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Voorwoord 

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

analyse van de Utrechtse (regionale) arbeidsmarkt in 2015 met een doorkijk naar de komende jaren. 

Landelijke en regionale ontwikkelingen zijn daarin meegenomen.  

 

Meer mensen zijn aan de slag. Uit deze tweede Arbeidsmarktmonitor blijkt dat de Utrechtse 

economie verder aantrekt. 2015 laat een duidelijke daling van de werkloosheid zien. Het stimuleren 

van de werkgelegenheid werpt zijn vruchten af. De gemeente zet in op meer banen voor alle 

opleidingsniveaus en het stimuleren van lokaal en sociaal ondernemerschap onder andere via het 

Lokaal Economisch Fonds en de Social Impact Factory. Daarnaast investeren we in de aanpak van 

jeugdwerkloosheid.  

 

Niet alleen zijn meer mensen aan de slag in Utrecht, ook meer mensen willen aan de slag. We zien 

een groeiende beroepsbevolking en een toename in de arbeidsparticipatie. Naast een sterke groei 

van de stad en haar bevolking, komt dit door een toename van mensen die (opnieuw) het 

arbeidsproces in stappen. Bijzonder is de sterke toename van het aantal vrouwelijke herintreders 

van 45 jaar en ouder uit de Arbeidsmarktmonitor. Ook onder laagopgeleiden stijgt de 

arbeidsparticipatie. 

 

Een grotere beroepsbevolking is een kans voor Utrecht, maar brengt ook economische uitdagingen 

met zich mee. Het vraagt om een groei van de werkgelegenheid die in de pas loopt met de groei 

van de beroepsbevolking. Ondanks een stijging van het aantal vacatures in 2015 was dit niet het 

geval. De Utrechtse werkloosheid daalde hierdoor minder hard dan in andere stadsgewesten, 

waardoor Utrecht iets daalde op de ranking van stadsgewesten.  

 

Utrechts sterke troeven, zoals haar centrale ligging, de jonge hoogopgeleide bevolking, Nederlands 

beste Universiteit én vele innovatieve en creatieve ondernemers blijven onverminderd van kracht. 

Het aantal banen en bedrijfsvestigingen in Utrecht neemt toe. Kortom, de economische 

vooruitzichten voor Utrecht zijn positief.  

 

Deze Arbeidsmarktmonitor maakt zichtbaar waar de kansen en knelpunten liggen. Hiermee geven 

we richting aan onze inspanning op het gebied van Werken aan werk en ons streven naar de laagste 

werkloosheid van Nederland. De oplossingen zoeken we in samenwerking met de stad. Samen zijn 

we succesvoller in het creëren van toekomstbestendige en duurzame werkgelegenheid voor 

iedereen. Met als doel: meer mensen aan de slag! 

 

 

Jeroen Kreijkamp   Victor Everhardt 

Wethouder Economische Zaken  Wethouder Werk en Inkomen  
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Samenvatting 

Kerncijfers arbeidsmarkt gemeente Utrecht 

 2011 2012 2013 2014 

 

2015 

Potentiële beroepsbevolking 15-75 (CBS, x1.000) 241 246 251 256 259 

Bruto arbeidsparticipatie (CBS) 74,8% 75,9% 75,5% 74,6% 75,5% 

Beroepsbevolking (CBS, x1.000) 180 187 190 191 195 

Netto arbeidsparticipatie (CBS) 70,9% 71,4% 70,1% 68,9% 69,9% 

Werkzame beroepsbevolking (CBS, x1.000) 171 175 176 177 181 

Werkloosheid (CBS) 5,2% 5,9% 7,2% 7,6% 7,3% 

Werkloze beroepsbevolking (CBS, x1.000) 9 11 14 14 14 

WW-uitkeringen (CBS, einde Q4) 4.970 5.850 7.730 7.560 7.370 

Huishoudens met bijstand (W&I, december) 7.541 7.731 8.521 9.269 9.804 

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (CBS, Q4) 14.080 14.090 14.240 14.370 14.240 

Aantal vestigingen (PAR) 27.999 29.319 30.952 32.811 34.427 

Aantal banen (PAR) 233.051 235.736 233.207 234.645 238.900 

Aantal banen per inwoner 15-65 jaar 1,00 1,00 0,97 0,97 0,99 

Aantal banen per inwoner 15-75 jaar 0,95 0,95 0,93 0,92 0,92 

Aantal vacatures regio Midden-Utrecht (UWV)*    3.179 4.497 

Spanningsindicator arbeidsmarkt (UWV) gemiddeld ruim ruim ruim gemiddeld 

Bron: CBS/EBB (jaargemiddelden), PAR (stand 1 april), UWV, gemeente Utrecht  

* maandgemiddelde Q1  

Economische groei zet door, regio Utrecht profiteert 

Na een lange periode van recessie groeit de Nederlandse economie sinds 2014, in 2015 met 1,9%. 

Voor 2016 (+1,7%) en 2017 (+1,6%) verwacht het Centraal Planbureau een verder aantrekkende 

economie en een dalende werkloosheid.1 De afgelopen jaren zijn er in Nederland veel nieuwe 

bedrijven gestart, veelal door ZZP’ers. Het aantal nieuwe vacatures in de arbeidsmarktregio Midden-

Utrecht ligt in 2016 een stuk hoger dan in 2014. De vraag naar arbeid is in deze periode fors 

toegenomen. Ook het aantal openstaande vacatures is in dezelfde periode gestegen: steeds meer 

vacatures blijken moeilijker in te vullen. 

In de stad Utrecht is in 2015 het aantal bedrijfsvestigingen gegroeid tot een totaal van 34.427. Een 

derde van de nieuw opgerichte bedrijven is een zelfstandige actief in de zakelijke dienstverlening; 

qua bedrijvigheid en werkgelegenheid de grootste sector van Utrecht. Ook de zorgsector biedt al 

jaren veel werkgelegenheid. 

Het totaal aantal banen (van werknemers en zelfstandigen, fulltime en parttime) in Utrecht is vorig 

jaar toegenomen tot 238.900 (+1,8%). Gezien de positieve vooruitzichten van het CPB voor de 

Nederlandse economie en specifiek voor stedelijke regio’s, is de verwachting dat ook de 

werkgelegenheid in Utrecht de komende jaren zal doorgroeien. 

                                                   
1 Bron: aangepaste raming CPB n.a.v. Brexit, persbericht 9 augustus 2016 
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Steeds meer arbeidsactieven 

De aantrekkende economie zorgt aan de ene kant voor meer werkenden en minder werklozen en 

heeft ook tot gevolg dat meer mensen (weer) willen werken, ofwel een groeiende beroepsbevolking.  

Circa 3 op de 4 Utrechters tussen 15 en 75 jaar werkt of wil graag werken. Dit aandeel – de bruto 

arbeidsparticipatie - ligt in Utrecht hoger dan gemiddeld in Nederland, en hoger dan in andere 

grote steden. De groei van de Utrechtse beroepsbevolking komt niet alleen door de aantrekkende 

economie. Door de sterke inwonergroei is het aantal mensen in de arbeidsactieve leeftijd ook 

toegenomen. 

 

 

Groei van de stad zorgt voor economische uitdagingen 

De komende jaren worden in Utrecht ruim 28.000 woningen bijgebouwd. Het aantal inwoners 

tussen 15 en 75 jaar zal tot 2030 jaarlijks toenemen. In totaal groeit de potentiële 

beroepsbevolking met ongeveer 49.000 mensen. Na 2030 blijft de omvang van deze potentiële 

groep werkenden stabiel. Tegelijkertijd valt de komende decennia een werkgelegenheidsgroei van 

tussen de 0,1% -1,0% per jaar te verwachten. Voor behoud van de huidige werkgelegenheidsfunctie 

(0,92 baan per inwoner tussen 15 en 75 jaar in Utrecht) is de komende jaren een banengroei van 

gemiddeld 1,2% per jaar nodig. Een groei die iets hoger is dan de gemiddeld jaarlijkse banengroei 

in de afgelopen 15 jaar (1,1%). 

Werkloosheid voor het eerst sinds jaren gedaald 

In 2015 is de werkloosheid in Utrecht gedaald van 7,6% naar 7,3% van de beroepsbevolking. Voor 

het eerst sinds 2009 is sprake van een daling. Utrecht heeft ook in 2015 de laagste werkloosheid 

van de vier grote steden. In de ranking van stadsgewesten is Utrecht 2 plaatsen gezakt; van plaats 6 

naar 8. Het werkloosheidspercentage is minder hard gedaald dan op grond van 

werkgelegenheidsontwikkelingen te verwachten was. Dit komt door een toename van het aantal 

Prognose aantal banen vs. prognose potentiële beroepsbevolking tot 2035

Bron: PAR, CPB, bewerking Onderzoek
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mensen dat wil werken, maar nog niet direct een baan heeft. Vooral de laagopgeleiden bieden zich 

meer aan op de arbeidsmarkt. 

 

 

Meer mensen aan de slag, vooral vrouwen en 45-plussers 

Het werkzame deel van de beroepsbevolking is vorig jaar met ongeveer 4.000 personen 

toegenomen. Ook is het aantal werkenden ten opzichte van de gehele bevolking tussen 15 en 75 

jaar – de zogenaamde netto arbeidsparticipatie – gestegen. De groei van het aantal werkenden komt 

vooral doordat vrouwen van 45 jaar en ouder (weer) aan het werk zijn gegaan. In veel gevallen 

herintreders. Het aantal werkzame laag- en hoogopgeleiden zijn beide met circa 2.000 

toegenomen, de groep werkzame middelbaar opgeleiden is vrijwel ongewijzigd. Van alle 

hoogopgeleiden tot 75 jaar heeft 85% betaald werk. Bij middelbaar opgeleiden bedraagt de netto 

participatie 65%, en bij laagopgeleiden 43%. 

Werkloosheid laagopgeleiden loopt verder op, verdringing 

In bijna alle bevolkingsgroepen is de werkloosheid in 2015 gedaald, behalve onder laagopgeleiden 

en in minder mate onder hoogopgeleiden. Onder laagopgeleiden, de groep met een 

opleidingsniveau tot en met mbo-1, is de werkloosheid de laatste vijf jaar toegenomen tot 16% van 

de beroepsbevolking. Met name het laatste jaar is deze toename het gevolg van het feit dat 

laagopgeleiden zich meer op de arbeidsmarkt aanbieden, waardoor ondanks dat meer 

laagopgeleiden werkzaam zijn, de werkloosheid toch iets is opgelopen. De hoge werkloosheid 

onder laagopgeleiden komt voor een deel door middelbaar- (vanaf mbo-2) en hoogopgeleiden die 

onder hun opleidingsniveau werken. Hierdoor is sprake van verdringing van laagopgeleiden op de 

arbeidsmarkt, en neemt hun kans op werk fors af. De verdringing van laagopgeleiden op de 

arbeidsmarkt is een landelijk patroon, en zien we ook terug in andere grote steden.  

