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I 

Voorwoord 
Hiermee bied ik u het arbeidsmarktrapport Arbeidsmarkt regio Rijn Gouwe 2016 aan. 

Op basis van de behoefte van bestuurders en uitvoerders van de bij het RPA Rijn Gouwe be-
trokken partijen, is ook dit jaar weer een arbeidsmarktmonitor regio Rijn Gouwe opgesteld. 
Vanuit Groene Hart Werkt! is er speciaal verzocht om ook de gemeente Woerden mee te 
nemen in deze monitor. Groene Hart Werkt! is namelijk actief in de regio Rijn Gouwe 
(Rijnstreek en Midden-Holland) en in de gemeente Woerden. Door Woerden ook in deze 
publicatie mee te nemen, hoefde er geen tweede vergelijkbare monitor te worden opge-
steld, maar kon worden volstaan met een kleine uitbreiding van deze monitor. 

De behoeften en belangstelling van diverse partijen blijft uitgaan naar algemene trends met 
daarbij de nodige specificaties naar Holland Rijnland, Midden-Holland en Woerden, waarbij 
aangrijpingspunten voor arbeidsmarktbeleid worden benoemd. 

Zoals u kunt lezen in het rapport ontwikkelt de Nederlandse economie zich positief. Er 
wordt verwacht dat het economische herstel verder doorzet in de komende jaren. Ook on-
dernemers zijn weer positief en verwachten weer personeel nodig te hebben. 

Opvallend blijft dat in Holland Rijnland (afname 2,4%), Midden-Holland (afname 1,4%) en 
Woerden (afname 1,4%) het aantal bedrijfsvestigingen in de afgelopen jaren is afgenomen. 
Een groot deel van de bedrijfsvestigingen is in handen van zzp’ers. Daarnaast is het aantal 
banen afgenomen: in Holland Rijnland met 1,6%, in Midden-Holland met 1,7% en in 
Woerden ook met 1,7%. Deze afname is met name bij vestigingen met twee of meer werk-
zame personen. Het aantal zzp’ers blijft nagenoeg gelijk. De economische groei in 2015 
heeft dus nog niet gezorgd voor meer werkgelegenheid. 

Ook landelijke cijfers laten zien dat de flexibilisering op de arbeidsmarkt in 2015 en 2016 
(eerste kwartaal) verder toeneemt. De verwachting is dat de werkgelegenheid in 2016 en 
2017 licht zal groeien (ongeveer 0,5% per jaar). Met daarbij de verwachting dat dit vooral 
een toename zal zijn van de flexibele contractvormen. De groei is minder groot dan de lan-
delijke verwachte banengroei (1%). Met deze groei is de werkgelegenheid nog lang niet op 
het niveau van een aantal jaren geleden. De vraag is dan ook of we in de toekomst weer 
een vergelijkbare werkgelegenheid zullen hebben. 

Dit is wel een punt van zorg omdat er sprake is van een toename van werkzoekenden. Het 
aantal WW- en bijstandsuitkeringen ligt in 2016 hoger dan in 2015. Vooral onder jongeren 
tot 35 jaar en ouderen vanaf 55 jaar neemt het aantal WW-uitkeringen meer dan gemid-
deld toe. Dit beeld geldt voor Holland Rijnland en Midden-Holland. Echter niet voor 
Woerden, daar dalen zowel het aantal WW- als het aantal bijstandsuitkeringen. Het positie-
ve nieuws is wel dat ondanks deze stijging het werkloosheidspercentage van Holland 
Rijnland (6,3%), Midden-Holland (5,9%) en Woerden (5,1%) een stuk lager is dan dat in 
Zuid-Holland (7,8%) en Nederland (6,9%). 

Economisch gezien is de weg naar omhoog sinds vorig jaar weer gevonden. Echter, dit heeft 
nog niet zijn weerslag gevonden in een daling van het aantal uitkeringen. Met name is aan-
dacht nodig voor de oudere werklozen: zij hebben vaker dan de jongere te maken met 
langdurige werkloosheid. 

De vraag is nu hoe we in de regio de aansluiting tussen vraag en aanbod optimaal kunnen 
laten aansluiten en welke beleidskeuzen daartoe het beste kunnen worden gemaakt. 

Peter van Hoesel, voorzitter RPA Rijn Gouwe 
september 2016 
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Samenvatting 
Arbeidsmarkt regio Rijn Gouwe 2016 beschrijft de regionale arbeidsmarkt van de regio Rijn 
Gouwe (met daarbinnen de gebieden Holland Rijnland en Midden-Holland) en de gemeente 
Woerden. De gemeente Woerden werkt op het gebied van economie en arbeidsmarkt in 
Groen Hart Werkt! nauw samen met de gemeenten in Midden-Holland en de Rijnstreek. 
Ook Woerden wordt daarom meegenomen in deze publicatie. Daar waar Woerden staat, 
wordt in deze publicatie altijd de gemeente Woerden bedoeld. De meeste cijfers over de 
regio Rijn Gouwe die in deze publicatie genoemd worden, zijn terug te vinden in de Regio-
meter Arbeidsmarkt en Onderwijs en de Databank Zuid-Holland. 

Gunstig economisch klimaat in 2016 
De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2016 opnieuw gegroeid. Cijfers over 
de economische groei in 2016 zijn op regionaal niveau niet beschikbaar, maar ondernemers 
in Zuid-Holland zijn optimistisch over het bedrijfseconomische klimaat in 2016. Zij zijn posi-
tief over de ontwikkeling van de omzet, export, winst, verwachte investeringen en werkge-
legenheid in 2016. 

Afname aantal bedrijfsvestigingen tussen 2014 en 2015 in de regio Rijn Gouwe en 
Woerden, meer zzp’ers in Woerden 
De regio Rijn Gouwe en Woerden tellen in 2015 tezamen 39.307 bedrijfsvestigingen. 
Hier zijn 306.517 personen werkzaam. 

In Holland Rijnland zijn er relatief gezien (ten opzichte van Zuid-Holland) veel bedrijfsvesti-
gingen en banen binnen de sectoren landbouw, bosbouw en visserij, industrie, onderwijs 
en gezondheids- en welzijnszorg. Economische clusters met relatief veel bedrijfsvestigingen 
en banen in Holland Rijnland zijn food, feed and beverages, greenports en life and health 
science. 

De bedrijvigheid in Midden-Holland en Woerden toont veel overeenkomsten. In Midden-
Holland en Woerden zijn veel bedrijfsvestigingen en banen in de sectoren landbouw, bos-
bouw en visserij en industrie en in het cluster food, feed and beverages (levensmiddelenin-
dustrie). Daarnaast is er in Midden-Holland en Woerden relatief veel werk in de bouw en 
handel. 

Van de 34.566 bedrijfsvestigingen in de regio Rijn Gouwe is bijna de helft (49,2%) in handen 
van zzp’ers. Dat is iets meer dan in 2011 (48%). Tussen 2014 en 2015 neemt het aantal be-
drijfsvestigingen in de regio Rijn Gouwe af. Deze afname is bij de vestigingen met twee of 
meer werkzame personen 2,1%. Het aantal zzp’ers blijft nagenoeg gelijk. Het aantal faillis-
sementen ontwikkelt zich in de genoemde periode gunstig. In 2015 zijn 11% minder faillis-
sementen uitgesproken dan in 2014. 

Woerden telt in 2015 in totaal 4.741 vestingen, waarvan 63,9% zzp’ers. In 2011 lag het aan-
deel zzp’ers nog op 58%. 

