% 64% 

aantal woonforensen (woont in Utrecht, werkt elders in Nederland) 71.700 73.100 76.600 

w.v. werkzaam in arbeidsmarktregio Midden-Utrecht 29% 29% 28% 

w.v. werkzaam elders in NL 71% 71% 72% 

aantal mensen dat woont en werkt in Utrecht 92.000 89.800 89.700 

Bron: CBS (peildatum december)     * op basis van banen van werknemers, exclusief zelfstandigen 

Meer hoogopgeleiden en meer Utrechters met een migratieachtergrond aan het werk  

� Vooral bij hoogopgeleiden en mensen met een migratieachtergrond is de netto 

arbeidsparticipatie in een jaar tijd sterk (meer dan 1,5 procentpunt) gestegen. Voor het eerst 

sinds 2012 is de participatie onder mensen met een herkomst buiten Nederland gestegen.  

� In 2016 is het aantal werkzame Utrechters met een migratieachtergrond met ruim 3.000 

toegenomen. Twee derde van deze mensen hebben een westerse migratieachtergrond. Bij 

hoogopgeleiden zien we een stijging van 4.000 meer werkzame personen. 

� De netto arbeidsparticipatie onder hoogopgeleiden (86%) is een stuk hoger dan onder 

middelbaar- (63%) en laagopgeleiden (42%). Vergeleken met 2008 is de netto 

arbeidsparticipatie onder middelbaaropgeleiden fors gedaald (-6 procentpunt). Het afgelopen 

jaar resulteerde dit in een absolute daling van het aantal werkzame middelbaaropgeleiden.  

� Ook hoogopgeleiden zijn nog altijd minder vaak werkzaam dan voor de economische recessie. 

(-2 procentpunt). Ten opzichte van 2008 zijn er absoluut gezien echter wel meer 

hoogopgeleide Utrechters met een baan (+18.000).  

2.2 Werkloosheid 

Werkloosheid in Utrecht voor tweede jaar op rij gedaald 

De werkloosheid onder de Utrechtse beroepsbevolking is in 2016 met circa 2.500 personen gedaald 

naar 6,0%. Circa 11.800 Utrechters die willen en kunnen werken, hadden vorig jaar geen betaalde 

baan.9 Er is voor het tweede jaar op rij sprake van een daling van de werkloosheid. 

 

 

                                                   

9 Bron: CBS, bewerking Onderzoek  
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� De werkloosheid is in 2016 onder alle groepen Utrechters gedaald. 

� Onder jongeren (9,4%), mensen met een migratieachtergrond (9,7%) en onder laagopgeleiden 

(11,4%) is het werkloosheidspercentage nog altijd het hoogst, maar wel fors gedaald. 

� Onder hoogopgeleiden is het werkloosheidspercentage het laagst van alle groepen, en is 

gedaald naar 3,4% (4.100 personen). Eerder zagen we al dat in een jaar tijd meer 

hoopopgeleiden betaald werk hebben, aangezien de netto arbeidsparticipatie onder deze groep 

met bijna 2 procentpunt is gestegen. 

� Middelbaaropgeleiden hebben het afgelopen jaar het minst geprofiteerd van de economische 

groei: de daling van hun werkloosheidspercentage is gering vergeleken met de daling bij andere 

groepen. Circa 4.600 middelbaaropgeleiden die willen werken hadden in 2016 geen betaalde 

baan. 

� Onder laagopgeleiden is de werkloosheid voor het eerst sinds 2012 afgenomen (vorig jaar met 

-4,6 procentpunt). In 2016 waren circa 3.100 laagopgeleiden werkloos. Hierbij dient wel 

gerealiseerd te worden dat bijna de helft van de laagopgeleiden tussen 15 en 75 jaar niet wil óf 

niet in staat is om op korte termijn te werken, en dus niet tot de werkloze beroepsbevolking 

wordt gerekend. 

� Structureel gezien valt de relatief hoge werkloosheid onder laagopgeleiden (gedeeltelijk) te 

verklaren doordat middelbaar en hoogopgeleiden soms onder hun opleidingsniveau werken 

(verdringing op de arbeidsmarkt). 

 

Werkloosheid naar persoonskenmerken (%) 

2008 2014 2015 2016 

Utrecht totaal 3,6 7,6 7,3 6,0 

Geslacht  

Man 3,3 7,6 7,4 6,0 

Vrouw 4,0 7,5 7,2 6,0 

Leeftijd  

15-25 jaar 8,2 11,9 11,2 9,4 

25-45 jaar 2,2 5,7 5,5 4,3 

45-75 jaar 3,5 8,5 8,3 7,0 

Herkomst  

Zonder migratieachtergrond 2,8 5,6 5,6 4,5 

Met migratieachtergrond 5,9 12,4 11,8 9,7 

Opleidingsniveau  

Laag (basis, vmbo, mbo-1) 8,4 15,3 16,0 11,4 

Midden (havo/vwo, mbo-2/3/4) 4,6 12,1 10,0 9,5 

Hoog (hbo, wo) 1,7 3,9 4,2 3,4 

Bron: CBS 
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Benchmark werkloosheid  

In de Arbeidsmarktmonitor 2015 is gekozen om de ambitie van laagste werkloosheid te peilen op 

het niveau van stadsgewesten, omdat Utrecht een sterke regionale werkgelegenheidsfunctie heeft. 