Werkloosheid in de G4

Bron: CBS
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Startkwalificatie van belang 

Ruim driekwart (78%) van alle Utrechters tussen 15 en 75 jaar beschikt over een startkwalificatie en 

is daarmee middelbaar- of hoogopgeleid. Het aantal hoogopgeleiden is sterk gegroeid, door de 

groei van de stad. Het aantal middelbaar- en laagopgeleiden blijft de laatste jaren min of meer 

constant. 

Van alle bij het UWV ingeschreven niet-werkende werkzoekenden (NWW’ers) uit Utrecht is bijna de 

helft laagopgeleid (10.700 personen), en beschikt dus niet over een startkwalificatie. Circa 6.500 

NWW’ers zijn middelbaar opgeleid, en zo’n 5.900 NWW’ers zijn hoogopgeleid. Van de NWW’ers die 

niet direct beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt (d.w.z. niet binnen twee weken aan het werk 

kunnen) is circa driekwart laagopgeleid. 16% van de mensen met een dergelijke afstand tot de 

arbeidsmarkt is middelbaar opgeleid en 10% is hoogopgeleid. Het beschikken over een 

startkwalificatie vergroot dus de kansen op betaald werk. 

Jongeren op zoek naar passend werk 

Er is al jaren een relatief hoge werkloosheid onder jongeren (tot 27 jaar). Vooral laagopgeleide 

jongeren (zonder startkwalificatie) hebben moeite om aan de slag te komen. Voor hoogopgeleide 

jongeren is de beschikbaarheid van voldoende banen binnen acceptabele reistijd van belang, zodat 

zij niet noodgedwongen onder hun niveau hoeven te werken, de verdringing van lager opgeleiden 

kan afnemen, en de jeugdwerkloosheid kan afnemen. Het is een uitdaging om de groeiende groep - 

veelal hoogopgeleide - jongeren op de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen. De uitdaging hiervan 

wordt groter als rekening wordt gehouden met de toename van statushouders in de komende jaren 

- waarvan een groot deel bestaat uit jongeren – die ook op zoek zijn naar kansen op de Utrechtse 

arbeidsmarkt. 

Ouderen hebben de kennis en ervaring 

De laatste jaren is de werkloosheid onder de oudere beroepsbevolking (45-75 jaar) opgelopen van 

4% in 2011 tot 8% in 2015. Tegelijkertijd zijn veel ouderen, die door een reorganisatie hun baan zijn 

kwijtgeraakt, begonnen als zelfstandig professional. Er zijn de laatste jaren ook diverse ouderen in 

de WW terechtgekomen. Vanuit deze positie is de uitstroom naar werk de laatste jaren beperkt 

gebleken, met als gevolg een toename van het aantal langdurige werklozen. Een aantrekkende 

economie zorgt wellicht voor nieuwe kansen voor deze groep ouderen. Tegelijkertijd is het voor 

oudere werknemers een uitdaging om ‘fit te blijven op de arbeidsmarkt’, zodat hun kennis en 

competenties ook in de toekomst ten volle benut worden. 

Laag- en middelbaar opgeleiden op zoek naar nieuwe kansen 

Door de verdergaande automatisering, digitalisering en robotisering zullen banen verdwijnen, met 

name op laag en middelbaar niveau. Tegelijkertijd komen er door deze ontwikkelingen nieuwe 

banen bij. Daarnaast zal de verwachte toekomstige banengroei zich steeds meer concentreren in 

grote steden, waar in het geval van Utrecht veel hoogopgeleiden wonen. Het is de vraag of 

laagopgeleiden in de toekomst hiervan kunnen profiteren. Ofwel: kan er sprake zijn van een trickle-
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down effect, waarbij laagopgeleiden zouden profiteren van de aanwezigheid van hoogopgeleiden? 2 

Een effect dat in Utrecht niet zichtbaar is.3 Banen voor laagopgeleiden zijn er wel, de intentie om te 

werken is er ook, maar de banen worden in veel gevallen ingenomen door middelbaar- en 

hoogopgeleiden. De uitdaging is om voldoende banen voor middelbaar en hoger opgeleiden 

beschikbaar te hebben, waardoor zij niet noodgedwongen onder op hun niveau gaan werken, 

waardoor er meer ruimte is voor laagopgeleiden. Tegelijkertijd is het een uitdaging om een deel van 

de laagopgeleiden te stimuleren om door te leren, indien nodig in een andere beroepsrichting, 

zodat zij hun daadwerkelijke kansen op werk kunnen verhogen. Iets dat succesvol blijkt bij mbo’ers 

die een vervolgopleiding afronden. 

 

                                                   

2 Trickle down: door de aanwezigheid van veel hoogbetaalde werknemers stijgt de vraag naar 

consumentendiensten, bijvoorbeeld de horeca en detailhandel, waardoor er ook meer werk ontstaat voor lager 

of ongeschoolde arbeidskrachten. 

3 Bron: De Verdeelde Triomf, PBL, 2016 
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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 2e editie van de Utrechtse Arbeidsmarktmonitor. De doelstelling van deze 

Arbeidsmarktmonitor is om de ontwikkelingen op de Utrechtse arbeidsmarkt in breed perspectief, 

zowel kwantitatief als kwalitatief, te onderzoeken en te beschrijven. De monitor gaat in op actuele 

trends en ontwikkelingen aan zowel de vraag- als aanbodkant van de arbeidsmarkt. Hiermee 

ontstaat inzicht in kansen en knelpunten bij het realiseren van haar ambities en het streven naar de 

laagste werkloosheid van Nederland. 

 

In deze 2e editie beginnen we in hoofdstuk 1 met de vraagkant van de Utrechtse arbeidsmarkt, de 

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

Utrecht gevestigde bedrijven en instellingen. In hoofdstuk 2 komt de (potentiële) beroepsbevolking 

en arbeidsdeelname aan bod, waarbij we ingaan op werkenden, werkzoekenden en 

arbeidsongeschikten. In hoofdstuk 3 staan we specifiek stil bij mbo’ers op de arbeidsmarkt. Voor 

dit thema is gekozen omdat de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en de verdringing 

van lager opgeleiden door hoger opgeleiden, als belangrijke knelpunt is gesignaleerd in de 

arbeidsmarktmonitor van vorig jaar. Tot slot behandelen we in hoofdstuk 4 de uitdagingen op de 

Utrechtse arbeidsmarkt op basis van een confrontatie van vraag- en aanbodontwikkelingen. Hieruit 

leiden we de kansen en knelpunten op de Utrechtse arbeidsmarkt af.  
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1   Bedrijvigheid en werkgelegenheid 

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

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

afgelopen jaren. Deze ontwikkelingen in Utrecht zijn afhankelijk van macro-economische 

ontwikkelingen die de laatste twee jaar een positief beeld vertonen. 

Economische groei zet door 

Na een lange periode van recessie groeit de Nederlandse economie sinds 2014, in 2015 met 1,9%. 

Voor 2016 (+1,7%) en 2017 (+1,6%)  verwacht het CPB een verder aantrekkende economie. De 

werkloosheid zal volgend jaar stabiliseren.4 Niet alleen het Bruto Binnenlands Product laat de laatste 

jaren een positief verloop zien. Ook de consumptie door huishoudens, het investeringsvolume van 

bedrijven, de export en de werkgelegenheid nemen toe. Het CPB verwacht in 2016 voor deze 

indicatoren opnieuw groei. Toegenomen bestedingen van huishoudens zijn een belangrijke 

aanjager van de economische groei. Bestedingen nemen toe door een combinatie van 

lastenverlichting, lage inflatie en stijgende contractlonen. Ook de uitzendbranche profiteert van het 

doorzettende economische herstel. In de eerste maanden van 2016 is het aantal gewerkte uren en 

de omzet gegroeid ten opzichte van de eerste maanden van 2015.5 

Sterke positie stadsgewest Utrecht  

Het stadsgewest Utrecht kent in 2015 vergeleken met andere grootstedelijke regio’s een hoge 

economische groei (+2,1%).6 Drijvende krachten achter deze groei zijn de sterke ICT-sector en de 

zakelijke dienstverlening. Daarnaast profiteren de sectoren detailhandel en horeca van de hoge 

bevolkingsgroei en het verbeterde consumentenvertrouwen.7 

Ondernemersvertrouwen flink gestegen 

Ook het (regionale) ondernemersvertrouwen is gegroeid. Het ondernemersvertrouwen in het 

stadsgewest Utrecht ligt hoger dan het landelijk gemiddelde en is het hoogst binnen de G4. Onder 

Nederlandse bedrijven in de zakelijke dienstverlening is het vertrouwen in een omzet- en 

banengroei begin 2016 gestegen tot het hoogste punt sinds 2008. Vooral onder accountants, 

rechtskundige dienstverleners, reclame-, markt- & onderzoeksbureaus en callcenters zijn er 

duidelijk meer ondernemers die eerder groei voorzien dan krimp.8 

                                                   
4 Bron: aangepaste raming CPB n.a.v. Brexit, persbericht 9 augustus 2016 

5 Bron: ABU, Flex&Figures juli 2016 

6 Bron: De Regionale Economie 2014, CBS, december 2015 

7 Bron: ING Economisch Bureau. Regio’s in 2016 

8 Bron: Conjunctuur Enquête Nederland (COEN), CBS 
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Veel nieuwe ondernemers, vooral ZZP’ers 

De afgelopen jaren zijn er in Nederland veel nieuwe bedrijven gestart, veelal door ZZP’ers. Van de 

startende bedrijven is 99% een eenmanszaak of MKB-klein (tot 20 werkzame personen). ZZP’ers zijn 

vooral actief in de zakelijke dienstverlening (29%) en in de bouw (13%). Startende MKB-bedrijven 

zijn vooral actief in de zakelijke dienstverlening (18%) en in de detailhandel (16%). Op 1 januari 

2016 stonden landelijk ruim 1,7 miljoen bedrijven ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, 

waarvan ruim de helft een ZZP-bedrijf is.9 Het landelijk aandeel ZZP’ers in de werkzame 

beroepsbevolking is gegroeid van 8,1% in 2003 naar 12,3% in 2015.10 In Utrecht bedraagt dit naar 

schatting 15%.11 Daarnaast groeit het aantal parttime bedrijven, waarbij het ondernemerschap voor 

maximaal 15 uur per week wordt uitgeoefend.  

Toename bedrijvigheid en werkgelegenheid in de stad Utrecht 

� Tussen 2008 - het laatste jaar voor de recessie - en 2015 is het totaal aantal 

bedrijfsvestigingen in Utrecht gegroeid met 12.738 (+59%). Dit komt neer op een gemiddelde 

groei van 1.820 vestigingen per jaar. 