Groei werkgelegenheid pas in 2016 
De economische groei heeft begin 2015 nog niet gezorgd voor meer werkgelegenheid in de 
regio Rijn Gouwe en Woerden. In 2015 ligt het aantal banen in Holland Rijnland 1,6% lager 
dan het jaar ervoor. In Midden-Holland en Woerden is dat voor beide 1,7% lager. De afna-
me in Zuid-Holland bedraagt 0,8%. Naar verwachting zal het aantal banen in 2016 en 2017 
in de regio Rijn Gouwe wel licht groeien (ongeveer 0,5% per jaar). Ook voor Woerden is in 
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2016 en 2017 een kleine banengroei te verwachten. De verwachte banengroei in de regio 
Rijn Gouwe en Woerden is wat minder groot dan de landelijk verwachte banengroei (1%). 

Aan het einde van het eerste kwartaal van 2016 geeft 19,9% van de ondernemers in Zuid-
Holland aan dat zij het tweede kwartaal 2016 meer personeel zal aannemen, 9,4% verwacht 
personeel af te stoten. In de periode van het eerste kwartaal 2013 tot en met het eerste 
kwartaal 2015 waren ondernemers een stuk minder positief over de ontwikkeling van de 
werkgelegenheid. 

Flexibilisering neemt verder toe 
Landelijke cijfers laten zien dat de flexibilisering op de arbeidsmarkt ook in 2015 en 2016 
verder toeneemt. In 2015 heeft 26% van alle werknemers in Nederland een flexibel con-
tract. In 2010 was dat 21%. Cijfers over de eerste 16 weken van 2016 laten zien dat deze 
trend doorzet. De omzet en het aantal gewerkte uren in de uitzendbranche liggen in deze 
periode ruim 10% hoger dan het jaar ervoor. 

Tekorten aan personeel in onder meer de ICT en technische beroepen 
In het eerste kwartaal van 2016 zijn er in de regio Rijn Gouwe meer werkzoekenden dan va-
catures. In Woerden is het aantal vacatures ongeveer even groot als het aantal (kortdu-
rend) werkzoekenden. Hoewel voor de meeste beroepen het aanbod van het aantal werk-
zoekenden voldoende is om de openstaande vacatures te vervullen, geldt dat niet voor alle 
beroepen. Beroepen waarvoor in de regio Rijn Gouwe en Woerden een tekort aan arbeids-
krachten bestaat zijn onder meer: ICT-beroepen, docenten voor de exacte vakken en talen, 
artsen en verpleegkundigen. Deskundigen geven aan dat vooral binnen de technische be-
roepen er veel tekorten zijn aan personeel. Dit varieert van beroepen in de bouw mbo-
functies in de metaalbewerking en werktuigbouw tot functies op hbo en wetenschappelijk 
niveau. 

Beroepsbevolking 
De beroepsbevolking in de regio Rijn Gouwe bestaat uit zo’n 395.000 personen van 15 tot 
75 jaar (2015). In Woerden zijn dat 37.000 personen. Het werkloosheidspercentage in de 
regio Rijn Gouwe (5,7%) en in Woerden (5,1%) is lager dan dat in Zuid-Holland (7,8%) en 
Nederland (6,9%). Daarnaast is het aandeel 15- tot 75-jarigen dat zich aanbiedt op de ar-
beidsmarkt, de bruto arbeidsparticipatie, in de regio Rijn Gouwe en Woerden (±72%) hoger 
dan in Zuid-Holland (69,5%) en Nederland (70,2%). 

Veel inwoners van de regio Rijn Gouwe reizen naar andere regio’s om te werken, veelal 
naar de grote steden rondom de regio. De omvang van de werkzame beroepsbevolking 
woonachtig in de regio Rijn Gouwe is ongeveer 1,4 keer zo groot als de werkgelegenheid in 
2015. Het aantal banen in Woerden is ongeveer even groot als de werkzame beroepsbevol-
king. Bijna de helft van de banen worden vervuld door iemand uit de gemeente zelf. Het 
aantal inwoners dat buiten de gemeente werkt is dus ongeveer even groot als het aantal 
personen dat van buitenaf naar Woerden komt om te werken. 

Tussen 2016 en 2025 wordt de AOW-leeftijd verhoogd van 65 jaar en 6 maanden naar ruim 
67 jaar. Met het verhogen van de AOW-leeftijd naar 67 jaar, groeit het aantal personen van 
15 jaar tot de AOW-leeftijd tussen 2016 en 2025 in de regio Rijn Gouwe met 2,4% en in 
Woerden met 4,5%. Naar alle waarschijnlijkheid neemt hierdoor het aantal personen dat 
zich aanbiedt op de arbeidsmarkt (de beroepsbevolking) toe. 
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Ontwikkeling werkloosheid: groei aantal uitkeringen in de regio Rijn Gouwe, 
afname in Woerden 
Wie zijn baan verliest ontvangt eerst een WW-uitkering. Als de WW is beëindigd, krijgt men 
indien men daarvoor in aanmerking komt, een bijstandsuitkering. De ontwikkeling van het 
aantal WW- en bijstandsuitkeringen geeft een beeld van de ontwikkelingen rondom werk-
loosheid. 

Begin 2016 worden in de regio Rijn Gouwe 16.550 WW-uitkeringen en 10.890 bijstandsuitke-
ringen verstrekt. In Woerden betreft het 1.040 WW-uitkeringen en 430 bijstandsuitkeringen. 
Het aantal WW- en bijstandsuitkeringen ligt in de regio Rijn Gouwe in 2016 hoger dan in 2015 
(groei WW/bijstand regio Rijn Gouwe 1,9%/5,2%, Holland Rijnland 2,3%/5,0%, Midden-
Holland 1,0%/5,8% en Zuid-Holland 3,7%/3,1%). In de regio Rijn Gouwe neemt het aantal 
WW-uitkeringen tussen 2015 en 2016 meer dan gemiddeld toe onder jongeren tot 35 jaar 
(7,6%) en ouderen vanaf 55 jaar (8,1%). In tegenstelling tot de regio Rijn Gouwe laat het aan-
tal WW-uitkeringen en bijstandsuitkeringen in Woerden een gunstige ontwikkeling zien. In 
vergelijking met 2015 daalt in 2016 het aantal WW-uitkeringen met 3,7% en het aantal bij-
standsuitkeringen met 4,4%. 

Minder instroom in de Wajong 
Vanaf januari 2015 kunnen alleen jongeren die volledig en langdurig arbeidsongeschikt zijn 
nog een Wajong-uitkering aanvragen. De overige jonggehandicapten vallen vanaf 2015 on-
der de Participatiewet. Door de beperkte instroom, is begin 2016 het aantal Wajong-
uitkeringen in de regio Rijn Gouwe gedaald naar 9.932 (afname 2015-2016 1%, Holland 
Rijnland 1,3% en Midden-Holland 0,3%). Ook in Woerden (afname 6,6%) en Zuid-Holland 
(afname 0,5%) neemt het aantal Wajongers af. 

Meer gediplomeerden in studiejaar 2014/2015, vooral ook in techniek 
Uitstroom van gediplomeerden uit het onderwijs zorgt voor nieuwe arbeidskrachten op de 
arbeidsmarkt. Hieronder wordt een beeld geschetst van de ontwikkeling van het aantal be-
haalde diploma’s bij onderwijsinstellingen in de regio Rijn Gouwe en Woerden tussen 2013 
en 20141

Het aantal leerlingen en studenten dat een diploma behaalde bij een onderwijsinstelling in 
de regio Rijn Gouwe is in 2014 op bijna alle onderwijsniveaus gestegen ten opzichte van het 
jaar ervoor (stijging vmbo exclusief de theoretische leerweg

. Natuurlijk stroomt een deel van de gediplomeerden door naar een vervolgoplei-
ding. Dat geldt met name voor het voortgezet onderwijs. 