Het CBS gaat echter stoppen met het niveau van stadsgewesten, waardoor dit het laatste jaar is 

dat we deze vergelijking kunnen maken. Daarom zijn hieronder ook op andere gebiedsniveaus 

benchmarks opgenomen. 

 

 

 

 

Het werkloosheidspercentage van de gemeente Utrecht ligt precies op het landelijk gemiddelde 

van 6,0%. De stad staat hiermee op plaats 325 van de 390 gemeenten (2015: positie 340). Utrecht 

scoort hiermee beter dan de andere grote steden. 

Ranking stadsgewesten 

De werkloosheid in het stadsgewest Utrecht10 is in 2016 gedaald tot 5,4% (in 2015: 6,6%). Ten 

opzichte van vorig jaar is Utrecht drie plaatsen gestegen op de ranking van stadsgewesten. De 

verschillen binnen de top-10 zijn relatief klein. Het verschil tussen nummer 10 Eindhoven (5,8%) 

en koploper Amersfoort (4,3%) bedraagt 1,5 procentpunt. Het verschil tussen Utrecht en de 

koploper bedraagt 1,1 procentpunt en het verschil met hekkensluiter Rotterdam is 4,0 

procentpunt. Het stadsgewest Utrecht scoort als enige van de G4-steden beter dan het landelijk 

gemiddelde. 

 

Ranking stadsgewesten op laagste werkloosheid, 2016 

positie* stadsgewest werkloosheid (in %) 

1(3) Amersfoort 4,3 

2(1) Leiden 4,7 

3(15) Breda 5,3 

4(7) Utrecht 5,4 

5(2) Haarlem 5,4 

6(6) ’s-Hertogenbosch 5,4 

7(5) Apeldoorn 5,6 

8(8) Heerlen 5,6 

9(9) Tilburg 5,8 

10(14) Eindhoven 5,8 

 Nederlands gemiddelde 6,0 

14(13) Amsterdam 6,5 

18(17) 's-Gravenhage 7,3 

22(21) Rotterdam 9,4 

Bron: CBS              * tussen haakjes positie in 2015 
 

                                                   
10 Een stadsgewest bestaat uit een grootstedelijke agglomeratie en het omringende gebied dat georiënteerd is 

op deze agglomeratie. Stadsgewest Utrecht bestaat uit de gemeenten Utrecht, Bunnik, De Bilt, Houten, 

IJsselstein, Nieuwegein, Stichtse Vecht en Zeist. Dit is het laatste jaar dat stadsgewesten door het CBS gebruikt 

worden.  
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Niet-werkende werkzoekenden en WW’ers 

� Eind 2016 stonden circa 20.500 niet-werkende werkzoekenden (NWW’ers 11) uit Utrecht 

ingeschreven bij het UWV, een daling van 2.500 ten opzichte van het jaar ervoor (2015: circa 

23.000). In april 2017 is het aantal verder teruggelopen tot circa 19.000.  

� Het grootste aandeel van deze groep (45%) is korter dan 6 maanden werkzoekend. Deze groep 

heeft doorgaans de beste papieren om op korte termijn weer aan het werk te komen. Het gaat 

om zo’n 8.500 werkzoekenden in de gemeente Utrecht. 

� Daarnaast zijn circa 3.300 personen (18%) meer dan drie jaar werkzoekend. Deze groep, 

waaronder veel bijstandsgerechtigden, heeft vaak een grote afstand tot de arbeidsmarkt en is 

veelal niet binnen twee weken beschikbaar voor werk. Zij komen hierdoor niet terug in de 

werkloosheidscijfers van het CBS. 

� Het aantal uitkeringsgerechtigden in de WW daalde ten opzichte van 2015 met 248 uitkeringen 

tot 7.122 aan het einde van 2016. 

 

NWW’ers verdeeld naar werkloosheidsduur 

 
Bron: UWV (peildatum: april 2017) 

� Het aandeel NWW’ers onder de Utrechtse bevolking van 15 tot 75 jaar is 7,7%. Dit aandeel is het 

afgelopen jaar met 1 procentpunt gedaald. Dit percentage is hoger dan het 

werkloosheidspercentage van 6% in Utrecht, omdat hierin ook werkzoekenden met een grote 

afstand tot de arbeidsmarkt zijn meegenomen. Deze mensen zijn vaak niet binnen twee weken 

beschikbaar voor werk en worden volgens de internationale definitie van werkloosheid, die het 

CBS ook hanteert, niet als werkloos aangemerkt. 