� Exclusief ZZP-bedrijven waren er in 2015 bijna 700 meer bedrijfsvestigingen dan in 2008. De 

groei van werkgelegenheid (exclusief ZZP’ers) bedraagt ongeveer 3.500 banen.  

� Het aantal banen (van werknemers en zelfstandigen; fulltimers, parttimers en uitzendkrachten) 

is tussen 2008 en 2015 met 15.586 toegenomen (+7%) tot een totaal van 238.900. De 

tussenliggende economische recessie heeft in Utrecht dus niet gezorgd voor een afname van 

de werkgelegenheid, in tegenstelling tot de landelijke ontwikkeling. 

� In het stadsgewest Utrecht is niet alleen het aantal banen toegenomen tussen 2008 en 2015, 

ook de werkgelegenheid uitgedrukt in het aantal arbeidsjaren is gestegen. Dit betekent dat 

niet alleen meer mensen zijn gaan werken, maar er in totaal ook meer uren gewerkt worden. In 

Nederland en de provincie Utrecht is het aantal arbeidsjaren in dezelfde periode afgenomen. 12  

� De gemiddelde bedrijfsgrootte is in een periode van zeven jaar afgenomen van 10,3 naar 6,9 

werkzame personen. Het aantal bedrijfsvestigingen is dan ook veel sneller gegroeid dan het 

aantal banen, vanwege de sterke opkomst van ZZP’ers. 

 

Bedrijvigheid en werkgelegenheid in Utrecht 

  2008 2015 

Groei  

2008-2015 

aantal vestigingen 21.689 34.427 12.738 (59%) 

aantal banen 223.314 238.900 15.586 (7%) 

gemiddeld aantal banen per vestiging 10,3 6,9 -33% 

Bron: PAR       

 

                                                   
9 Bron: Jaaroverzicht Ondernemend Nederland. Bedrijfsleven 2015, Kamer van Koophandel 

10 Bron: CBS. Voor Utrecht geen gegevens beschikbaar 

11 Bron: PAR, CBS, bewerking Onderzoek 

12 Bron: CBS 
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Stad met een sterke werkgelegenheidsfunctie 

Per inwoner in de leeftijd tussen 15 en 75 jaar, de zogenaamde potentiële beroepsbevolking, is in 

Utrecht ongeveer één baan beschikbaar. De laatste jaren is de verhouding tussen het aantal banen 

en het aantal inwoners tussen 15 en 75 jaar (arbeidsactieve leeftijd) iets afgenomen. Oorzaak 

hiervan is de inwonergroei, die sterker was dan de banengroei. Een stad als Utrecht heeft een 

werkgelegenheidsfunctie voor werknemers uit omliggende gemeenten en ver daarbuiten. 

Tegelijkertijd pendelen Utrechters - vooral de hoogopgeleiden - dagelijks op en neer naar andere 

steden, met name naar Amsterdam.13 

 

Banen per inwoner in Utrecht  

  2008 2015 2008-2015 

aantal banen 223.314 238.900 7% 

aantal inwoners 15-65 14 216.681 241.947 12% 

aantal inwoners 15-75 232.582 260.804 12% 

banen per inwoner 15-65  1,03 0,99 -4% 

banen per inwoner 15-75 0,96 0,92 -5% 

Bron: CBS, PAR, bewerking Onderzoek15       

 

Net als in Utrecht is ook in Rotterdam en Den Haag het aantal banen per inwoner (15-75 jaar) de 

laatste jaren (sinds 2011) iets afgenomen. In deze steden was de oorzaak van de daling een 

combinatie van inwonergroei en een krimp in aantal banen tijdens de economische recessie.16 

Alleen in Amsterdam is sinds 2011 het aantal banen harder gegroeid dan het aantal inwoners, 

waardoor de werkgelegenheidsfunctie van de hoofdstad is versterkt. Utrecht heeft vergeleken met 

de andere grote steden nog steeds de sterkste werkgelegenheidsfunctie, ofwel de meeste banen per 

inwoner tussen 15 en 75 jaar. 

 

Werkgelegenheidsfunctie G4-steden 

(aantal banen per inwoners 15 t/m 74 jaar) 

  2011 2015 2011-2015 

Utrecht 0,95 0,92 -4% 

Amsterdam 0,88 0,90 1% 

Rotterdam 0,70 0,66 -6% 

Den Haag 0,70 0,65 -7% 

Bron: LISA, bewerking Onderzoek       

Meeste werkgelegenheid in zakelijke dienstverlening en gezondheidszorg 

� De zakelijke dienstverlening is al jaren de grootste sector in Utrecht met een 

werkgelegenheidsaandeel van circa 18%. Utrechtse bedrijven in de zakelijke dienstverlening 

                                                   
13 Bron: Arbeidsmarktmonitor Utrecht 2015 

14 De leeftijdsgroep 15-65 is ook opgenomen, zodat een vergelijking met de cijfers uit de Arbeidsmarktmonitor 

2015 mogelijk is. 

15 De arbeidsactieve leeftijd is toegenomen tot 75 jaar. Voorheen werd 65 jaar gehanteerd, ter vergelijking met 

voorgaande jaren worden beide cijfers genoemd 

16 Bron: LISA 
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hebben ruim 43.000 mensen in dienst. Sinds 2008 zijn er ruim 2.000 banen in deze sector 

bijgekomen (+5%).  

� De gezondheidszorg is met 37.000 werkzame personen en een aandeel van 16% de tweede 

grootste sector van Utrecht. Tussen 2008 en 2015 zijn er ongeveer 4.000 zorgbanen 

bijgekomen (+12%). 

� Met uitzondering van de meer ‘traditionele’ sectoren industrie en bouw, en in mindere mate de 

categorie ‘overige dienstverlening’, is in alle sectoren de werkgelegenheid gegroeid tussen 

2008 en 2015. 

� De grootste groeier absoluut gezien, was de overheid (+5.300 banen). Deze groei zat bij 

enkele Rijksdiensten (w.o. Defensie) en bij sectorale overheidsinstanties. In relatieve zin is 

naast de overheidssector ook de sector ‘cultuur sport en recreatie’ hard gegroeid (+35%). 

Cultuur, sport en recreatie is vooral gegroeid door het grote aantal startende eenmanszaken. 

De horecasector is gegroeid met bijna 1.800 banen (+20%). 

 

 

Forse groei van ZZP’ers, minder grotere bedrijven 

De jaarlijkse groei van het aantal bedrijfsvestigingen in Utrecht wordt met name veroorzaakt door 

een groeiend aantal vestigingen met 0-1 werkzame personen, voor het grootste deel ZZP’ers. 
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Aantal bedrijfsvestigingen naar grootteklasse17 2008-2015 

2008 2015 

2008-2015 

(abs.) 

2008-2015 

(%) 

0-1 werkzame personen 14.356 26.476 12.120 84% 

2 t/m 4 wp 3.646 4.428 782 21% 

5 t/m 19 wp 2.412 2.329 -83 -3% 

20 t/m 49 wp 693 671 -22 -3% 

50 t/m 99 286 226 -60 -21% 

100 wp en meer 296 297 1 0,3% 

totaal 21.689 34.427 12.738 59% 

Bron: PAR 

 

In 2015 zijn er 12.000 meer ZZP-bedrijven actief dan in 2008. ZZP-bedrijven vormen in Utrecht 

inmiddels ruim driekwart van het totaal aantal bedrijfsvestigingen. Landelijk is dit ongeveer de 

helft. Er zijn niet alleen meer zelfstandigen bijgekomen, ook het aantal bedrijven met 2 t/m 4 

werkzame personen is tussen 2008 en 2015 toegenomen (+21%). Het aantal bedrijven met meer 

dan 5 werkzame personen is in dezelfde periode afgenomen. 

Bedrijvengroei in bijna alle sectoren, afname van financiële instellingen 

Het aantal bedrijven in de stad verandert door startende, stoppende, vestigende en vertrekkende 

bedrijven. Tussen 2008 en 2015 kende Utrecht een groei van de bedrijvenpopulatie (+12.738), 

vooral door startende ZZP’ers (+12.120) en bedrijven met 2 t/m 4 werkzame personen (+782). 

Deze groei trad op in alle economische sectoren, behalve bij de financiële instellingen en 

overheidsorganisaties. De sterkste bedrijvengroei zien we in de sector ‘informatie en 

communicatie’, de zakelijke dienstverlening en in de niet-commerciële dienstverlening, te weten de 

sectoren: onderwijs, zorg, cultuur/sport & recreatie. 

 

                                                   
17 Op basis van het aantal fulltime (12 uur per week of meer) werkzame personen. 
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Toe- en afname aantal bedrijven per grootteklasse (in fulltimers) en per sector, 2008-2015 

0-1 

werkzame 

personen 

2 t/m 4 

wp 

5 t/m 19 

wp 

20 t/m 49 

wp 

50 t/m 

99 

100 wp 

en meer 

totaal 

aantal 

vestigingen 

Landbouw, bosbouw en visserij 43 22 0 0 0 0 65 

Industrie en nutsbedrijven 151 -5 6 -15 -6 -7 124 

Bouw 262 2 -35 -7 -3 -1 218 

Handel 581 115 -113 -19 -15 5 554 

Vervoer en opslag 222 26 -7 -9 -10 -3 219 

Horeca 175 65 30 6 -1 1 276 

Informatie en communicatie 1.282 164 18 14 12 0 1.490 

Financiële instellingen 7 -2 -15 -3 0 4 -9 

Zakelijke diensten 4.412 189 -52 14 -24 6 4.545 

Overheid -9 0 14 1 -6 3 3 

Onderwijs 1.160 50 13 -12 6 -5 1.212 

Gezondheid en welzijn 1.550 81 89 10 -12 -2 1.716 

Cultuur, sport & recreatie 1.943 51 -10 -1 3 0 1.986 

Overige diensten 341 24 -21 -1 -4 0 339 

Totaal 12.120 782 -83 -22 -60 1 12.738 

Bron: PAR 

Meeste bedrijven in de binnenstad 

Eén op de acht vestigingen bevindt zich in de binnenstad (4.299 in totaal). Na de binnenstad zijn in 

Noordoost en Oost de meeste bedrijfsvestigingen aanwezig.  

Aantal bedrijven per 1.000 inwoners per wijk in 2015 

 
Bron: PAR 

Ten opzichte van het aantal inwoners per wijk beschikt de binnenstad over de meeste bedrijvigheid 

(245 bedrijven per 1.000 inwoners). In Overvecht (65 per 1.000) en Zuid (76 per 1.000) zijn relatief 
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de minste bedrijven gevestigd. Ook absoluut gezien zijn in deze wijken de minste bedrijven 

gehuisvest. 

Nieuwe bedrijven zijn vooral ZZP’ers in zakelijke dienstverlening 

� Tussen 2008 en 2015 zijn er in Utrecht ruim 2.600 nieuwe bedrijven (exclusief ZZP) opgericht, 

ruim 700 bedrijven gevestigd en er zijn ruim 600 bedrijven vertrokken.  