2 5,8%, vmbo theoretische 
leerweg 5,7%, havo/vwo 3,7%, hbo 4,9% en wo 13,8%). Opvallend is verder dat het aantal 
gediplomeerden met een studierichting techniek meer dan gemiddeld toeneemt (vmbo 
18,1%, havo/vwo 13,9%, hbo3 23,3% en wo4

Opmerkelijk is dat tussen 2013 en 2014 het aantal vmbo-geslaagden in Woerden binnen de 
theoretische leerweg vrij sterk afneemt (15,8%), terwijl het aantal vmbo-geslaagden binnen 

 10%). Dit is een gunstige ontwikkeling. Naar al-
le waarschijnlijkheid blijft de vraag naar technici de komende jaren groot. 

                                                           
1 2013 staat voor het schooljaar 2013/2014. 
2 Dit is het vmbo-onderwijs met de sectoren economie, landbouw, techniek, zorg en welzijn of een combinatie hiervan (inter-

sectoraal). De theoretische leerweg binnen het vmbo is vergelijkbaar met de vroegere mavo. 
3 Hbo-opleidingen techniek in de regio Rijn Gouwe: bio-informatica, biologie en medisch laboratoriumonderzoek, chemie, in-

formatica. 
4 Wo-opleiding techniek in de regio Rijn Gouwe: industrial ecology. 
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de verschillende sectoren juist vrij sterk groeit (18,8%). Het aantal havo-/vwo-gediplomeer-
den is in 2014 nagenoeg gelijk aan dat in 2013. 

Cijfers over het aantal behaalde getuigschriften in het praktijkonderwijs zijn niet beschik-
baar. Het aantal leerlingen praktijkonderwijs in de regio Rijn Gouwe ligt in 2015 1,4% hoger 
dan in 2014. In Woerden is dit aantal in 2015 ongeveer gelijk aan dat in 2014. Na schooljaar 
2014/2015 stroomt landelijk gezien 32% van de leerlingen die hun school verlaten door 
naar een baan: 28% naar een gewone baan en 4% naar beschut werk. 

Tussen 2014 en 2015 neemt het aantal mbo-studenten woonachtig in de regio Rijn Gouwe 
met 1% licht af. Cijfers over het aantal mbo-gediplomeerden woonachtig in de regio Rijn 
Gouwe in 2014 gepubliceerd door het CBS, zijn niet goed vergelijkbaar met die in het jaar 
ervoor. De verdeling over de sectoren economie, landbouw, techniek, zorg en welzijn of 
een combinatie van sectoren lijkt gelijk gebleven. 

Dankzij demografische ontwikkelingen op termijn minder leerlingen en studenten 
Demografische ontwikkelingen zorgen ervoor dat het aantal leerlingen binnen het voortge-
zet onderwijs de komende jaren afneemt. Tot en met 2020 zal het aantal mbo-studenten 
op ongeveer hetzelfde peil blijven, maar na 2020 volgt ook hier een daling doordat het aan-
tal jongeren in de regio Rijn Gouwe daalt. Gezien het toenemende aantal eerstejaars wo-
studenten in de periode 2010-2013 neemt het aantal gediplomeerden aan de Universiteit 
Leiden nog enkele jaren toe. Het aantal eerstejaars hbo dat studeert in de regio Rijn Gouwe 
is tussen 2011 en 2015 afgenomen. Mogelijk neemt hierdoor ook het aantal gediplomeer-
den op den duur af. 

Prognose aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt: te weinig uitstroom uit onderwijs 
voor clusters life and health science en logistiek en transport 
Voor een goed draaiende economie en arbeidsmarkt is het belangrijk mismatches tussen 
aanbod aan en vraag naar arbeidskrachten zo veel mogelijk te voorkomen. Een goede aan-
sluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs biedt betere kansen voor zowel bedrijven als ge-
diplomeerden die de arbeidsmarkt betreden. Mismatches leiden tot moeilijk vervulbare va-
catures en werkloosheid. 

Met behulp van de Regiometer arbeidsmarkt en onderwijs is voor een aantal clusters en 
sectoren in de regio Rijn Gouwe nagegaan of er in de periode 2016-2020 tekorten zijn te 
verwachten aan arbeidskrachten. Voor de greenports, food, feed and beverages, logistiek 
en transport, techniek (in de Regiometer bestaande uit met name maakindustrie), onder-
wijs en zorg zijn de verwachtingen dat het aanbod aan personeel vanuit het onderwijs zo-
wel op mbo-, hbo- als wo-niveau tot 2020 voldoende is om aan de vraag te voldoen. Voor 
het cluster life and health science is het aanbod van gediplomeerden uit de regio Rijn Gou-
we op zowel mbo-, hbo- als wo-niveau mogelijk onvoldoende om aan de vraag van het clus-
ter te voldoen. Ook het cluster logistiek en transport krijgt mogelijk te maken met een te-
kort aan personeel met een mbo-opleiding. 

De Regiometer bekijkt de aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs op cluster- en sec-
torniveau en zoomt niet in op specifieke beroepen. Daarom is in deze publicatie ook nage-
gaan of er in 2016 in de regio Rijn Gouwe reeds tekorten bestaan voor specifieke beroepen 
en wat (op grond van landelijke analyses) verwacht mag worden voor de komende jaren. 

http://www.databankzh.nl/ris/gegevens.php?sl0_cd=20&sl1_cd=109&sl2_cd=0�
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Krapteberoepen 
In 2016 bestaat er een tekort aan personeel voor (onder andere) onderstaande beroepen. 
Op grond van landelijke analyses kan verwacht worden dat deze tekorten in de periode 
2017-2019 blijven bestaan. 
• Veruit de meeste krapteberoepen bevinden zich in de techniek. Het gaat vooral om be-

roepen op middelbaar en hoger beroepsniveau. Voorbeeld hiervan zijn middelbare be-
roepen in de metaalbewerking, werktuigbouw, installatie en elektrotechniek en functies 
op een hoger beroepsniveau als ontwerper/constructeur en projectleider. Binnen de 
bouw zijn ook tekorten voor beroepen waarvoor een lager opleidingsniveau is vereist. 

• Verder bestaat er een tekort aan mensen voor ICT-beroepen op hoger en wetenschap-
pelijk beroepsniveau. 

• Voor medische beroepen (verpleging op mbo- en hbo-niveau en medisch specialisten als 
ouderengeneeskundigen). 

• En voor leerkrachten voor de exacte vakken (met name natuurkunde) en voor sommige 
talen (met name Duits). 

Conclusie 
De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2016 opnieuw gegroeid. Onderne-
mers in Zuid-Holland zijn dan ook optimistisch over het bedrijfseconomische klimaat in 
2016. 

De groei van de economie heeft in 2015 nog niet geleid tot meer werkgelegenheid in de re-
gio Rijn Gouwe en Woerden. Het aantal banen in Holland Rijnland, Midden-Holland en 
Woerden nam tussen 2014 en 2015 af met respectievelijk 1,6, 1,7 en 1,7%. Verwacht wordt 
dat de werkgelegenheid in 2016 en 2017 wel weer licht toeneemt (ongeveer 0,5% per jaar). 
Hiermee is de werkgelegenheid nog lang niet op het niveau van een aantal jaren geleden. 
Tussen 2011 en 2015 nam de werkgelegenheid in de regio Rijn Gouwe en Woerden samen 
namelijk met 5% af. 

Het aantal WW-uitkeringen aan 55-plussers in de regio Rijn Gouwe steeg tussen 2015 en 
2016 meer dan gemiddeld. Een aandachtspunt bij oudere werklozen is dat zij vaker dan 
jongere werkzoekenden te maken hebben met langdurige werkloosheid. 