� Overvecht kent het hoogste aandeel NWW’ers (15,3%) ofwel 3.880 personen. 

� Ook in de wijken Zuidwest (10,6%), Noordwest (9,1%) en Zuid (8,8%) woont een bovengemiddeld 

aandeel werkzoekenden zonder baan. 

 

                                                   

11 Een niet-werkende werkzoekende is per januari 2015 iemand van 15 tot en met 74 jaar die bij UWV als 

werkzoekende staat ingeschreven. Niet-werkende werkzoekenden bestaan uit WW’ers, bijstandsgerechtigden en 

werkzoekenden zonder uitkering. 
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NWW’ers als percentage van alle inwoners tussen 15 en 75 jaar  

 
Bron: UWV (peildatum december 2016), bewerking Onderzoek  

Startkwalificatie van belang 

� Bijna twee derde van de werkzame beroepsbevolking in Utrecht is hoogopgeleid (63%, 117.000 

personen). Bijna een kwart is middelbaar opgeleid en 13% is laagopgeleid. 

� Van de niet-werkende werkzoekenden in Utrecht was eind 2016 ongeveer de helft laagopgeleid 

(10.100 personen). Deze personen beschikken niet over een startkwalificatie (=minimaal havo, 

vwo of mbo-2 diploma). Van de Utrechtse NWW’ers zijn 5.300 personen middelbaar opgeleid en 

5.100 personen hoogopgeleid.  

 

Werkenden en werkzoekenden naar opleidingsniveau, 2016 * 

opleidingsniveau 

werkzame 

beroeps-

bevolking  

NWW’ers 

(dec. 2016)   

werkloze 

beroeps-

bevolking  

personen 

met afstand 

tot de 

arbeidsmarkt  

laag 23.700 (13%) 10.100 (49%) 3.100 (26%) 7.000 (80%) 

middelbaar** 43.700 (24%) 5.300 (26%) 4.600 (39%) 700 (8%) 

hoog 116.600 (63%) 5.100 (25%) 4.100 (35%) 1.000 (11%) 

totaal 184.100 (100%) 20.500 (100%) 11.800 (100%) 8.700 (100%) 

Bron: CBS, bewerking Onderzoek                       * afgerond op 100-tallen         ** UWV: inclusief mbo-algemeen 

 

Zoals eerder geconstateerd is een groot deel van de niet-werkende werkzoekenden niet direct 

beschikbaar op de arbeidsmarkt. Van alle mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (ofwel: niet 

binnen twee weken beschikbaar voor werk om bijvoorbeeld lichamelijke of psychische redenen en in 

bovenstaande tabel uitgedrukt in het verschil tussen het aantal NWW’ers en de werkloze 

beroepsbevolking) is 80% laagopgeleid. In 2015 was dit nog 73%. Circa 8% van de mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt is middelbaar opgeleid en ruim 11% is hoogopgeleid. Het beschikken 

over een startkwalificatie vergroot dus de kansen op betaald werk. In 2015 bestond de groep 

Utrechters met een afstand tot de arbeidsmarkt voor 13% uit middelbaar opgeleiden en voor 14% uit 
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hoogopgeleiden. Het aandeel laagopgeleiden in deze groep is dus toegenomen en het aandeel 

middelbaar- en hoogopgeleiden is afgenomen. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt komen 

veelal terecht in de bijstand. 

2.3 Bijstandsgerechtigden 

Groeiend aantal bijstandsuitkeringen 

� Op 1 januari 2017 ontvingen 10.110 Utrechtse huishoudens een bijstandsuitkering. Dit aantal 

is in het eerste half jaar van 2017 opgelopen tot 10.276.12 

� Tot voor kort groeide de bijstandspopulatie voornamelijk om conjuncturele redenen. Het CPB 

gaat ervan uit dat er in heel Nederland een verdere groei zal zijn van het aantal 

bijstandsgerechtigden door de instroom van nieuwe doelgroepen (voormalig Wajong en Wsw 13) 

en vluchtelingen met een verblijfsstatus (statushouders).  

� Volgens landelijke cijfers van het CBS (2017) ontvangt ruim 90% van de asielzoekers (van 18 tot 

65 jaar) die in 2014 een verblijfsvergunning kregen, een bijstandsuitkering. Dit zou 

voornamelijk komen door de grote focus op integratie in de Nederlandse samenleving, 

waardoor de focus minder ligt op het zoeken naar werk. 

Verschil in afstand tot de arbeidsmarkt 

Sinds 2015 worden in Utrecht de hoofdcliënten per huishouden met een bijstandsuitkering 

ingedeeld in 4 arrangementen. Deze indeling wordt gemaakt op basis van de afstand die iemand 

heeft tot de arbeidsmarkt. 