� Over een jaar genomen 18 zijn er inclusief ZZP-bedrijven bijna 4.000 nieuwe bedrijven 

opgericht. Exclusief de ZZP’ers zijn er in één jaar tijd 560 nieuwe bedrijven opgericht, 165 

bestaande bedrijven gevestigd, en zijn er 185 bedrijven vertrokken naar een andere gemeente.  

� Een derde van de recent opgerichte bedrijven is actief in de zakelijke dienstverlening; qua 

bedrijvigheid en werkgelegenheid de grootste sector van Utrecht. Ook zien we in deze sector 

tussen 2014 en 2015 de meeste gevestigde en vertrokken bedrijven, en de meeste 

bedrijfsopheffingen (ongeveer een derde van het totaal per categorie). In de handelssector (m.n. 

detailhandel) is ook een grote dynamiek van nieuw opgerichte en opgeheven bedrijven te zien, 

maar tegelijkertijd zijn er binnen deze sector relatief weinig verhuisbewegingen (vestiging of 

vertrek). 

� Van alle uit de gemeente Utrecht vertrokken bedrijven die zijn verhuisd naar buiten de provincie 

Utrecht (circa 5.300 bedrijven tussen 2009 en 2015, inclusief ZZP) heeft 25% zich in Amsterdam 

gevestigd. 5% is in Rotterdam terecht gekomen, 4% in Den Haag en ook 4% in Hilversum. Binnen 

de sectoren ‘Cultuur, sport en recreatie’ en binnen de sector ‘Informatica en communicatie’ is 

circa een derde van de uit Utrecht vertrokken bedrijven neergestreken in Amsterdam.19 

                                                   
18 april 2014 – april 2015 

19 Bron: PAR, bewerking Onderzoek 
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Potentiële doorgroeiers en snelgroeiende bedrijven 

Van alle tussen april 2014 en april 2015 opgerichte bedrijven had 10% (412 in totaal) het eerste jaar 

2 t/m 4 werkzame personen in dienst. Deze bedrijven zijn te bestempelen als potentiële 

doorgroeiers voor de komende jaren en zijn vooral actief in de (detail)handel, horeca, informatie en 

communicatie, zakelijke diensten en in de zorg. 

Van alle bedrijfsvestigingen in Utrecht in 2014 voldeed 1,3% aan de criteria van een snelgroeiend 

bedrijf.20 Dit komt neer op ongeveer 375 snelle groeiers. Het percentage snelgroeiende bedrijven is 

tussen 2010 en 2014 afgenomen, conform de landelijke trend en de trend in de andere grote 

steden. De afname in Utrecht was sterker dan in de andere steden. Landelijk gezien is in 2015 het 

aantal snelgroeiende bedrijven met 10% toegenomen. De cijfers over 2015 voor de grote steden zijn 

nog niet bekend.21  

 

                                                   
20 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. 

21 Bron: CBS 

Opgerichte, gevestigde, opgeheven en vertrokken bedrijven per sector 2014-2015 *

Bron: PAR                                                                                                           * excl. landbouw, industrie en nuts, financiele instellingen en overheid
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Aantal snelgroeiende bedrijven per 1.000 vestigingen 

  2010 2011 2012 2013 2014 

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

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

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

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

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

Bron: VNG (www.waarstaatjegemeente.nl) 

Aantal nieuwe en openstaande vacatures nemen toe 

Het maandelijkse aantal nieuwe online vacatures in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht22 ligt in 

2016 gemiddeld 4.000 hoger dan begin 2014. De vraag naar arbeid is in deze periode dan ook fors 

toegenomen. Ook het aantal openstaande (nog niet vervulde) online vacatures is in dezelfde periode 

gestegen. Deze ontwikkeling duidt op een verkrapping van de arbeidsmarkt; werkgevers krijgen 

meer moeite met het vinden van de juiste mensen om vacatures te vervullen, of verwachten zelfs 

tekorten. Beide ontwikkelingen laten zien dat de arbeidsmarkt herstellende is na een periode van 

aanbodoverschotten. Er zijn echter verschillen tussen de sectoren. 

 

 

Vraag naar technisch geschoold personeel het grootst 

Sinds begin 2015 is het aantal nieuwe vacatures gegroeid in de beroepsgroepen techniek, 

bedrijfseconomisch/administratief, zorg en welzijn, commercieel, transport en logistiek. Voor ICT-

beroepen (programmeurs, systeemanalisten, informatici) ligt het aantal nieuwe vacatures sinds 

                                                   
22 De arbeidsmarktregio Midden-Utrecht bestaat uit 15 gemeenten: Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Lopik, 

Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vianen, Wijk bij Duurstede, 

Woerden, Zeist. 

Nieuwe en openstaande vacatures regio Midden-Utrecht (maandgemiddelde per kwartaal)

Bron: UWV, bewerking Onderzoek
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2015 op een constant hoog niveau. De meeste nieuwe vacatures zijn sinds begin 2015 gericht op 

technische beroepen op zowel hoog beroepsniveau (werktuigbouw, procestechnoloog) als laag 

beroepsniveau (monteurs, metaalarbeiders, lasser). 23 

 

 

                                                   
23 In het figuur zijn alleen de 6 grootste beroepsgroepen (qua vacature aantal) vacatures opgenomen. Overige 

beroepsgroepen zijn: agrarisch, creatief/taalkundig, dienstverlenend, managers, openbaar 

bestuur/veiligheid/juridisch, pedagogisch. 

Aantal nieuwe vacatures per beroepsgroep regio Midden-Utrecht (maandgemiddelde per kwartaal)

Bron: UWV, bewerking Onderzoek
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2   Beroepsbevolking en 

arbeidsdeelname 

Het aanbod van arbeid is afhankelijk van de omvang van de potentiele beroepsbevolking, ofwel alle 

inwoners tussen 15 en 75 jaar. Mensen die willen en kunnen werken vormen de beroepsbevolking. 

De arbeidsdeelname verschilt per bevolkingsgroep. In dit hoofdstuk gaan we in op de aantallen en 

de kenmerken van werkenden, werkzoekenden en arbeidsongeschikten, en de ontwikkelingen die 

de laatste jaren hebben plaatsgevonden. 

Groeiende beroepsbevolking 

Het aantal inwoners van Utrecht groeit jaarlijks. Er zijn door de nieuwbouw in Vleuten-De Meern en 

Leidsche Rijn veel nieuwe inwoners bijgekomen. Ook in de bestaande stad worden steeds meer 

nieuwe woningen gebouwd en groeit het aantal inwoners. De inwonergroei zorgt voor een stijgende 

potentiële beroepsbevolking; de groep tussen 15 en 75 jaar. Ook de beroepsbevolking - degenen 

die willen en kunnen werken - is gegroeid door de toename van het aantal inwoners. Het werkzame 

deel van de beroepsbevolking is in absolute aantallen ook toegenomen. Als gevolg van de 

economische recessie is het werkzame deel echter minder snel gestegen dan de totale 

beroepsbevolking, waardoor de werkloosheid in Utrecht is opgelopen tussen 2009 en 2014. 

 

 

Ontwikkeling (potentiële) beroepsbevolking 2003-2015

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

De gemeentelijke bevolkingsprognose 2015-2035 laat zien dat de potentiële beroepsbevolking de 

komende jaren zal doorgroeien, en pas vanaf 2030 iets zal afnemen. Niet iedereen tussen de 15 en 

75 jaar is echter beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Veel jongeren gaan studeren, 60-plussers gaan 

soms met (vervroegd) pensioen, stellen met kinderen zijn niet altijd tweeverdieners, en er zijn 

mensen met een arbeidshandicap.  

Hoge bruto arbeidsparticipatie  

De bruto arbeidsparticipatie gaat over de groep mensen die werkt of zou willen werken, ofwel de 

beroepsbevolking, ten opzichte van de totale bevolking van 15 tot 75 jaar. 

 

 

 

Utrecht heeft van de grote steden de hoogste bruto arbeidsparticipatie. Circa 3 op de 4 Utrechters 

tussen de 15 en 75 jaar (76%) werkt of wil graag werken. De bruto participatie is hiermee ook hoger 

dan het Nederlands gemiddelde (70%). Ook is de bruto participatiegraad in Utrecht als enige van de 

grote steden gegroeid in 2015. Een groei betekent dat mensen die zich voorheen niet aanboden op 

de arbeidsmarkt (weer) willen of zijn gaan werken. 

Jonge hoogopgeleide beroepsbevolking 

Utrechters die werken of willen werken zijn gemiddeld jonger en hoger opgeleid dan de gehele 

Nederlandse beroepsbevolking. Meer dan de helft van de Utrechtse beroepsbevolking is tussen de 

25 en 45 jaar oud (105.000 mensen). Daarnaast heeft 60% een diploma op HBO- of universitair 

niveau (117.000 mensen). Omdat studenten met een bijbaan zijn ingedeeld in de categorie 

middelbaar opgeleid, is de groep hoogopgeleiden in potentie nog groter. Het aandeel van 

middelbaar opgeleiden binnen de beroepsbevolking is in Utrecht fors lager dan landelijk. Het aantal 

middelbaar opgeleiden is de laatste vijf jaar min of meer constant, zowel in de beroepsbevolking 

(ca. 50.000) als in de gehele bevolking tussen 15 en 75 jaar (ca. 70.000). 

Bruto arbeidsparticipatie 2015

Bron: CBS
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Netto arbeidsparticipatie gestegen 

De netto arbeidsparticipatie gaat over de groep mensen die werkt. Het geeft het aandeel van de 

werkzame beroepsbevolking in de totale bevolking tussen 15 en 75 jaar (potentiële 

beroepsbevolking) weer. De netto arbeidsparticipatie is hiermee gevoelig voor de conjunctuur. In 

2015 is de netto participatiegraad in Utrecht met 1 procentpunt gestegen: relatief meer mensen in 

de leeftijd van 15-75 jaar zijn ook daadwerkelijk aan het werk. Door de sterke bevolkingsgroei in 

Utrecht is ook het totaal aantal 15-75 jarigen gegroeid. Hiermee is ook de beroepsbevolking 

gegroeid. Het werkzame deel van de beroepsbevolking is vorig jaar met ongeveer 4.000 personen 

toegenomen tot een totaal van 181.000. 

Meer vrouwen, 45-plussers en laagopgeleiden aan het werk  

De groei van het aantal werkenden komt vooral doordat vrouwen van 45 jaar en ouder (weer) aan 

het werk zijn gegaan. In veel gevallen zal het hier gaan om herintreders. De overige groepen binnen 

de werkzame beroepsbevolking zijn gelijk gebleven of licht gegroeid. Het aantal werkzame 

laagopgeleiden is met circa 2.000 toegenomen. Het aantal werkzame hoogopgeleiden is ook met 

2.000 gegroeid, toch is de participatiegraad van deze groep iets afgenomen. Nog steeds heeft 85% 

van de hoogopgeleiden tot 75 jaar betaald werk. Het aandeel laagopgeleiden dat werkt blijft het 

laagst van alle opleidingsniveaus (43%). Wel ligt dit aandeel iets hoger dan voorgaande twee jaren 

(39%). De participatie onder mensen met een herkomst buiten Nederland neemt de laatste jaren af. 