Het onderwijs zorgt voor nieuwe arbeidskrachten op de arbeidsmarkt. In het schooljaar 
2014/2015 groeit het aantal gediplomeerden binnen het voortgezet onderwijs, mbo en uni-
versitair onderwijs ten opzichte van het jaar ervoor. De komende jaren echter krijgt het on-
derwijs te maken met een afname van het aantal leerlingen en studenten. Tussen 2016 en 
2025 daalt het aantal 13- tot en met 18-jarigen in de regio Rijn Gouwe met 6%. Dit effect zal 
het eerste merkbaar zijn in het voortgezet onderwijs en later vanaf ongeveer 2020 in het 
mbo, hbo en universitair onderwijs. 

Afname van het aantal gediplomeerden heeft consequenties voor het aanbod aan arbeids-
krachten in de regio Rijn Gouwe en Woerden. Een zeer belangrijk aandachtspunt voor be-
leidsmakers in de regio Rijn Gouwe en Woerden is dan ook om jongeren op te leiden op het 
gewenste niveau en voor de beroepen en sectoren waar tekorten aan arbeidskrachten be-
staan. Er is namelijk nog steeds sprake van een ‘dubbele mismatch’ op de arbeidsmarkt. 
Vraag naar en aanbod aan arbeidskrachten stemmen niet overeen wat betreft opleidings-
richting en opleidingsniveau. Hoewel het totaal aanbod aan werkzoekenden groter is dan 
het aantal vacatures bestaat er voor een aantal beroepen een tekort aan arbeidskrachten. 
Het gaat met name een middelbare en hogere beroepen. Een uitzondering hierop is de 
bouw. Binnen de bouw zijn ook moeilijk vervulbare vacatures voor lagere beroepen. 
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1 Inleiding 
Arbeidsmarkt regio Rijn Gouwe 2016 beschrijft de regionale arbeidsmarkt van de regio Rijn 
Gouwe (met daarbinnen de gebieden Holland Rijnland en Midden-Holland). Tevens is in de-
ze publicatie ook een beschrijving van de arbeidsmarkt in de gemeente Woerden opgeno-
men. De gemeente Woerden werkt namelijk op het gebied van economie en arbeidsmarkt 
nauw samen met gemeenten in de regio Rijn Gouwe. Daar waar in deze publicatie ‘Woer-
den’ staat vermeld wordt overigens altijd de gemeente Woerden bedoeld1

Daar waar mogelijk worden in deze publicatie gegevens gepresenteerd over de subregio’s 
Holland Rijnland en Midden-Holland (beide binnen de regio Rijn Gouwe) en Woerden. 
Sommige gegevens echter zijn slechts op regionaal niveau beschikbaar en niet op gemeen-
teniveau. Gezien de vergelijkbaarheid van de arbeidmarkt in Woerden en de regio Rijn 
Gouwe kan worden aangenomen dat de trends en ontwikkelingen in de regio Rijn Gouwe 
ook gelden voor de gemeente Woerden. 

. 

De thema’s die aan bod komen in deze publicatie zijn: economie, bedrijvigheid, aanbod aan 
arbeid en de aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs. Hierbij wordt gebruikgemaakt 
van zo actueel mogelijke gegevens. Naast een beeld van de huidige stand van zaken en 
ontwikkelingen in het recente verleden betreffende de arbeidsmarkt in de regio Rijn Gouwe 
en Woerden, komen verwachtingen voor de toekomst aan bod. Aan het einde van ieder 
hoofdstuk zijn in een blauw kader de belangrijkste bevindingen en conclusies uit het hoofd-
stuk opgenomen. 

De informatie in deze publicatie helpt beleidsmakers in het bedrijfsleven, het onderwijs en 
bij de overheid bij het formuleren van arbeidsmarktbeleid. Recente gegevens over de ar-
beidsmarkt in de regio en verwachtingen voor de toekomst maken het mogelijk om op de 
actuele situatie in te spelen en rekening te houden met toekomstige ontwikkelingen. 

De meeste cijfers die in deze publicatie genoemd worden en Zuid-Holland betreffen, zijn 
online terug te vinden in de Regiometer arbeidsmarkt en onderwijs of de Databank Zuid-
Holland2 Tympaan Instituut van het . Als u deze publicatie digitaal leest, kunt u via de hyper-
links onder de tabellen en figuren naar de bijbehorende informatie op gemeente- en regio-
niveau in de databank gaan. De naam van de hyperlink is tevens de naam van de informatie 
in de Databank Zuid-Holland. Aan de hand van deze naam kunt u ook de informatie opzoe-
ken in de databank (zie onder ‘Alle Cijfers’). 

1.1 Gebiedstypering 

De regio Rijn Gouwe ligt centraal tussen de drie grote steden Den Haag, Amsterdam en 
Utrecht. De regio Rijn Gouwe zelf bestaat uit een stedelijk gebied en een voor Randstedelij-
ke begrippen landelijk gebied. Het stedelijke gebied wordt gevormd door Leiden, Alphen 
aan den Rijn en Gouda. Het meer landelijke deel kenmerkt zich door een aantal historische 
plaatsjes, stranden, bollenvelden, polders en aantrekkelijke plassen voor de watersport. 

                                                           
1  De gemeente Woerden bestaat uit de kernen Woerden, Harmelen, Kamerik en Zegveld. 
2  De Databank Zuid-Holland met als onderdeel de Regiometer arbeidsmarkt en onderwijs (te vinden onder de tegel ‘Alle Cij-

fers’) is een online database (databankzh.nl) met allerlei informatie over het sociale domein, arbeidsmarkt en onderwijs in 
Zuid-Holland. Deze informatie is afkomstig van verschillende bronnen. In de databank zijn de oorspronkelijke bronnen van 
de data weergegeven. Uiteraard zijn de bronnen ook in deze publicatie vermeld. 

http://www.databankzh.nl/ris/index.php�
http://www.databankzh.nl/�
http://www.databankzh.nl/�
http://www.tympaan.nl/�
http://www.databankzh.nl/ris/index.php�
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Deze publicatie bevat cijfers over de regio Rijn Gouwe. Waar mogelijk zijn de cijfers uitge-
splitst naar de twee arbeidsmarktregio’s (kaart 1): 
• Holland Rijnland bestaande uit de gemeenten: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en 

Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, 
Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude; 

• Midden-Holland bestaande uit de gemeenten: Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinx-
veen, Zuidplas en Krimpenerwaard. 

Woerden is een gemeente binnen de provincie Utrecht en ligt tussen de regio Rijn Gouwe 
en de stad Utrecht. Op het gebied van economie en arbeidsmarkt werkt Woerden samen 
met acht gemeenten uit de regio Rijn Gouwe: Alphen aan den Rijn, Gouda, Bodegraven-
Reeuwijk, Zuidplas, Krimpenerwaard, Kaag en Braassem, Waddinxveen en Nieuwkoop. 
Samen vormen deze gemeenten het samenwerkingsverband Groene Hart Werkt!. 

Kaart 1 Regio Rijn Gouwe (met Holland Rijnland en Midden-Holland) en de gemeente 
Woerden 

 

1.2 Economie, arbeidsmarkt en onderwijs 

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2016 opnieuw gegroeid. Ten op-
zichte van het eerste kwartaal van 2015 kwam de groei in het eerste kwartaal van 2016 uit 
op 1,4%. Deze positieve trend doet zich voor sinds het tweede kwartaal van 2014 en zet 
door in 2016 en 2017 (CPB 2016a, CPB 2016b). 

Regionale cijfers laten zien dat ook in de regio Rijn Gouwe in 2015 de economie groeide. 
Cijfers over de economische groei in 2016 zijn op regionaal niveau nog niet beschikbaar, 
maar ondernemers zijn optimistisch over het bedrijfseconomische klimaat in 2016. 