� In arrangement 1 zitten personen die met relatief weinig moeite kunnen re-integreren op de 

arbeidsmarkt. 

� In arrangement 2 ligt de focus in dienstverlening op uitstroom naar regulier werk met inzet van 

loonkostensubsidie. Nieuwe doelgroepen die sinds 1 januari 2015 kunnen instromen door de 

Participatiewet zitten ook in arrangement 2.  

� Arrangement 3 bevat Utrechters die mogelijk (maar niet zonder meer) in staat zijn door te 

groeien naar betaald werk. De focus ligt bij het arbeidsfit maken van mensen. 

� Personen met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt zitten in arrangement 4. De 

problematiek is divers van aard. Regulier werk is voor deze mensen vooralsnog niet aan de 

orde. 

 

                                                   
12 Bron: W&I Gemeente Utrecht 

13 Wet sociale werkvoorziening 
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Ontwikkeling aantal huishoudens per arrangement 

totaal 

arrangement 

onbekend 

arrangement 

1 2 3 4 

01-01-2016 9.804 nb 20% 1% 23% 57% 

01-01-2017 10.110 nb 19% 1% 27% 53% 

01-07-2017 10.276 191 17% 2% 28% 53% 

Bron: W&I       

Omvang arrangement 1 neemt af 

Het aandeel van arrangement 1 daalt sinds 2016. Ook het aantal werkzoekenden in arrangement 1 

is in deze periode afgenomen (circa 200 minder). Werkzoekenden in arrangement 1 hebben binnen 

de gehele bijstandspopulatie immers de beste kansen op werk en lijken te profiteren van de 

gunstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Arrangement 2 is qua aandeel nog steeds klein, maar 

groeit wel door de instroom van nieuwe doelgroepen (voormalig Wajong, Wsw). Het sterk groeiende 

aandeel van arrangement 3 komt vooral door de instroom van statushouders. Het aandeel 

werkzoekenden in arrangement 4 is afgenomen, mede door de groei van het totale bestand, maar 

ook door de uitstroom als gevolg van het bereiken van de AOW-leeftijd.14 

Kenmerken bijstandsgerechtigden Utrecht 

� Eind 2016 hadden 13.280 Utrechters een bijstandsuitkering.15 Bijna driekwart (72%) van deze 

groep heeft een westerse of niet-westerse migratieachtergrond. 64% van de 

bijstandsgerechtigden heeft een niet-westerse migratieachtergrond (8.480 personen). 

 

 

 

                                                   
14 Bron: Bestandsanalyse Q2 2017, W&I 

15 Het gaat hierbij om het aantal personen en niet om het aantal huishoudens. 

Utrechters met een bijstandsuitkering naar migratieachtergrond en generatie

Bron: CBS (peildatum 31-12-2016)
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� Het merendeel van de bijstandsgerechtigden16 met een migratieachtergrond is eerste generatie 

bewoner van Nederland. Van de bijstandsgerechtigden met een westerse achtergrond is 65% 

eerste generatie (740 personen) en bij personen met een niet-westerse achtergrond is dat 87% 

(7.340 personen).  

� Migranten van de tweede generatie doen beduidend minder vaak beroep op bijstand. 

� Van alle Utrechters met een niet-westerse migratieachtergrond (eerste generatie) heeft 19% een 

bijstandsuitkering. Bij mensen van de tweede generatie is dit nog maar 3%.  

� De bijstandspercentages van tweede generatie migranten (zowel westers als niet-westers) 

komen meer overeen met het bijstandspercentage van inwoners zonder migratieachtergrond 

(2%). 

 

                                                   
16  inclusief partners en kinderen.  
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3   Uitdagingen op de Utrechtse 

arbeidsmarkt 

Dit hoofdstuk gaat in op kansen, knelpunten en opgaven op de (regionale) arbeidsmarkt op basis 

van een confrontatie van vraag- en aanbodontwikkelingen, die in voorgaande hoofdstukken aan 

bod zijn gekomen. Dit tegen de achtergrond van een sterk groeiende stad. 

Sterke bevolkingsgroei zorgt voor banenopgave 

Utrecht heeft een sterke werkgelegenheidsfunctie. Ofwel: in de stad zijn relatief veel banen ten 

opzichte van het aantal inwoners in de arbeidsactieve leeftijd (0,92 baan per inwoner tussen 15 en 

75 jaar). Het aantal inwoners zal volgens de laatste bevolkingsprognoses de komende jaren sterk 

groeien, zo ook het aantal inwoners tussen de 15 en 75 jaar. Deze groep groeit tot 2030 met 

ongeveer 49.000 mensen. Daarna vlakt de groei af. Als we de bevolkingsgroei afzetten tegen de 

verwachte ontwikkeling van het aantal banen 17, ontstaat inzicht in mogelijke spanningen op de 

arbeidsmarkt op de langere termijn.  