Circa drie op de vijf (61%) inwoners met een niet-Nederlandse herkomst tussen 15 en 75 jaar heeft 

een baan. Ook onder jongeren tot 25 jaar geldt een arbeidsdeelname van circa 60%. Het relatief lage 

aandeel in deze groep wordt mede veroorzaakt door niet-werkende scholieren en studenten. 

 

Samenstelling beroepsbevolking 2015

Bron: CBS
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Netto arbeidsparticipatie naar persoonskenmerken (%) 

2011 2012 2013 2014 2015 

Utrecht totaal 70,9 71,4 70,1 68,9 69,9 

Geslacht 

Man 74,0 75,1 74,0 73,2 72,6 

Vrouw 68,0 67,8 66,4 65,0 67,5 

Leeftijd 

15-25 jaar 59,9 64,2 60,9 58,9 59,9 

25-45 jaar 85,6 84,9 83,4 83,2 83,3 

45-75 jaar 56,3 56,0 56,4 55,0 57,8 

Herkomst 

Autochtoon 74,2 74,5 73,5 72,2 74,1 

Allochtoon 63,1 64,2 62,1 61,5 60,6 

Opleidingsniveau 

Laag (basis, vmbo, mbo-1) 43,4 44,3 39,3 39,3 42,5 

Midden (havo/vwo, mbo) 66,9 67,7 65,3 62,2 64,8 

Hoog (hbo, wo) 86,6 85,4 87,0 85,3 84,6 

Bron: CBS 

Minder arbeidsuren per week 

De omvang van de werkzame beroepsbevolking vertoont in Utrecht al jaren een stijgende lijn. 

Tussen 2008 en 2015 is de werkzame beroepsbevolking toegenomen met 15 à 16 duizend 

personen. Deze groei komt met name vanuit mensen die 0-12 uur of 12-24 uur per week werken. 

Het gaat hierbij om werknemers - veelal vrouwen - die bewust deeltijd zijn gaan werken. Het aantal 

arbeidsuren per week per werkende neemt hierdoor af. De verschuiving naar meer kortere 

arbeidscontracten is een landelijke trend, maar is in Utrecht sterker dan landelijk. 

 



 

 26 Arbeidsmarktmonitor 2016 

 

Werkloosheid volgens de internationale definitie 

Sinds 2015 wordt door het CBS de internationale definitie van werkloosheid gehanteerd. Dit 

betekent dat de grens niet meer bij 12 uur betaald werk per week ligt, maar op 1 uur per week. 

Voorheen telde iemand die geen werk had en voor acht uur per week wilde werken, niet als 

werkloos. Ook werd de groep in de leeftijd van 65 tot 75 jaar niet meegeteld, terwijl steeds meer 

65-plussers (moeten) doorwerken. Het resultaat hiervan is dat werkloosheidscijfers volgens de 

internationale definitie beter overeenkomen met de werkelijke situatie op de arbeidsmarkt. Het 

werkloosheidspercentage gaat over het aantal mensen dat geen baan heeft maar wel wil werken en 

op korte termijn (twee weken) beschikbaar voor werk is, ten opzichte van de totale 

beroepsbevolking tussen 15 en 75 jaar. 

Werkzame beroepsbevolking naar arbeidsduur, 2008-2015

Bron: CBS
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Benchmark laagste werkloosheid stadsgewesten  

De werkloosheid in het stadsgewest Utrecht 24 is in 2015 gedaald tot 6,6% 

(in 2014: 6,8%), en ligt daarmee onder het Nederlands gemiddelde (6,9%). 

De verschillen in de top 10 van stadsgewesten met de laagste 

werkloosheid zijn klein. Zo is het verschil met de huidige koploper Leiden 

slechts 0,9 procentpunt, terwijl het verschil met het laagst geklasseerde 

stadsgewest (Rotterdam) 3,2 procentpunt bedraagt. Utrecht is twee 

plaatsen gedaald op de ranking van stadsgewesten, omdat het 

werkloosheidspercentage minder sterk is afgenomen dan in de 

stadsgewesten Dordrecht en Sittard-Geleen. Utrecht scoort als enige van 

de stadsgewesten van de G4-steden beter dan het Nederlands 

gemiddelde. 

 

Ranking stadsgewesten op laagste werkloosheid in 2015 

positie 2015         

(positie 2014) stadsgewest % werkloosheid  

1 (2) Leiden 5,7 

2 (3) Haarlem 6,0 

3 (5) Apeldoorn 6,1 

4 (4) Amersfoort 6,3 

5 (9) Geleen/Sittard 6,3 

6 (1) Zwolle 6,4 

7 (7) Dordrecht 6,4 

8 (6) Utrecht 6,6 

9 (10) 's-Hertogenbosch 6,6 

10 (8) Breda 6,8 

 Nederlands gemiddelde 6,9 

14 (18) Amsterdam 7,3 

19 (21) 's-Gravenhage 8,2 

22 (22) Rotterdam 9,8 

Bron: CBS 
 

 

 

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

van stadsgewesten, vanwege de sterke regionale werking van de Utrechtse arbeidsmarkt. 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, Zeist. 
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Werkloosheid in de gemeente Utrecht gedaald naar 7,3% 

In 2015 is de werkloosheid in Utrecht gedaald van 7,6% naar 7,3% van de beroepsbevolking, wat 

neerkomt op ongeveer 14.000 personen. Voor het eerst sinds 2009 - het begin van de recessie - is 

sprake van een daling. Onder jongeren (11,3%) en laagopgeleiden (16%) heerst de hoogste 

werkloosheid. Daarnaast is het aandeel werklozen onder de allochtone beroepsbevolking (11,8%) 

hoger dan onder de autochtone beroepsbevolking (5,6%). 

 

Werkloosheid naar persoonskenmerken (%) 

2011 2012 2013 2014 2015 

Utrecht totaal 5,2 5,9 7,2 7,6 7,3 

Geslacht 

Man 5,1 5,7 7,5 7,6 7,4 

Vrouw 5,2 6,1 6,8 7,5 7,2 

Leeftijd 

15-25 jaar 9,1 11 12,1 11,9 11,3 

25-45 jaar 4,2 4,6 6,0 5,7 5,5 

45-75 jaar 4,4 5,0 6,2 8,5 8,2 

Herkomst 

Autochtoon 3,9 4,5 5,2 5,6 5,6 

Allochtoon 8,4 9,6 12,0 12,4 11,8 

Opleidingsniveau 

Laag (basis, vmbo, mbo-1) 11,1 11,7 15,3 15,3 16,0 

Midden (havo/vwo, mbo) 6,8 7,7 10,6 12,1 9,9 

Hoog (hbo, wo) 2,9 3,7 3,8 3,9 4,1 

Bron: CBS 

Werkloosheid laagopgeleiden loopt verder op 

In bijna alle bevolkingsgroepen is de werkloosheid in 2015 gedaald, behalve onder laagopgeleiden 

en in mindere mate onder hoogopgeleiden. Van de hoogopgeleiden is 4% werkloos, wat neerkomt 

op zo’n 5.000 personen. Absoluut gezien is de groep werkloze hoogopgeleiden vrijwel even groot 

als de groep werkloze middelbaar opgeleiden. Het aantal werkloze laagopgeleiden bedraagt 

ongeveer 4.000 personen.25 

Onder laagopgeleiden - de groep met een opleidingsniveau tot en met MBO-1 - is de werkloosheid 

de laatste vijf jaar toegenomen tot 16%. Opvallend is dat de netto arbeidsparticipatie van 

laagopgeleiden in 2015 ook is gestegen. Een hoger aandeel werklozen gepaard met een hogere 

netto arbeidsparticipatie komt waarschijnlijk door de sterkere groei van de laagopgeleide 

beroepsbevolking ten opzichte van de groei van alle laagopgeleide 15-75 jarigen. Ofwel, meer 

laagopgeleide mensen tussen 15 en 75 zijn weliswaar aan het werk, maar omdat het aantal 

laagopgeleiden dat wil werken nog harder is gestegen, stijgt het werkloosheidspercentage alsnog. 

                                                   
25 Het CBS rond cijfers uit de Enquête Beroepsbevolking af op duizendtallen 
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Een verklaring hiervoor is dat niet alle mensen die (weer) wil gaan werken direct een baan kunnen 

vinden. 

Meer structureel gezien valt de hoge werkloosheid onder laagopgeleiden (gedeeltelijk) te verklaren 

doordat middelbaar opgeleiden (vanaf MBO-2) en hoogopgeleiden (HBO, WO) onder hun 

opleidingsniveau werken, waardoor sprake is van verdringing van laagopgeleiden op de 

arbeidsmarkt.26 

Kans op werk voor laagopgeleiden 

Voor de laagopgeleide beroepsbevolking in de grote Nederlandse steden is de kans op werk 

ingeschat op basis van de beschikbaarheid van banen (meer dan 12 uur per week) binnen een 

acceptabele reistijd. Hierbij is rekening gehouden met de aanwezigheid en concurrentie van 

laagopgeleiden in omliggende gemeenten die voor dezelfde banen in aanmerking komen. 

Voor Utrecht resulteert dit in ongeveer 125% kans op werk voor laagopgeleiden uit Utrecht. Dit 

betekent dat er meer laaggekwalificeerde banen aanwezig zijn dan laagopgeleide mensen die willen 

en kunnen werken (zie rode kolom). Deze kans op werk voor Utrechtse laagopgeleiden is iets groter 

dan de kans in de andere grote steden. 

 

  

 

Een deel van de laaggekwalificeerde banen wordt in werkelijkheid ingenomen door middelbaar en 

hoogopgeleiden (studenten aan hbo en universiteit vallen hierbij onder de categorie middelbaar 

opgeleiden). Het effect van deze verdringing is een netto kans op werk voor laagopgeleiden die een 

stuk lager ligt dan op basis van de beschikbaarheid van passende banen valt te verwachten (zie roze 

kolom). De werkelijke verdringing is mogelijk nog iets groter. Er is in dit model namelijk geen 

rekening gehouden met een mogelijk additioneel verdringingseffect indien studenten en 

middelbare scholieren een bijbaan hebben van maximaal 12 uur per week, die ook geschikt is voor 

laagopgeleiden. Vanwege de grote studentenpopulatie in Utrecht valt dit effect niet uit te sluiten. 