De economische groei heeft begin 2015 nog niet gezorgd voor meer werkgelegenheid in de 
regio Rijn Gouwe en Woerden. Naar verwachting zal het aantal banen in 2016 en 2017 in de 
regio Rijn Gouwe wel licht groeien (ongeveer 0,5% meer banen per jaar). Dat is wat minder 
dan de landelijk verwachte banengroei (1%). Toch zijn er ook in 2015 en begin 2016 positie-
ve ontwikkelingen gaande op de regionale arbeidsmarkt van de regio Rijn Gouwe. Zo neemt 

http://www.cpb.nl/cijfer/kortetermijnraming-juni-2016�
http://www.cpb.nl/persbericht/brexit-remt-groei-nederlandse-economie�
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het aantal faillissementen af en neemt het aantal vacatures in de periode april 2015-april 
2016 toe. 

In het eerste kwartaal is de arbeidsmarkt in de regio Rijn Gouwe ruim te noemen: het aan-
tal werkzoekenden is groter dan het aantal vacatures. In Woerden is het aantal vacatures 
ongeveer even groot als het aantal (kortdurend) werkzoekenden. UWV WERKbedrijf neemt 
in het oordeel over de spanning op de arbeidsmarkt alleen de kortdurend werkzoekenden 
mee, omdat deze groep over het algemeen goed inzetbaar is op vacatures. Hoewel voor de 
meeste beroepen het aanbod van het aantal werkzoekenden voldoende is om de open-
staande vacatures te vervullen, geldt dat niet voor alle beroepen. Beroepen waarvoor in de 
regio Rijn Gouwe en Woerden een tekort aan arbeidskrachten bestaat, zijn onder meer de 
ICT-beroepen, docenten voor de exacte vakken en talen, artsen en verpleegkundigen. Des-
kundigen geven aan dat vooral binnen de technische beroepen er veel tekorten zijn aan 
personeel. Dit varieert van beroepen in de bouw, mbo-functies in de metaalbewerking en 
werktuigbouw en functies op hbo en wetenschappelijk niveau. 

Landelijke cijfers laten zien dat de flexibilisering op de arbeidsmarkt ook in 2015 en 2016 
verder toeneemt. Het aantal werknemers met een vaste baan neemt af, het aantal werk-
nemers met een flexibel contract neemt toe. In 2015 heeft 26% van alle werknemers in 
Nederland een flexibel contract. In 2010 was dat nog 21%. Cijfers over de eerste 16 weken 
van 2016 laten zien dat deze trend doorzet. De omzet en het aantal gewerkte uren in de 
uitzendbranche liggen in deze periode ruim 10% hoger dan het jaar ervoor. 

Een andere trend op de arbeidsmarkt is dat automatisering en robotisering ervoor zorgen 
dat er enerzijds banen verdwijnen en anderzijds nieuwe banen ontstaan. Het aantal banen 
met routinematige werkzaamheden zal afnemen door inzet van de computer. Deze banen 
worden relatief vaak uitgevoerd door mensen die na hun middelbare school geen beroeps-
opleiding hebben gevolgd. Mobiliteit en (om)scholing helpen om de inzetbaarheid van deze 
groep te verbeteren. Aan de andere kant zorgen automatisering en robotisering voor het 
ontstaan van nieuwe beroepen. Omdat er veel onzeker is over hoe de arbeidsmarkt zich 
precies zal ontwikkelen, is het belangrijk de (toekomstige) beroepsbevolking hierop voor te 
bereiden. In het onderwijs moet daarom (meer) aandacht besteed worden aan analytische 
en interactieve vaardigheden zodat leerlingen en studenten deze vaardigheden kunnen in-
zetten om zich aan te passen aan een veranderende arbeidsmarkt (CPB 2015, Bouman 
2016). 

  

http://www.cpb.nl/persbericht/3215954/werkgelegenheid-in-middensegment-arbeidsmarkt-onder-druk�
http://fd.nl/economie-politiek/1152473/de-robot-komt-banen-stelen-maar-veel-minder-dan-gevreesd�
http://fd.nl/economie-politiek/1152473/de-robot-komt-banen-stelen-maar-veel-minder-dan-gevreesd�
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2 Economische ontwikkelingen 
Dit hoofdstuk geeft een beeld van verwachtingen en oordelen van ondernemers in Zuid-
Holland. Dit wordt gedaan aan de hand van resultaten uit de Conjunctuurenquête Neder-
land (COEN) (CBS Statline). Paragraaf 2.1 beschrijft het ondernemersvertrouwen voor 2016. 
Eind 2015 is ondernemers gevraagd naar hun verwachtingen voor het komende jaar. 

Naast dat ondernemers ieder jaar gevraagd wordt naar de verwachtingen voor het komen-
de jaar, worden ondernemers ieder kwartaal bevraagd over (onder meer) de volgende on-
derwerpen: economisch klimaat, omzet, export, winst, investeringen en personeel. Wat is 
hun mening over de ontwikkelingen in het afgelopen kwartaal en wat verwachten zij voor 
het komende kwartaal? De ontwikkelingen wat betreft deze onderwerpen komen aan bod 
in de paragrafen 2.2 tot en met 2.5. De meest recente cijfers gaan over de resultaten in het 
eerste kwartaal van 2016 en de verwachtingen voor het tweede kwartaal. 

De indicatoren uit COEN worden uitgedrukt in saldi: het percentage ondernemingen met 
een beter resultaat dan het kwartaal ervoor minus het percentage ondernemingen met een 
slechter resultaat dan het kwartaal ervoor. Er zijn geen COEN-gegevens beschikbaar voor de 
regio Rijn Gouwe of Woerden. Daarom wordt gebruikgemaakt van cijfers over geheel Zuid-
Holland. Verwacht mag worden dat de trends in de regio Rijn Gouwe en Woerden verge-
lijkbaar zijn met die in Zuid-Holland. 

2.1 Ondernemersvertrouwen voor 2016 

Het ondernemersvertrouwen is het gemiddelde van de saldi van de verwachtingen met be-
trekking tot omzet, export, werkgelegenheid en investeringen voor het volgende jaar. Het 
ondernemersvertrouwen biedt inzicht in de balans tussen optimistische en pessimistische 
ondernemers. In het vierde kwartaal van 2015 zijn ondernemers in Zuid-Holland bevraagd 
naar hun ondernemersvertrouwen voor 2016. 

Ondernemers in Zuid-Holland zijn positief gestemd over 2016 (figuur 1). Het ondernemers-
vertrouwen voor 2016 (saldo 14,1) is groter dan in 2015 (9,2). Ondernemers verwachten 
dat in 2016 zowel omzet, export, investeringen als werkgelegenheid zich positief zullen 
ontwikkelen ten opzichte van 2015. 

Het saldo voor personeel is voor de eerste keer in de periode 2013-2016 positief. 20,5% van 
ondernemers verwacht meer personeel aan te nemen. 14,8% verwacht in 2016 minder per-
soneel in dienst te hebben. Hiermee komt het saldo op 5,7 (20,5%-14,8%). 

De verwachtingen voor omzet en export waren in de periode 2013-2015 al (licht) positief. 
In 2016 zijn deze saldi verder verbeterd. Voor 2016 komt het saldo voor de binnenlandse 
omzet op 27,9. Van de ondernemers verwacht 36,2% in 2016 een omzetgroei. Slechts 8,4% 
van de ondernemers voorziet een lagere omzet. Deze ondernemers behoren niet specifiek 
tot een bepaalde sector. Over de export is 24,1% van de ondernemers positief gestemd. 
5,6% denkt dat de export zal afnemen. Hiermee komt het saldo voor export op 18,5. 