 

 

                                                   
17 Gebaseerd op de WLO-scenario’s van CPB/PBL uit: ‘Nederland in 2030-2050: twee referentiescenario’s – 

Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving’. Het laagste groeiscenario (0,1% per jaar) is gebaseerd op de 

verwachte provinciale werkgelegenheidsgroei in de periode 2015-2030. Het hoge groeiscenario van 1,0% is 

gebaseerd op een verwachte werkgelegenheidsgroei van zo’n 0,7% voor de gehele provincie Utrecht in WLO-

scenario ‘Hoog’. Dit percentage is opgehoogd tot 1,0%, omdat de stad Utrecht in het verleden een hogere 

banengroei liet zien dan het provinciaal gemiddelde, wat vergelijkbaar is met de werkgelegenheidsgroei tussen 

2015 en 2016. 

Prognose aantal banen vs. prognose potentiële beroepsbevolking in Utrecht tot 2035

Bron: PAR 2016, CPB/PBL, bewerking Onderzoek
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Het figuur laat zien dat zelfs in het hoge economische groeiscenario (1,0% per jaar) het verschil 

tussen de potentiële beroepsbevolking en de werkgelegenheid groter wordt in de komende 10 jaar. 

Daarna neemt het verschil af, omdat de bevolkingsgroei dan afvlakt. 

 

Voor behoud van de huidige werkgelegenheidsfunctie (0,92 baan per inwoner tussen 15 en 75 jaar) 

in de komende tien jaar (tot 2027) is een banengroei van gemiddeld 1,5% per jaar nodig. Een groei 

die hoger is dan de gemiddeld jaarlijkse banengroei in Utrecht tussen 2003 en 2016 (1,4%) en ook 

hoger dan in 2016, een jaar van hoogconjunctuur. De opgave voor Utrecht is hiermee niet gering. 

Utrecht: een (boven)regionale werkgelegenheidsfunctie  

De hiervoor beschreven banenopgave is niet alleen een opgave voor de stad Utrecht, het is bij 

uitstek een regionale opgave. Circa 60% van de banen voor werknemers in Utrecht wordt immers 

vervuld door mensen die buiten Utrecht wonen.18 Dit aandeel neemt de laatste jaren toe. Van alle 

mensen die dagelijks naar Utrecht pendelen is bijna twee derde woonachtig buiten de 

arbeidsmarktregio Utrecht.  

Tegelijkertijd pendelt bijna de helft van de werkende Utrechters 19 dagelijks naar werklocaties 

buiten Utrecht. 72% van de pendelende Utrechters werkt buiten de eigen arbeidsmarkregio. Het 

totaal aantal Utrechters dat buiten de stad werkt is in een paar jaar tijd gegroeid. Zowel de ingaande 

als de uitgaande pendelstromen zijn dus toegenomen. Verder blijkt uit cijfers van het CBS dat er de 

laatste jaren minder Utrechtse werknemers zijn met een baan in de eigen stad.  

 

 

 

Met name hogeropgeleiden zijn bereid een grote woon-werk afstand af te leggen. Laagopgeleiden 

hebben voorkeur voor een korte woon-werk afstand. Om de laagopgeleide beroepsbevolking aan 

het werk te houden, zullen voldoende en geschikte banen binnen de eigen gemeentegrenzen of net 

daarbuiten beschikbaar moeten zijn.  

 

 

 

 

                                                   
18 Bron: CBS 

19 Dit betreft werknemers, dus excl. zelfstandigen 
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Genoeg ruimte voor werkgelegenheid? 

Voor behoud van de huidige werkgelegenheidsfunctie in Utrecht tot 2027 is een jaarlijks 

banengroei van 1,5% nodig is. Een dergelijke groei leidt tot 42.000 extra banen. Als dit niet 

gerealiseerd wordt, zal de Utrechtse beroepsbevolking meer afhankelijk worden van 

werkgelegenheid in andere gemeenten. Maar om de gewenste werkgelegenheidsgroei in Utrecht 

überhaupt te kunnen realiseren, is voldoende fysieke ruimte nodig. Een globale verkenning van 

extra de ruimtevraag20 laat zien dat thans beschikbare en geplande kantoor- en bedrijfsruimten 

niet voorzien in de ruimtevraag van de benodigde extra banen. Er is hiervoor gekeken naar het 

gemiddelde ruimtegebruik (per werkzame persoon) van kantoorhoudende sectoren en naar het 

ruimtegebruik van sectoren die op bedrijventerreinen zijn gevestigd. Er is niet gekeken naar de 

vraag naar andere type werklocaties (zorg, onderwijs). Ook is in de verkenning nog geen rekening 

gehouden met een mogelijke mismatch tussen vraag en aanbod, die kan leiden tot een hogere 

ruimtevraag. Gedetailleerder onderzoek is dus nodig om de toekomstige ruimtebehoefte vanuit 

Utrechtse werkgelegenheidsambities goed te kunnen bepalen. Wel is aannemelijk dat het realiseren 

van de werkgelegenheidsambities zal zorgen voor een uitbreiding van de bestaande capaciteit aan 

werklocaties. 