                                                   
26 Bron: Trickle down in de stad, Platform31 / Atlas voor gemeenten 2015 

Kans op werk voor laagopgeleiden (2013)

Bron: Atlas voor gemeenten, bewerking Onderzoek
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Niet-werkende werkzoekenden en WW’ers 

Bij het UWV stonden eind 2015 circa 23.000 niet-werkende werkzoekenden (NWW’ers) ingeschreven 

uit de gemeente Utrecht.27 Het grootste deel (45%) is al meer dan drie jaar werkzoekend. Deze 

groep – waaronder een groot deel van de bijstandsgerechtigden - heeft een grote afstand tot de 

arbeidsmarkt en is vaak niet binnen twee weken voor werk beschikbaar, waardoor zij niet 

terugkomen in de werkloosheidsstatistieken van het CBS en dus ook niet in de hiervoor 

gepresenteerde werkloosheidscijfers. 

Ongeveer 4.400 personen (19%) zijn korter dan 6 maanden ingeschreven als werkzoekend en 

hebben daarmee doorgaans de beste papieren om op korte termijn weer aan het werk te komen. 

Niet alle NWW’ers krijgen een werkloosheidsuitkering. Het aantal uitkeringsgerechtigden (WW) 

bedroeg 7.370 aan het eind van 2015. 

NWW’ers verdeeld naar werkloosheidsduur (mei 2016) 

 
Bron: UWV 

In Overvecht meeste niet-werkende werkzoekenden 

Het aandeel NWW’ers onder de hele Utrechtse bevolking van 15 tot 75 jaar bedraagt 8,7% (circa 1 

op de 12). Een zesde van alle inwoners van Overvecht tussen 15 en 75 jaar stond in december 2015 

ingeschreven als niet-werkend werkzoekend (4.260 personen). Ook in de wijk Zuidwest 

(Kanaleneiland, Transwijk, Dichterswijk, Rivierenwijk), in Noordwest (Zuilen, Ondiep, Pijlsweerd) en 

in Zuid (Hoograven, Lunetten) woont een bovengemiddeld aandeel werkzoekenden zonder baan.  

  

                                                   

27 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 (ultimo 2015) 

 
Bron: UWV, bewerking Onderzoek 

Startkwalificatie van belang 

Ruim driekwart (78%) van alle Utrechters tussen 15 en 75 jaar beschikt over een startkwalificatie 

(minimaal havo, vwo of mbo-2 diploma). Het aantal hoogopgeleiden is sterk gegroeid, door de 

groei van de stad. Het aantal middelbaar- en laagopgeleiden blijft de laatste jaren min of meer 

constant. 

Bijna de helft van alle niet-werkende werkzoekenden in Utrecht is laagopgeleid (10.700 personen), 

en beschikt daarmee niet over een startkwalificatie (minimaal havo, vwo of mbo-2 diploma).28 Een 

startkwalificatie – een belangrijke eis vanuit werkgevers - biedt echter geen garantie op een baan: 

circa 6.500 NWW’ers zijn middelbaar opgeleid, en zo’n 5.900 NWW’ers zijn hoogopgeleid.  

 

Werkzoekenden naar opleidingsniveau 

opleidingsniveau 

NWW’ers  

(per 31 dec. 2015) 

werkloze 

beroepsbevolking 

2015 (afgerond) 

indicatie v.h. verschil: mensen met 

afstand tot de arbeidsmarkt 

(afgerond, en aandeel in totaal) 

laag 10.693 4.000 6.700 74% 

middelbaar 6.454 5.000 1.500 16% 

hoog 5.920 5.000 900 10% 

totaal 23.067 14.000 9.100 100% 

Bron: UWV, CBS, bewerking Onderzoek 

 

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

beschikbaar op de arbeidsmarkt. De werkloze beroepsbevolking volgens cijfers van het CBS is dat 

wel. Van alle mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt (d.w.z.: niet binnen twee weken 

beschikbaar voor werk, bijvoorbeeld om lichamelijke of psychische redenen) is circa driekwart 

                                                   
28 peildatum: 31 december 2015 
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laagopgeleid (74%). Circa 16% van de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is middelbaar 

opgeleid en ongeveer 10% is hoogopgeleid. Het beschikken over een startkwalificatie vergroot dus 

de kansen op betaald werk. 

Aantal Utrechters met arbeidshandicap al meerdere jaren op gelijk niveau 

Sinds 2010 zijn er circa 14.000 Utrechters die een uitkering hebben als gevolg van (gedeeltelijke) 

arbeidsongeschiktheid, verdeeld over verschillende type uitkeringen. In de loop van de jaren hebben 

enkele verschuivingen plaatsgevonden tussen de verschillende regelingen door invoering van de 

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) eind 2005. Het aantal gedeeltelijke 

arbeidsgeschikten (WGA-uitkering) en het aantal volledig en duurzaam arbeidsongeschikten (IVA-

uitkering) is hierdoor gegroeid, terwijl het aantal WAO-uitkeringen afneemt. Het aantal uitkeringen 

op grond van de Wet arbeidsongeschiktheid zelfstandigen (WAZ) is in de loop der jaren afgenomen, 

vanwege het stopzetten van de regeling voor nieuwe gevallen. Het aantal Wajongers is gestaag 

opgelopen, maar zal in de toekomst – als gevolg van de Participatiewet – afnemen en in de 

gemeentelijke bijstand terecht komen. 

 

 

Bijstandsuitkeringen 

Op 1 januari 2016 ontvingen 9.804 Utrechtse huishoudens een bijstandsuitkering. In de eerste 

maanden van 2016 is het aantal opgelopen tot 9.941 op 1 juni 2016. Sinds 2009 groeit de 

Utrechtse populatie, met name door conjuncturele redenen.29 Het CPB gaat landelijk uit van een 

verdere groei van het aantal bijstandsgerechtigden, vanwege de instroom van nieuwe doelgroepen 

(voormalig Wajong  en WSW30) en vanwege een toename van het aantal vluchtelingen met een 

                                                   
29 Bron: W&I Gemeente Utrecht 

30 Wet sociale werkvoorziening 

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen Utrecht naar type (2008-2015, 4e kwartaal)

Bron: CBS
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verblijfstatus die aanspraak maken op de bijstand. Omdat ook Utrecht een taakstelling heeft voor 

het huisvesten van statushouders valt een groei van het aantal bijstandsgerechtigden te verwachten. 

Gunstige economische ontwikkelingen, met meer vraag naar arbeid, hebben daarentegen een 

dempend effect op de Utrechtse bijstandspopulatie. 

 

 

Verdeling in arrangementen 

Sinds 2015 geldt voor de gemeentelijke bijstand een indeling in 4 verschillende arrangementen, 

afhankelijk van de afstand die iemand heeft tot de arbeidsmarkt. In arrangement 1 zitten mensen 

die over het algemeen met weinig moeite kunnen re-integreren op de arbeidsmarkt. Hun 

loonwaarde ligt tussen de 80 en 100%. Arrangement 2 is bedoeld voor de nieuwe doelgroepen die 

per 1 januari 2015 als gevolg van de Participatiewet kunnen instromen. Deze cliënten hebben een 

loonwaarde tussen de 50% en 80%. Arrangement 3 bevat cliënten die mogelijk, maar niet zonder 

meer, in staat zijn om door te groeien naar betaald werk en een loonwaarde hebben van minder dan 

50%. In arrangement 4 zitten mensen met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt, en daardoor een 

loonwaarde van minder dan 30% hebben. 

 

Mensen in de bijstand naar arrangementen 

 totaal A1 A2 A3 A4 

1-1-2015 10.361 18% 1% 20% 61% 

31-12-2015 11.071 19% 1% 21% 59% 

Bron: W&I      

60% van de bijstandsontvangers in arrangement 4,20% heeft beste uitzicht op werk 

Op 1 januari 2015 ontvingen 10.361 mensen een bijstandsuitkering (let op: mensen in één 

huishouden hebben samen één uitkering, waardoor het aantal uitkeringen lager ligt dan het aantal 

mensen). Aan het eind van 2015 ontvingen 11.071 mensen een bijstandsuitkering. Bijna 20% is 

ingedeeld in arrangement 1 en heeft de meeste kans op werk. Ook in arrangement 3 zit circa 20% 

van alle bijstandsontvangers. In arrangement 2 is nog maar een kleine groep ingedeeld. Deze groep 

Ontwikkeling bijstandspopulatie 2001-2016

Bron: gemeente Utrecht
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zal de komende jaren naar verwachting groter worden, aangezien nieuwe doelgroepen instromen. 

Ongeveer 60% valt in arrangement 4 (circa 6.000 uitkeringen) en heeft een grote afstand tot de 

arbeidsmarkt met weinig perspectief op werk. 
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3   Thema: mbo-schoolverlaters 

Mbo’ers in de verdrukking 

Middelbaaropgeleiden hebben het de laatste jaren steeds moeilijker op de arbeidsmarkt. Aan de ene 

kant zorgt een verdergaande automatisering en robotisering ervoor dat banen verdwijnen. 

Tegelijkertijd worden banen ingenomen door hoger opgeleiden.31 Jonge middelbaaropgeleiden 

ondervinden moeilijkheden bij het vinden van een baan door een gebrek aan werkervaring of door 

een gebrekkige aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Werkzoekende 

hoogopgeleiden die (tijdelijk) genoegen nemen met lager gekwalificeerd werk zorgen voor een 

verdere verdrukking van middelbaar opgeleiden. 

Verdringing door hoger opgeleiden 

Uit onderzoek blijkt verder dat de baankansen voor mbo-schoolverlaters negatief beïnvloed worden 

door het aandeel hbo’ers dat afgestudeerd is in dezelfde opleidingsrichting. Bij een tekort aan 

banen op het eigen opleidingsniveau neemt de groep hbo’ers banen op mbo-niveau in. Mbo’ers 

hebben dan minder kans op werk op hun eigen opleidingsniveau en zijn dan vaker aangewezen op 

baankansen in een andere richting. De specifieke kennis en vaardigheden van mbo’ers wordt door 

deze verdringing niet ten volle benut. 

 

In dit hoofdstuk nemen we mbo-schoolverlaters32 uit de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht onder 

de loep. Waar komen zij terecht na hun opleiding en welk effect hebben opleidingsniveau en 

leerweg op een succesvolle intrede op de arbeidsmarkt? Ook bekijken we de baankansen voor 

mbo’ers in de regio Utrecht. 

Positie van Utrechtse mbo-schoolverlaters iets beter dan Nederlands gemiddelde 

� Anderhalf jaar na het behalen van het diploma zijn 4 van de 5 mbo-schoolverlaters aan het 

werk. Dit is ongeveer gelijk aan het Nederlands gemiddelde. 

� Wel werken mbo-schoolverlaters in de regio Utrecht iets vaker in dezelfde richting en op 

hetzelfde niveau als de richting en het niveau waarin zij hun opleiding hebben afgerond dan 

schoolverlaters in de rest van Nederland. 