Net als in 2015 zijn de investeringsverwachtingen voor 2016 positief. 18,9% van de onder-
nemers denkt in 2016 meer te investeren dan in 2015 en 14,6% denkt minder te investeren. 
Het saldo voor 2016 komt hiermee dus op 4,4. In 2015 bedroeg dit 3,3. 
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Figuur 1     Ondernemersvertrouwen in Zuid-Holland voor
2013-2016

2013 2014 2015 2016
 

bron: COEN (CBS Statline); databankzh.nl: Ondernemersvertrouwen. Resultaten uit de Conjunctuurenquête Nederland (COEN) 

2.2 Economisch klimaat 

Ondernemers in Zuid-Holland zijn aan het begin van 2016 opnieuw positief over de ontwik-
keling van het economisch klimaat (figuur 2). 14,5% van de ondernemers vindt dat het eco-
nomische klimaat in het eerste kwartaal van 2016 verbeterd is ten opzichte van het kwar-
taal ervoor. Volgens 9% is er sprake van een verslechtering. Hiermee komt het saldo op 5,5 
(14,5%-9%). Al sinds het eerste kwartaal van 2015 menen ondernemers dat het economi-
sche klimaat verbetert ten opzichte van het kwartaal ervoor. 

Ook de verwachtingen voor het tweede kwartaal van 2016 zijn positief. Dankzij een relatief 
laag aantal ondernemers dat een verslechtering verwacht (5,9%), komt het saldo voor het 
tweede kwartaal op 9,2. 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/selection/?DM=SLNL&PA=82436NED&VW=T�
http://www.databankzh.nl/ris/index.php�
http://www.ris-zh.nl/data/3012.php?best_nr=3012&reken=ABS&table=1&bar=true&pagina=1&begin=0&search_string1=&search_string2=&search=&sl0_cd=20&sl1_cd=105&sl2_cd=92&gegeven=&actie=gegeven&attempt=2�
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Figuur 2     Ontwikkeling economisch klimaat in Zuid-Holland, 
eerste kwartaal 2013 - tweede kwartaal 2016

economisch klimaat is verbeterd economisch klimaat is verslechterd

saldo economisch klimaat
 

* verwacht 
bron: COEN (CBS Statline); databankzh.nl: Oordeel en verwachtingen van bedrijven in Zuid-Holland aangaande het economi-
sche klimaat. Resultaten uit de Conjunctuurenquête Nederland (COEN) in 2016 

2.3 Omzet en export 

Zowel de omzet als de export van ondernemingen in Zuid-Holland groeit vanaf het eerste 
kwartaal 2015. Deze groei zet zich (naar verwachting) ook door in de eerste helft van 2016 
(figuur 3). 

De saldi voor omzet en export komen beide in het eerste kwartaal op ruim 4. Het percenta-
ge ondernemingen met een groei van de omzet/export in het eerste kwartaal ligt dus ruim 
4% hoger dan het percentage ondernemingen met een daling van de omzet/export. 

Voor het tweede kwartaal 2016 wordt een verdere verbetering van de omzet verwacht 
(saldo 22,1). Ook in de jaren 2013-2015 ontwikkelde de omzet zich in het tweede kwartaal 
(nog) positiever dan in het eerste kwartaal. Deze trend doet zich niet alleen in Zuid-Holland, 
maar ook landelijk voor. 

De verwachtingen van ondernemers over de ontwikkeling van de export in het tweede 
kwartaal van 2016 zijn eveneens positief (saldo 7,8). 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/selection/?DM=SLNL&PA=82436NED&VW=T�
http://www.databankzh.nl/ris/index.php�
http://www.databankzh.nl/ris/data/3328.php?nr=3328&reken=ABS&table=1&bar=true&search_string1=&search_string2=&operator=&sl0_cd=20&sl1_cd=105&sl2_cd=92&actie=gegeven&attempt=2�
http://www.databankzh.nl/ris/data/3328.php?nr=3328&reken=ABS&table=1&bar=true&search_string1=&search_string2=&operator=&sl0_cd=20&sl1_cd=105&sl2_cd=92&actie=gegeven&attempt=2�
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Figuur 3     Ontwikkeling saldi omzet en export in Zuid-Holland,
eerste kwartaal 2013 - tweede kwartaal 2016

omzet export
 

bron: COEN (CBS Statline); databankzh.nl: Oordeel en verwachtingen van bedrijven in Zuid-Holland aangaande het economi-
sche klimaat. Resultaten uit de Conjunctuurenquête Nederland (COEN) in 2016 

2.4 Winst en investeringen 

Figuur 4 laat zien dat de winstgevendheid van Zuid-Hollandse ondernemingen zich positief 
ontwikkelt sinds het tweede kwartaal van 2015. In het eerste kwartaal van 2016 ziet 16,3% 
van de ondernemingen de winstgevendheid stijgen ten opzichte van het vorige kwartaal. 
14,4% kent een daling. Het saldo komt hiermee op 1,9. 

Aan het einde van het eerste kwartaal van 2016 verwacht 21,6% van de ondernemers in 
Zuid-Holland in 2016 meer te investeren dan in 2015. 14,3% denkt minder te gaan investe-
ren. Hiermee komt het saldo in het eerste kwartaal van 2016 op 7,3. Een jaar eerder lag dit 
saldo op 3,4. 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/selection/?DM=SLNL&PA=82436NED&VW=T�
http://www.databankzh.nl/ris/index.php�
http://www.databankzh.nl/ris/data/3328.php?nr=3328&reken=ABS&table=1&bar=true&search_string1=&search_string2=&operator=&sl0_cd=20&sl1_cd=105&sl2_cd=92&actie=gegeven&attempt=2�
http://www.databankzh.nl/ris/data/3328.php?nr=3328&reken=ABS&table=1&bar=true&search_string1=&search_string2=&operator=&sl0_cd=20&sl1_cd=105&sl2_cd=92&actie=gegeven&attempt=2�
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Figuur 4     Ontwikkeling saldi winst en investeringen in Zuid-
Holland, eerste kwartaal 2013 - eerste kwartaal 2016

winst investeringen
 

NB  Van winst en investeringen zijn geen gegevens beschikbaar voor de verwachtingen voor het tweede kwartaal van 2016. 
bron: COEN (CBS Statline); databankzh.nl: Oordeel en verwachtingen van bedrijven in Zuid-Holland aangaande het economi-
sche klimaat. Resultaten uit de Conjunctuurenquête Nederland (COEN) in 2016 

2.5 Personeel 

De behoefte aan personeel bij ondernemingen in Zuid-Holland neemt duidelijk toe in het 
tweede kwartaal van 2016 (figuur 5). 19,9% van de ondernemers verwacht meer personeel 
aan te nemen, 9,4% verwacht personeel af te stoten. Hiermee ligt het saldo voor het twee-
de kwartaal van 2016 (10,5) een stuk hoger dan de voorgaande kwartalen sinds begin 2013.  
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Figuur 5     Ontwikkeling saldo personeel in Zuid-Holland,
eerste kwartaal 2013 - tweede kwartaal 2016