Krappe arbeidsmarkt knelpunt voor werkgelegenheidsgroei 

Door de sterk groeiende economie, met een toename van de werkgelegenheid, wordt het voor 

bedrijven steeds lastiger om aan voldoende en geschikt personeel te komen. Het aantal vacatures 

neemt immers toe en het aantal werkzoekenden zonder baan neemt af. De arbeidsmarkt wordt 

krapper en de spanningen nemen toe. De spanning wordt uitgedrukt in een verhoudingsgetal: 

aantal openstaande vacatures / aantal kortdurend werkzoekenden (< 6 maanden). 

In de loop van 2016 zijn de spanningen in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht sterker 

toegenomen dan in de rest van Nederland. Aan het eind van 2016 was in de arbeidsmarktregio 

Midden-Utrecht over het geheel genomen sprake van een krappe arbeidsmarkt (spanningsindicator 

1,83). In een te krappe arbeidsmarkt kunnen bedrijven worden belemmerd in verdere groei, omdat 

het moeilijker wordt aan geschikt personeel te komen. 

Spanning verschilt sterk per beroep 

De verhouding tussen aantal vacatures en werkzoekenden is niet voor alle beroepen gelijk. Er zijn 

grote verschillen tussen de verschillende beroepsgroepen. Voor verpleegkundigen (met name op 

mbo-niveau), diverse ICT-beroepen en voor keukenhulpen zijn er grote personeelstekorten. In 

onderstaande tabel staan nog een aantal andere beroepen opgenomen met een zeer hoge 

spanningsindicator gemeten eind 2016.  

                                                   
20 op basis van kengetallen uit de Vastgoedmonitor Utrecht 2016 
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Beroepen in de regio Midden-Utrecht waarvoor het 

moeilijk is geschikt personeel te vinden (4e kwartaal 2016) 

Beroepen 

Spanningsindicator 

(openstaande vacatures /     

kortdurend werkzoekenden) 

Verpleegkundigen (mbo) 13,11 

Databank- en netwerkspecialisten 10,58 

Keukenhulpen 8,84 

Software- en applicatieontwikkelaars 8,32 

Gespecialiseerd verpleegkundigen 7,02 

Machinemonteurs 5,78 

Productcontroleurs 4,97 

Juristen 4,76 

Financieel specialisten en economen 4,74 

Medisch praktijkassistenten 4,55 

Accountants 4,48 

Apothekersassistenten 4,41 

Vrachtwagenchauffeurs 4,40 

Vuilnisophalers en dagbladenbezorgers 4,22 

Gebruikersondersteuning ict 4,00 

Bron: UWV  

 

Niet bij alle beroepen is er sprake van een krappe arbeidsmarkt. Met name in de creatieve en 

taalkundige beroepsgroepen zijn er relatief weinig vacatures ten opzichte van het beschikbare 

personeel (zie onderstaande tabel). Er is voor deze beroepen sprake van een ruime arbeidsmarkt, 

waardoor het voor werkzoekenden over het algemeen moeilijk is om een passende baan te vinden. 

Werkzoekenden in deze richtingen zijn gebaat bij een groei van de werkgelegenheid. Het is echter 

de vraag of deze groei zich gaat voordoen in de voor hen kansrijke sectoren. 
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Beroepen in de regio Midden-Utrecht waarbij het moeilijk is een 

baan te vinden (4e kwartaal 2016) 

Beroepen 

Spanningsindicator 

(openstaande vacatures / 

kortdurend werkzoekenden) 

Maatschappelijk werkers 0,32 

Journalisten 0,39 

Hulpkrachten bouw en industrie 0,40 

Bouwarbeiders ruwbouw 0,42 

Uitvoerend kunstenaars 0,44 

Verleners van overige persoonlijke diensten 0,45 

Psychologen en sociologen 0,48 

Chauffeurs auto's, taxi's en bestelwagens 0,49 

Auteurs en taalkundigen 0,51 

Fotografen en interieurontwerpers 0,53 

Reisbegeleiders 0,55 

Biologen en natuurwetenschappers 0,56 

Zakelijke dienstverleners 0,59 

Bron: UWV  

Niet iedereen profiteert van de bloeiende economie 

Ondanks de stijging van de werkgelegenheid in Utrecht zien we dat verschillende groepen, met 

name laag- en middelbaaropgeleiden, daar in mindere mate van profiteren. Onder laagopgeleiden 