                                                   
31 Bron: Baanpolarisatie in Nederland, CPB Policy Brief 2015/13 

32 tot 30 jaar, anderhalf jaar na afronden van de opleiding in de regio Midden-Utrecht, met uitzondering van 

mbo-niveau 1 
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Opleidingsvorm van invloed op de arbeidsmarktpositie 

Binnen het mbo kan de scholier kiezen uit twee opleidingsvormen: beroepsopleidende leerweg 

(BOL) of beroepsbegeleidende leerweg (BBL). In de BOL-opleiding staat theoretische kennis centraal, 

terwijl in de BBL-opleiding er vooral ervaring in de beroepspraktijk opgedaan wordt. De BBL-

scholier heeft tijdens zijn opleiding een arbeidscontract met een werkgever, terwijl in een BOL-

opleiding de scholier vooral onderwijs volgt. Iedere opleidingsvorm heeft zijn voor- en nadelen. 

Voornaamste bezigheid mbo-schoolverlaters anderhalf jaar na afronden opleiding (%) 

     BOL        BBL 

   

   

Bron: ROA (2013), bewerking Onderzoek 

Arbeidsmarktpositie  mbo-schoolverlaters 1,5 jaar na afronden opleiding 

Bron: ROA (2013)
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Hogere baankansen met BBL  

Anderhalf jaar na afronden van de opleiding is het merendeel van de BOL’ers bezig met een 

vervolgopleiding of een combinatie van werken en leren (54%). Circa 2 van de 5 schoolverlaters met 

een BOL-opleiding werkt of zoekt werk en valt in categorie ‘werk’. Bij de BBL’ers is dit aandeel 69% 

Ongeveer 1 op de 5 BBL’ers combineert werken en leren. De werkloosheid onder BBL’ers is lager 

(11%) dan onder BOL’ers (24%) anderhalf jaar na afronden van de opleiding. Het beroepsspecifieke 

karakter van de BBL-opleiding lijkt bij intrede op de arbeidsmarkt positief voor de schoolverlaters te 

werken. In dat verband is het relevant dat sinds 2010 het aantal BBL’ers de afgelopen jaren flink is 

teruggelopen (bijna een halvering). In Utrecht nog forser dan in de rest van Nederland, met name op 

niveau 1 en 2 (-64%), maar ook op niveau 3 en 4 (-40%). Het is niet duidelijk waar dit aan ligt. 

Vermoedelijk is het een combinatie van conjuncturele redenen (minder werkplekken beschikbaar), 

het beleid van onderwijsinstellingen, en een sterkere voorkeur van leerlingen naar theoretische 

leerwegen. Het aantal BOL-scholieren is namelijk wel gegroeid sinds 2010, specifiek op niveau 3 en 

4.  

Verschillen per mbo-niveau  

� De kans op werk anderhalf jaar na het behalen van het diploma is vrijwel gelijk bij alle mbo-

niveaus; ongeveer 80% van de schoolverlaters heeft een baan. 

� Werknemers met mbo-2 en mbo-3 hebben vaker een vast contract dan werknemers met mbo-

4. Een vijfde van de schoolverlaters met niveau 4 heeft een vast contract tegenover minimaal de 

helft van de schoolverlaters bij niveau 2 en 3.  

� Wel hebben mbo’ers met niveau 4 vaker een baan op minimaal het niveau van de afgeronde 

opleiding. 

� Mbo’ers met niveau 4 besluiten vaker tot het volgen van een vervolgopleiding. Deze is bijna 

altijd op hoger niveau en in dezelfde richting als de afgeronde opleiding. Verder blijkt dat als 

mbo’ers een vervolgopleiding afronden, hun kans op een baan toeneemt. 

 

 

Positie mbo’ers in arbeidsmarktregio Utrecht anderhalf jaar na de mbo-opleiding (%)

Bron: ROA (2013)
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Baankansen wisselend per beroepsgroep en opleidingsniveau 

In de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht is de kans op werk voor mbo’ers sterk afhankelijk van de 

gekozen beroepsrichting. Ook binnen de beroepsgroepen zijn de kansen op werk erg wisselend; 

sommige beroepen hebben een hele goede kans op werk, terwijl andere beroepen in diezelfde 

beroepsgroep minder kansen bieden.  

 

Kans op werk per beroepsgroep in arbeidsmarktregio Midden-Utrecht 

 Kans mbo-2 

 

Kans mbo-3 

 

Kans mbo-4 

Financiële diensten niet bekend matig (ruim) voldoende 

Communicatie, media, design gering-matig matig-voldoende gering-ruim voldoende 

ICT gering voldoende matig-goed 

Transport en logistiek ruim voldoende-goed ruim voldoende-goed voldoende 

Technische installaties en systemen voldoende-goed voldoende-goed ruim voldoende-goed 

Zorg gering-matig (ruim) voldoende ruim voldoende-goed 

Retail ruim voldoende ruim voldoende-goed matig-goed 

Afbouw en onderhoud voldoende-goed voldoende-goed matig 

Gastvrijheid goed gering-goed matig-goed 

Orde en veiligheid matig-goed matig-goed niet bekend 

Welzijn niet bekend voldoende gering-goed 

Bron: SBB (2016)   

 

De meeste beroepsgroepen bieden voldoende kans op een baan. In de zorgsector nemen de 

baankansen toe wanneer het opleidingsniveau hoger is, dit geldt ook voor de ICT. In de 

beroepsgroep ‘Afbouw en onderhoud’ blijken de kansen op een baan juist lager op niveau 4 dan op 

andere niveaus. In de beroepsgroep ‘welzijn’ lopen de kansen op niveau 4 sterk uiteen; de 

onderwijsassistent heeft geringe kans op een baan, terwijl de praktijkopleider goede kansen heeft. 

Binnen de ICT-beroepsgroepen hebben ICT-beheerders en netwerk- en mediabeheerder op niveau 

4 goede kansen, terwijl er voor ICT-medewerkers op niveau 2 geringe kansen op een baan zijn. De 

baankansen in de transport en logistiek zijn over het algemeen voldoende. Op niveau 2 en 3 in 

transport en logistiek zijn de baankansen het grootst. 

 

In de gastvrijheidssector verschillen de baankansen per niveau en per opleidingsrichting. Op niveau 

4 zijn de baankansen goed, met uitzondering van de beroepen manager/ondernemer horeca en 

leidinggevende leisure en hospitality. Op niveau 3 scoren de zelfstandig medewerker leisure en 

hospitality en zelfstandig medewerker travel en hospitality slecht, terwijl alle andere beroepen 

goede kansen bieden. 
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4   Kansen en knelpunten op de 

Utrechtse arbeidsmarkt 

Dit hoofdstuk bevat een confrontatie van vraag- en aanbodontwikkelingen op de Utrechtse 

arbeidsmarkt. Eerst volgt een lange termijn perspectief van de arbeidsmarkt aan de hand van 

prognoses van de bevolking en de economie. Vervolgens komt een meer korte termijn perspectief 

aan bod onder meer op basis van spanningsindicatoren van het UWV per beroepsgroep. 

Afsluitend worden kansen en knelpunten per aandachtsgroep binnen de beroepsbevolking 

benoemd. 

Lange termijn perspectief 

Beroepsbevolking blijft groeien 

De komende jaren worden in Utrecht ruim 28.000 woningen bijgebouwd. Het aantal inwoners zal 

jaarlijks doorgroeien. Ook het aantal inwoners tussen 15 en 75 jaar zal ieder jaar blijven groeien.33 

In totaal groeit de potentiële beroepsbevolking met ongeveer 49.000 mensen tot 2030. Na 2030 

blijft de omvang stabiel. Deze sterke bevolkingsgroei vraagt om een groeiend aanbod van 

werkgelegenheid. 

CPB verwacht een verdere banengroei  

De nieuwe WLO-toekomstscenario’s 34 (scenario ‘Laag’ en ‘Hoog’) van het CPB/PBL gaan uit van een 

banengroei die het hoogst is in de Randstad en de stedelijke regio’s. Dit geldt vooral voor de 

periode na 2030. Voor 2030 is de groei redelijk gespreid over de Randstad en de intermediaire 

zone, in lijn met de recente trend. In de rest van Nederland, en dan met name buiten de 

stadsgewesten, is de banengroei gering (scenario Hoog) tot negatief (scenario Laag). 

 

� Scenario Hoog combineert een relatief hoge bevolkingsgroei met een hoge economische groei 

van ongeveer 2% per jaar. 

� In scenario Laag gaat een beperkte demografische ontwikkeling samen met een gematigde 

economische groei van ongeveer 1% per jaar. 

 

In onderstaand figuur is een doorvertaling gemaakt van CPB-prognoses naar Utrechtse banengroei, 

waarbij twee scenario’s zijn opgenomen (1% en 0,1% groei per jaar), beide rekening houdend met 

een groei van de arbeidsproductiviteit. De ondergrens van 0,1% is gebaseerd op de verwachte 

provinciale werkgelegenheidsgroei in de periode 2015-2030 volgens WLO-scenario ‘Laag’. De 

bovengrens van 1,0% is gebaseerd op een verwachte werkgelegenheidsgroei van zo’n 0,7% voor de 

                                                   
33 Gemeentelijke bevolkingsprognose 2015-2035 

34 WLO staat voor Welvaart en Leefomgeving 
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gehele provincie Utrecht in WLO-scenario ‘Hoog’. Dit percentage is opgehoogd tot 1,0% omdat 

Utrecht in het verleden een hogere banengroei liet zien dan het provinciaal gemiddelde, en de 

historische banengroei in Utrecht ook zo’n 1% per jaar bedroeg. Het figuur laat zien dat ook in het 

hoge economische groeiscenario het verschil tussen de potentiële beroepsbevolking en de 

werkgelegenheid groter wordt in de komende 10 tot 15 jaar. 

 

 

Nieuwe banen nodig in Utrecht 

Utrecht heeft al jaren een sterke werkgelegenheidsfunctie. Voor behoud van de huidige 

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

jaren een banengroei van gemiddeld 1,2% per jaar nodig. Een groei die iets hoger is dan de 

gemiddeld jaarlijkse banengroei in de afgelopen 15 jaar (1,1%). 

Niet alleen om deze reden is banengroei van belang. Sommige groepen binnen de beroepsbevolking 

- veelal lager opgeleiden - staan in mindere mate open voor een lange woon-werk afstand, 

waardoor de beschikbaarheid van voldoende geschikte banen binnen de eigen gemeentegrenzen 

van belang is. Hoger opgeleiden zijn daarentegen vaker bereid een grotere woon-werk afstand af te 

leggen en hoeven dus niet altijd in Utrecht te werken. 