 

bron: COEN (CBS Statline); databankzh.nl: Oordeel en verwachtingen van bedrijven in Zuid-Holland aangaande het economi-
sche klimaat. Resultaten uit de Conjunctuurenquête Nederland (COEN) in 2016 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/selection/?DM=SLNL&PA=82436NED&VW=T�
http://www.databankzh.nl/ris/index.php�
http://www.databankzh.nl/ris/data/3328.php?nr=3328&reken=ABS&table=1&bar=true&search_string1=&search_string2=&operator=&sl0_cd=20&sl1_cd=105&sl2_cd=92&actie=gegeven&attempt=2�
http://www.databankzh.nl/ris/data/3328.php?nr=3328&reken=ABS&table=1&bar=true&search_string1=&search_string2=&operator=&sl0_cd=20&sl1_cd=105&sl2_cd=92&actie=gegeven&attempt=2�
http://statline.cbs.nl/StatWeb/selection/?DM=SLNL&PA=82436NED&VW=T�
http://www.databankzh.nl/ris/index.php�
http://www.databankzh.nl/ris/data/3328.php?nr=3328&reken=ABS&table=1&bar=true&search_string1=&search_string2=&operator=&sl0_cd=20&sl1_cd=105&sl2_cd=92&actie=gegeven&attempt=2�
http://www.databankzh.nl/ris/data/3328.php?nr=3328&reken=ABS&table=1&bar=true&search_string1=&search_string2=&operator=&sl0_cd=20&sl1_cd=105&sl2_cd=92&actie=gegeven&attempt=2�
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Ondernemersvertrouwen positief over 2016 

Ondernemersvertrouwen 
Ondernemers in Zuid-Holland zijn aan het begin van het jaar positief gestemd over 2016. 
Ondernemers verwachten dat zowel omzet, export, investeringen als werkgelegenheid in 
2016 verbetert ten opzichte van 2015. Gezien het feit dat deze ontwikkelingen zich voor-
doen in zowel Zuid-Holland als Nederland, mag verwacht worden dat de genoemde trends 
ook voor de regio Rijn Gouwe en Woerden gelden. 

Stand van zaken begin 2016 
Resultaten over het eerste kwartaal van 2016 laten zien dat deze positieve verwachtingen 
voor 2016 inderdaad uitkomen. Zowel het economische klimaat, de omzet, export, winst, 
verwachte investeringen als de werkgelegenheid ontwikkelen zich in het eerste kwartaal 
van 2016 positief in Zuid-Holland. Het percentage ondernemingen met positieve resultaten 
op deze aspecten is groter dan het aantal ondernemingen met negatieve resultaten. Opval-
lend is verder de verwachte werkgelegenheidstoename in het tweede kwartaal van 2016. 
Aan het begin van het tweede kwartaal ligt het percentage ondernemers dat personeel 
denkt aan te nemen (19,9%) een stuk hoger dan het percentage ondernemers dat denkt dat 
de personeelssterkte zal afnemen (9,4%). De genoemde ontwikkelingen in Zuid-Holland zijn 
vergelijkbaar met die in Nederland (ondernemersplein.nl). 

  

http://www.ondernemersplein.nl/download/conjunctuurenquete-2016-2.pdf�
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3 Bedrijvigheid 
Dit hoofdstuk gaat over de bedrijven in de regio Rijn Gouwe en Woerden. Vragen die be-
antwoord worden zijn: tot welke sectoren en clusters3

3.1 Sectoren en clusters 

 behoren deze bedrijven (paragraaf 
3.1) en wat zijn de ontwikkelingen rondom het aantal bedrijfsvestigingen, het aantal zzp’ers 
en het aantal faillissementen (paragrafen 3.2 tot en met 3.4)? Paragraaf 3.5 gaat over de 
werkgelegenheid in de regio Rijn Gouwe en Woerden. De meest recente gegevens over de 
bedrijvigheid en werkgelegenheid in de regio Rijn Gouwe en Woerden betreffen 2015. Bij-
lage 1 bevat aanvullende informatie bij dit hoofdstuk. Indien relevant wordt naar deze bij-
lage verwezen. Daarnaast is in bijlage 3 ‘Het economische profiel AGW’ opgenomen. Dit 
profiel beschrijft de bedrijvigheid in de regio Alphen aan den Rijn, Gouda, Woerden 
(Groene Hart Werkt! regio). 

In 2015 telt de regio Rijn Gouwe 34.566 bedrijfsvestigingen (tabel 1). In Woerden zijn dat er 
4.741 (bijlage 1, paragraaf 3.1: tabel 3). In de regio Rijn Gouwe en Woerden behoren de 
meeste bedrijfsvestigingen tot de sectoren handel, specialistische zakelijke dienstverlening, 
gezondheids- en welzijnszorg en de bouw (roze gemarkeerde cellen in de tabel). Deze vier 
sectoren samen omvatten zo’n 60% van alle bedrijfsvestigingen in de regio Rijn Gouwe en 
Woerden. 

Tabel 1 en de tabellen in bijlage 1 (paragraaf 3.1: tabellen 1, 2 en 3) tonen behalve het aan-
tal vestigingen ook het aantal banen4

In de kolom ‘index’ in tabel 1 wordt de verdeling van de bedrijfsvestigingen en banen over 
de verschillende sectoren in de regio Rijn Gouwe in 2015 vergeleken met die in Zuid-
Holland. Een hoge index (groen gemarkeerde cellen) geeft aan dat de regio Rijn Gouwe in 
verhouding veel bedrijfsvestigingen of banen kent binnen deze sector. De gegevens voor 
Holland Rijnland, Midden-Holland en Woerden zijn te vinden in bijlage 1, paragraaf 3.1: 
tabellen 1,2 en 3. 

 per sector in respectievelijk de regio Rijn Gouwe, 
Holland Rijnland, Midden-Holland en Woerden. De meeste werkgelegenheid in de regio Rijn 
Gouwe en Woerden is te vinden in de gezondheids- en welzijnszorg, handel, industrie, spe-
cialistische zakelijke dienstverlening en onderwijs (roze gemarkeerde cellen). Samen zorgen 
deze sectoren in de regio Rijn Gouwe en Woerden voor twee derde van de werkgelegen-
heid. De verdeling van het aantal vestigingen en banen in Holland Rijnland en Midden-
Holland over de sectoren is vergelijkbaar met die in de regio Rijn Gouwe als geheel. 

In de regio Rijn Gouwe en Woerden behoren relatief veel bedrijfsvestigingen tot de secto-
ren landbouw, bosbouw en visserij, industrie, onderwijs en gezondheids- en welzijnszorg. 
Woerden telt daarnaast relatief veel bedrijfsvestigingen in de sector specialistische zakelij-
ke dienstverlening. 

                                                           
3 Een cluster is een groep van bedrijven en kenniscentra (bijvoorbeeld universiteiten, universitaire ziekenhuizen en publiek-

private topinstituten zoals TI Pharma) binnen een bepaald vakgebied die bij elkaar in de buurt gevestigd zijn. De hier gehan-
teerde clusters zijn door de provincie Zuid-Holland aangewezen als belangrijk voor de ontwikkeling van de economie in 
Zuid-Holland. 

4  Met banen wordt hier hetzelfde bedoeld als het aantal werkzame personen. 
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De sectoren landbouw, bosbouw en visserij en industrie tellen niet alleen relatief veel ves-
tigingen maar ook veel banen in de regio Rijn Gouwe en Woerden. Verder is in Holland Rijn-
land het aantal banen relatief groot in de sectoren onderwijs en gezondheids- en welzijns-
zorg en logies-, maaltijd- en drankverstrekking. In Midden-Holland en Woerden werken te-
vens veel mensen in de bouw en handel. De bedrijvigheid in Midden-Holland en Woerden 
tonen wat betreft zowel de verdeling van het aantal vestigingen als het aantal banen over 
de verschillende sectoren veel gelijkenis. 