is de werkloosheid het afgelopen jaar weliswaar flink afgenomen (-1.400 personen), maar de 

arbeidsparticipatie onder deze groep is structureel aan de lage kant. Ook onder 

middelbaaropgeleiden is de werkloosheid in een jaar tijd afgenomen (-300 personen), maar de 

afname is beduidend minder dan onder laagopgeleiden (-1.400) en hoogopgeleiden (-700 

personen). Daarnaast zijn er in een jaar tijd 1.500 minder middelbaaropgeleide mensen met een 

betaalde baan. De bruto participatiegraad onder deze middengroep is het afgelopen jaar dus 

afgenomen, ofwel: ze zijn in mindere mate actief op de arbeidsmarkt (-1.800 personen die willen 

en kunnen werken). En dat in een tijd dat de economie sterk groeit met een toename van 

werkgelegenheid en vacatures, met normaliter een toename van de arbeidsparticipatie. Een 

mogelijke verklaring voor deze ogenschijnlijk tegenstrijdige ontwikkeling is dat door verdergaande 

automatisering en robotisering veel banen op mbo-1 en mbo-2 niveau aan het verdwijnen zijn. 21 

Dit beeld zien we terug in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht. Mbo’ers met een recent afgeronde 

opleiding op niveau 3 of 4 vinden de laatste jaren beduidend vaker een baan dan mbo’ers met een 

opleiding op niveau 1 of 2. Binnen verschillende sectoren is het ook voor mensen met een mbo-3-

opleiding inmiddels steeds moeilijker om een baan te behouden of te bemachtigen. 22 Dit blijkt uit 

een recente studie van Platform31 naar de gevolgen van robotisering en automatisering op enkele 

sectoren. Bij zowel financiële instellingen, in de metaalsector en bij gemeentelijke overheden 

hebben werkgevers vrijwel alleen nog behoefte hebben aan mbo-4- of hbo-geschoolde 

                                                   
21 Kansen voor laagopgeleiden, UWV, mei 2017 

22 Bron: Robotisering en automatisering, Betekenis voor werk en onderwijs, Platform31, mei 2017 
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medewerkers. In de ambulante zorg blijft er nog wel behoefte aan mensen met het opleidingsniveau 

mbo-1 en 2, die eenvoudig huishoudelijk werk kunnen doen. 

Voor laagopgeleiden constateert het UWV in een recente studie dat zij al jaren een slechte positie 

hebben op de arbeidsmarkt.23 Verdringing door middelbaar- en zelfs hoogopgeleiden speelt hierin 

een rol. De sectoren waar veel laagopgeleiden werkzaam zijn (ICT, industrie, logistiek, call centers, 

dienstverlening) hebben de laatste jaren vaak te maken met upgrading van functieniveaus. Hierdoor 

hebben steeds meer banen een takenpakket waarvoor tenminste een middelbare opleiding vereist 

is. Ook zouden werknemers met een lagere opleiding makkelijker te vervangen zijn dan mensen 

met een hogere opleiding.24 

Statushouders laten meedoen 

De komende jaren zal het een uitdaging worden om recent gevestigde statushouders te laten 

participeren op de arbeidsmarkt. Uit cijfers van het CBS blijkt dat in 2016 10% van de asielzoekers 

die de afgelopen 18 maanden naar Nederland kwamen, een betaalde baan heeft. Van de 

statushouders uit Syrië en Eritrea heeft zelfs minder dan 5% een baan als werknemer. Wat niet altijd 

meewerkt is de onduidelijkheid die veelal bestaat over het opleidingsniveau van de migranten. Zo 

worden buitenlandse diploma’s vaak laag gewaardeerd in het Nederlandse onderwijssysteem. 

Daarnaast hebben migranten vaak (veel) minder onderwijs genoten dat de gemiddelde Nederlander. 

Dit kan problemen opleveren met hun aansluiting op de arbeidsmarkt.  

Zorgen voor een inclusieve arbeidsmarkt 

Voor de gemeente Utrecht is het een uitdaging om te zorgen voor een inclusieve arbeidsmarkt, 

waarin voor alle mensen die graag willen werken, voldoende passend werk te vinden is. Mensen 

stimuleren om een leven lang te leren waardoor zij vitaal blijven op de arbeidsmarkt, speelt hierin 

een cruciale rol. Ook de opleidingskeuze in het onderwijs is van belang. Veel studenten, zowel in 

het middelbaar onderwijs als in het hoger onderwijs, kiezen een opleiding die slechts beperkt 

kansen biedt op de arbeidsmarkt. Daarnaast worden steeds meer en andere vaardigheden gevraagd 

van werknemers in een tijd van verdergaande digitalisering, robotisering en automatisering. 

Nieuwe competenties gevraagd 

De komende jaren zullen veel banen verdwijnen door verdergaande automatisering en robotisering, 

blijkt uit een studie van het UWV, maar ook uit een recent rapport van het World Economic Forum. 