Korte termijn perspectief 

Spanning op de arbeidsmarkt neemt toe 

De spanning op de arbeidsmarkt geeft de verhouding weer tussen het aantal openstaande vacatures 

en het aantal kortdurend werkzoekenden. Hoe ruimer de arbeidsmarkt, hoe moeilijker het voor 

werkzoekenden is om een baan te vinden. En hoe krapper de arbeidsmarkt, hoe moeilijker het voor 

werkgevers is om aan geschikt personeel te komen. Vorig jaar was nog sprake van een gemiddeld 

Prognose aantal banen vs. prognose potentiële beroepsbevolking tot 2035

Bron: PAR, CPB, bewerking Onderzoek
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tot ruime arbeidsmarkt in de regio Midden-Utrecht. Anno 2016 is sprake van een gemiddeld tot 

krappe arbeidsmarkt. De spanningen nemen dan ook toe, meer dan in de rest van Nederland, zodat 

het voor werkgevers moeilijker wordt om aan geschikt personeel te komen. Er zijn echter wel grote 

verschillen tussen de beroepsgroepen. Vooral aan ICT’ers is momenteel een groot tekort. 

 

Spanningsindicator Midden-Utrecht, 2016 

 Spanning Typering arbeidsmarkt 

Bedrijfseconomische en administratieve beroepen 1,5 krap 

Commerciële beroepen 2 krap 

Creatieve en taalkundige beroepen 0,34 ruim 

Dienstverlenende beroepen 1,6 krap 

ICT-beroepen 6,94 zeer krap 

Managers 1,56 krap 

Openbaar bestuur, veiligheid en juridische beroepen 2,61 krap 

Pedagogische beroepen 1,25 gemiddeld 

Technische beroepen 1,31 gemiddeld 

Transport en logistiek beroepen 0,82 gemiddeld 

Zorg en welzijn beroepen 1,3 gemiddeld 

Bron: UWV (2016) 

Stijgend gemiddeld opleidingsniveau van jongeren  

Tot 2020 verwacht het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) voor Nederland een 

aanbod van 1,6 miljoen nieuwe arbeidskrachten. 35 Dit komt neer op een gemiddelde 

arbeidsmarktinstroom van 3,1% per jaar. Vergeleken met de periode 2010-2015 wordt een stijging 

verwacht van de instroom vanuit mbo niveau 4, hbo en wo. Daarnaast zal de arbeidsmarktinstroom 

op mbo niveau 2/3 dalen ten opzichte van de instroom tussen 2010 en 2015. In totaal verwacht het 

ROA voor de periode tot 2020 een grotere jaarlijkse instroom dan tussen 2010 en 2015.  

Uitstromers op de arbeidsmarkt, vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, zijn 

doorgaans lager opgeleid dan jongere werknemers. Het gemiddeld opleidingsniveau van de totale 

groep werkenden zal hierdoor toenemen. Om te voorkomen dat (jonge) mensen noodgedwongen 

onder hun niveau werken, met als mogelijk gevolg verdringing van lager opgeleiden, zal in de 

toekomst een passend werkgelegenheidsaanbod nodig zijn. 

 

  

                                                   
35 Bron: De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2020, ROA, 2015 
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Kansen en knelpunten op de Utrechtse arbeidsmarkt 

Jongeren op zoek naar passend werk 

Er is al jaren een relatief hoge werkloosheid onder jongeren (tot 27 jaar). Vooral laagopgeleide 

jongeren (zonder startkwalificatie) hebben moeite om aan de slag te komen. Maar ook voor net 

afgestudeerde hbo’ers en wo’ers is het niet evident om direct na de studie passend werk te hebben. 

Wel zijn jongeren over het algemeen flexibel ten aanzien van type baan en locatie van de baan. En 

zij beschikken doorgaans over betere digitale vaardigheden dan oudere werknemers. De 

aantrekkende economie zal zorgen voor een groeiende vraag naar personeel, ook naar mensen met 

weinig tot geen werkervaring. Zeker in geval van nijpende tekorten, zoals bij ICT-beroepen. Niet in 

iedere sector en beroepsgroep zal het herstel van banen echter even snel gaan. Het is de vraag of  

werkloze jongeren flexibel genoeg zijn om – wellicht tijdelijk - een andere functie te vervullen dan 

waar ze eigenlijk voor zijn opgeleid. Hoogopgeleide jongeren - in Utrecht sterk vertegenwoordigd – 

zouden dit moeten kunnen, mits zij de kans krijgen. Sowieso is de beschikbaarheid van voldoende 

banen voor jonge hoogopgeleiden binnen acceptabele reistijd van belang, zodat zij niet 

noodgedwongen onder hun niveau hoeven te werken, de verdringing van lager opgeleiden kan 

afnemen, en de jeugdwerkloosheid kan afnemen. De uitdaging hiervan wordt groter als rekening 

wordt gehouden met de groei van het aantal statushouders in de komende jaren - waarvan een 

groot deel bestaat uit jongeren – dat op zoek is naar hun kansen op de Utrechtse arbeidsmarkt. 

Ouderen hebben de kennis en ervaring 

De laatste jaren is de werkloosheid onder de oudere beroepsbevolking (45-75 jaar) opgelopen (4% 

in 2011, 8% in 2015) tot boven het gemiddelde onder de gehele Utrechtse beroepsbevolking. 

Tegelijkertijd zijn veel ouderen, die door een reorganisatie hun baan zijn kwijtgeraakt, begonnen 

als zelfstandig professional. Door hun uitgebreide werkervaring en netwerk was dit veelal een 

kansrijke stap. Niet iedereen die deze stap heeft gezet is ook echt fulltime aan het werk, waardoor 

sprake zal zijn van een verborgen werkloosheid. Er zijn de laatste jaren ook diverse ouderen in de 

WW terechtgekomen. Vanuit deze positie is de uitstroom naar werk de laatste jaren beperkt 

gebleken, met als gevolg een toename van het aantal langdurige werklozen. De uitdaging is om in 

een aantrekkende economie hier verandering in aan te brengen, waardoor ook oudere - veelal 

duurdere - werknemers nieuwe baankansen krijgen. 

Oudere werknemers vertonen over het algemeen een geringe arbeidsmobiliteit. Bij tevredenheid 

met de huidige baan is er geen reden om een overstap te maken naar een arbeidssituatie met veelal 

meer onzekerheden. Tegelijkertijd worden ze ingehaald door jonge werknemers wat betreft digitale 

vaardigheden. En een verdere versoepeling van het ontslagrecht werkt niet in hun voordeel. Het is 

voor oudere werknemers een uitdaging om ‘fit te blijven op de arbeidsmarkt’. Ze zijn over het 

algemeen minder hoog opgeleid dan de jongeren die instromen op de arbeidsmarkt. Ook 

beschikken zij in mindere mate over de competenties die worden gevraagd op de snel veranderende 

arbeidsmarkt. Reorganiserende bedrijven (w.o. Rabobank) zullen ook de komende jaren afscheid 

nemen van grote aantallen werknemers. Het is voor oudere werknemers belangrijk voldoende 

aantrekkelijk te blijven voor werkgevers, zodat hun kennis en competenties ook in de toekomst ten 

volle benut worden. 
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Laag- en middelbaar opgeleiden op zoek naar nieuwe kansen 

Door de verdergaande automatisering, digitalisering en robotisering zullen banen verdwijnen, met 

name op laag en middelbaar niveau. Tegelijkertijd komen er door deze ontwikkelingen nieuwe 

banen bij. Banen die verdwijnen uit de fysieke detailhandel worden vervangen door banen bij 

internetwinkels. En een robot dient nu eenmaal ook gemaakt en onderhouden te worden. 

Productiewerk is de laatste decennia in veel gevallen verplaatst naar lage loonlanden. Maar 

onderhoud wordt vanuit kostenoogpunt juist dichtbij de klant uitgevoerd. In de regio Midden-

Utrecht zijn er relatief veel vacatures voor technische en ICT-beroepen, op diverse niveaus. Ook 

voor de nabije toekomst worden kansen en baanopeningen verwacht in de technische en ICT-

sector. Daarnaast zal de verwachte toekomstige banengroei zich steeds meer concentreren in grote 

steden, waar in het geval van Utrecht veel hoogopgeleiden wonen. Het is de vraag of laagopgeleiden 

in de toekomst hiervan kunnen profiteren. Ofwel: kan er sprake zijn van een trickle-down effect, 

waarbij laagopgeleiden zouden profiteren van de aanwezigheid van hoogopgeleiden? 36 Een effect 

dat in Utrecht niet zichtbaar is volgens het Planbureau voor de Leefomgeving.37 Banen voor 

laagopgeleiden zijn er wel, de intentie om te werken is er ook, maar de banen worden in veel 

gevallen ingenomen door middelbaar- en hoogopgeleiden. De uitdaging is om voldoende banen 

voor middelbaar en hoger opgeleiden beschikbaar te hebben, waardoor zij niet noodgedwongen 

onder op hun niveau gaan werken, waardoor er meer ruimte is voor laagopgeleiden. Tegelijkertijd is 

het een uitdaging om een deel van de laagopgeleiden te stimuleren om door te leren, indien nodig 

in een andere beroepsrichting, zodat zij hun daadwerkelijke kansen op werk kunnen verhogen. Iets 

dat succesvol blijkt bij mbo’ers die een vervolgopleiding afronden. 

ZZP’ers: doorzettende groei of hype? 

Het aantal ZZP’ers is als gevolg van de economische recessie verder toegenomen. De drempel om 

een eigen bedrijf te starten is laag en de fiscale voordelen zijn vaak groot. De keerzijde is dat niet 

iedere ZZP’er de laatste jaren voldoende werk heeft gehad, wat zorgt voor een verborgen 

werkloosheid dat niet in de statistieken is terug te zien.  

De flexibilisering van de arbeidsmarkt heeft de laatste jaren gezorgd voor minder vaste contracten 

en meer inhuurcontracten. Bedrijven vinden het ook aantrekkelijk om te beschikken over een 

flexibele schil, zodat ze mensen snel kunnen inzetten indien noodzakelijk, zonder belemmerd te 

worden door werknemersbescherming ten tijde van slechte economische omstandigheden. De 

aantrekkende economie zorgt voor een grotere vraag naar arbeid en in sommige sectoren (ICT) 

inmiddels tot oplopende personeelstekorten. Het is de vraag in welke mate bedrijven nog bereid 

zijn het vaste personeelsbestand uit te breiden, of dat zij liever kiezen voor een flexibele 

arbeidskracht. Indien bedrijven wel weer mensen in vaste dienst gaan nemen, is het de vraag welk 

deel van de ZZP’ers daadwerkelijk eigen ondernemer blijft.  

                                                   

36 Trickle down: door de aanwezigheid van veel hoogbetaalde werknemers stijgt de vraag naar 

consumentendiensten, bijvoorbeeld de horeca en detailhandel, waardoor er ook meer werk ontstaat voor lager 

of ongeschoolde arbeidskrachten. 

37 Bron: De Verdeelde Triomf, PBL, 2016 