De mate waarin verschilt per sector en per opleidingsniveau. Het zogeheten automatiseringsrisico is 

hoger bij beroepen op mbo-niveau dan bij hogeropgeleiden. Er zullen de komende jaren niet alleen 

banen verdwijnen. Bij bestaande en nieuwe bedrijven ontstaan ook nieuwe banen. Denk aan 

cybersecurity deskundigen, robotmonteurs, data-analisten, dronechauffeurs, et cetera. Een nieuwe 

economie met opkomende markten zorgt ook voor nieuwe banen. In Utrecht zijn diverse 

opkomende markten als kansrijk bestempeld: New financials, Nieuwe energie, Slimme mobiliteit, 

Food & Health, Sociaal ondernemerschap, Internet of Things, Circulaire economie en 

Zelfmanagement & E-health. De gemeente zoekt naar de mogelijkheden om initiatieven te 

                                                   
23 Kansen voor laagopgeleiden, UWV, mei 2017 

24 CPB, 2016 
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faciliteren en mede richting te geven aan de opkomende markten. Bedrijven in opkomende markten 

zijn bij uitstek op zoek naar geschikt personeel met voldoende en verschillende vaardigheden. Ook 

bestaande werkgevers realiseren zich steeds meer dat hun werknemers moeten beschikken over de 

zogeheten 21st century skills: vaardigheden als kritisch denken, creatief denken, probleem 

oplossend vermogen, ICT-basisvaardigheden, computational thinking en sociale vaardigheden. 

Daarnaast moet men kunnen samenwerken en kunnen plannen en organiseren.25 

Grote uitdagingen voor het onderwijs 

Veranderingen op de arbeidsmarkt brengen grote uitdagingen voor het onderwijs met zich mee. Er 

zal gezocht moeten worden naar het juiste evenwicht tussen het aanleren van vaardigheden en 

vakinhoudelijke kennis. Het huidige onderwijssysteem, met veel nadruk op de reproductie en 

standaard toetsing van monodisciplinaire kennis, waar scholen ook op worden afgerekend, vraagt 

om aanpassingen. Volgens geraadpleegde experts in het onderzoek ‘Opleiden voor (nog) niet 

bestaande banen’ is op scholen een rijke leeromgeving nodig, waarin men de urgentie voelt om 

individuele kwaliteiten te onderkennen, ontwikkelen én waarderen. Dat is geen eenvoudige opgave. 

Succesvolle ontwikkelingstrajecten op zogenaamde voorloper scholen laten zien dat in een 

tijdsbestek van ongeveer twee à drie jaar toch grote verbeterstappen te zetten zijn. 26 

Tot slot 

Op de Utrechtse arbeidsmarkt staan, zoals het CPB voor heel Nederland ook al concludeerde, de 

seinen op groen. Er zijn veel positieve ontwikkelingen te zien: er is hoge economische groei en de 

vooruitzichten voor de komende jaren zijn gunstig, de werkgelegenheid groeit jaarlijks door, het 

aantal vacatures neemt snel toe en er is een afname van de werkloosheid, zelfs onder alle 

bevolkingsgroepen. 

Er zijn echter ook aandachtspunten. Zo lijken middelbaaropgeleiden in mindere mate te profiteren 

van de economische ontwikkelingen, dan laag- en hoogopgeleiden. Het is de enige groep waarvan 

de participatiegraad is afgenomen, waardoor de groep die wil en kan werken is afgenomen. Bij 

laagopgeleiden geldt als structureel aandachtspunt dat bijna de helft niet participeert op de 

arbeidsmarkt. Ervoor zorgen dat statushouders voldoende participeren, zal de komende jaren ook 

de nodige aandacht vragen. 

Personeelstekorten, zoals in de ICT- en horeca, vormen een belemmering voor de groei van 

bedrijven. Op langere termijn zorgt de ambitie ter behoud van de huidige werkgelegenheidsfunctie, 

gecombineerd met een sterk groeiende stad, voor een forse banenopgave. Het is een grote 

uitdaging om dit te realiseren, niet in de laatste plaats door de extra fysieke ruimtevraag die dit met 

zich meebrengt. Verder is nogmaals benadrukt dat de arbeidsmarkt per definitie een regionale, en 

veelal zelfs een bovenregionale aangelegenheid is. De opgaven die ermee samenhangen, zullen dan 

ook samen met regionale partners (regiogemeenten, onderwijsinstanties en bedrijfsleven) moeten 

worden opgepakt. 

 

 

                                                   
25 Bron: Robotisering en automatisering, Betekenis voor werk en onderwijs, Platform31, mei 2017 
26 Whitepaper ‘Met de juiste vaardigheden de arbeidsmarkt op’, NSVP, 2017 