Tabel 1 Percentage bedrijfsvestigingen en banen naar economische sector in de regio 
Rijn Gouwe en Zuid-Holland, 2015 

sector bedrijfsvestigingen banen 

regio rijn 
gouwe % 

zuid-
holland % 

index1 regio rijn 
gouwe % 

zuid-
holland % 

index1 

landbouw, bosbouw en visserij 6,8 4,4 152 2,7 1,8 151 

winning van delfstoffen 0,0 0,0 51 0,0 0,1 1 

industrie 4,6 3,7 125 10,1 7,6 133 

energievoorziening 0,1 0,0 109 0,2 0,4 44 

waterbedrijven en afvalbeheer 0,2 0,1 124 0,5 0,6 82 

bouw 10,9 11,2 98 5,8 5,6 104 

handel 20,8 20,0 104 20,1 17,8 113 

vervoer en opslag 2,3 3,1 74 4,1 5,7 73 

logies-, maaltijd- en drankverstrekking 4,2 4,4 96 4,1 3,8 109 

informatie en communicatie 3,9 4,7 84 2,4 3,2 75 

financiële instellingen 1,2 1,2 95 1,3 2,4 53 

verhuur van en handel in onroerend 
goed 

1,2 1,4 85 0,8 1,0 82 

specialistische zakelijke dienstverlening  15,7 17,7 89 7,9 9,1 87 

verhuur en overige zakelijke dienstver-
lening 

4,6 5,3 87 3,8 5,4 71 

openbaar bestuur en overheidsdiensten 0,4 0,4 89 4,5 7,3 62 

onderwijs 4,3 3,7 115 8,2 7,1 116 

gezondheids- en welzijnszorg 10,3 8,3 124 19,9 16,8 118 

cultuur, sport en recreatie 3,0 4,2 71 1,8 1,9 94 

overig 5,6 5,9 95 1,7 2,5 69 

totaal (absoluut aantal=100%) 34.566 183.617  280.939 1.469.572  

1 Berekening index: % regio Rijn Gouwe ÷ % Zuid-Holland. Een index boven de 100 geeft aan dat deze sector in de regio Rijn Gouwe 
relatief veel vestigingen/banen heeft ten opzichte van Zuid-Holland. 

bron: Bedrijvenregister Zuid-Holland 2016, databankzh.nl: Aantal bedrijfsvestigingen en banen per regio of gemeente in Zuid-
Holland 

Behalve naar sector kunnen bedrijven ook ingedeeld worden naar cluster. In Zuid-Holland 
wordt een aantal economische clusters onderscheiden die een belangrijke stuwende rol 
hebben voor de regionale economie (Provincie Zuid-Holland 2012). Tabel 2 toont het aantal 
vestigingen en banen in de regio Rijn Gouwe per cluster. De gegevens voor Holland Rijn-
land, Midden-Holland en Woerden staan in bijlage 1 (paragraaf 3.1: tabellen 4, 5 en 6). De 
bedrijven in Woerden zijn volgens dezelfde systematiek ingedeeld naar cluster als gehan-

http://www.databankzh.nl/ris/index.php�
http://www.databankzh.nl/ris/data/1500.php?nr=1500&reken=ABS&table=1&bar=false&search_string1=&search_string2=&operator=&sl0_cd=20&sl1_cd=105&sl2_cd=89&actie=gegeven&attempt=2�
http://www.databankzh.nl/ris/data/1500.php?nr=1500&reken=ABS&table=1&bar=false&search_string1=&search_string2=&operator=&sl0_cd=20&sl1_cd=105&sl2_cd=89&actie=gegeven&attempt=2�
http://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/economie-energie/�
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teerd in Zuid-Holland. Mogelijk wijkt dit af van de systematiek die het Provinciaal Arbeids-
plaatsen Register Provincie Utrecht hanteert. 

De creatieve industrie, greenports, ICT en techniek (het cluster techniek bestaat vooral uit 
maakindustrie) zijn wat betreft het absolute aantal vestigingen de grootste clusters in de 
regio Rijn Gouwe en Woerden (roze gemarkeerde cellen in tabel 2 en tabellen 4, 5 en 6 in 
bijlage 1, paragraaf 3.1). Meer dan 10% van alle bedrijfsvestigingen in de regio Rijn Gouwe 
en Woerden behoort tot een van deze clusters. Daarnaast zijn er in de regio Rijn Gouwe 
veel vestigingen (5,4% van alle vestingen) die behoren tot de greenports. Deze bedrijfsves-
tigingen bevinden zich vooral in Holland Rijnland. 

Techniek, greenports, life and health science en ICT zijn de clusters met de meeste werkge-
legenheid in 2015 in de regio Rijn Gouwe en Woerden. Deze clusters zorgen voor 16,4% van 
de banen in de regio Rijn Gouwe en 13,8% van de banen in Woerden (roze gemarkeerde 
cellen in tabellen). 

Als het aandeel vestigingen en banen per cluster in de regio Rijn Gouwe vergeleken wordt 
met dat in Zuid-Holland valt op dat de clusters food, feed and beverages5, greenports6 en li-
fe and health science7

In Midden-Holland en Woerden valt vooral het cluster feed, food and beverages op. In ver-
gelijking met Zuid-Holland is het percentage vestigingen en banen binnen dit cluster relatief 
hoog (bijlage 1, paragraaf 3.1: tabellen 5 en 6). Ook het cluster techniek heeft relatief veel 
bedrijfsvestigingen in Midden-Holland en Woerden. Het aandeel banen in het cluster tech-
niek is in Midden-Holland relatief groot. In Woerden is dit aandeel vergelijkbaar met ge-
middeld Zuid-Holland. 

 een groot deel van de vestigingen en banen voor hun rekening ne-
men. Dit is in tabel 2 aangegeven door middel van de groen gemarkeerde indices. Het beeld 
van Holland Rijnland (bijlage 1, paragraaf 3.1: tabel 4) is vergelijkbaar met de gehele regio 
Rijn Gouwe. 

                                                           
5 Vervaardiging van voedingsmiddelen en drank. 
6 Tuinbouw. 
7 Vervaardiging farmaceutische grondstoffen/producten, ontwikkeling met betrekking tot voeding en gezondheid, universitaire 

medische centra. 
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Tabel 2 Percentage bedrijfsvestigingen en banen naar economische cluster in de regio 
Rijn Gouwe en Zuid-Holland, 2015 

cluster bedrijfsvestigingen banen 

regio rijn 
gouwe % 

zuid-
holland % 

index1 regio rijn 
gouwe % 

zuid-
holland % 

index1 

chemie - haven industrieel com-
plex 0,1 0,1 109 0,9 0,9 100 

creatieve industrie 5,5 7,5 73 2,0 2,4 84 

financiële dienstverlening 0,4 0,4 103 0,8 1,7 46 

food, feed en beverages 0,6 0,4 151 2,0 1,2 169 

greenports 5,4 3,6 152 3,4 2,1 164 

ict 3,5 4,0 86 3,2 3,8 84 

internationaal recht 0,4 0,7 58 0,3 0,8 34 

life and health science 0,1 0,1 218 3,7 1,3 285 

logistiek en transport 1,6 2,2 76 2,6 3,7 69 

techniek 3,7 3,3 110 4,8 5,3 90 

water- en deltatechnologie 0,3 0,3 98 0,2 0,6 25 

totaal (absoluut aantal=100%) 34.566 183.617  280.939 1.469.572  

1 Berekening index: % regio Rijn Gouwe ÷ % Zuid-Holland. Een index boven de 100 geeft aan dat deze cluster in de regio Rijn 
Gouwe relatief veel vestigingen/banen heeft ten opzichte van Zuid-Holland. 

NB  De percentages per sector tellen niet op tot 100%, omdat niet alle bedrijven bij een van de bovenstaande clusters horen. 
Bovendien heeft techniek een kleine overlap met ICT. 

bron: Bedrijvenregister Zuid-Holland 2016, databankzh.nl: Aantal bedrijfsvestigingen en banen per regio of gemeente in Zuid-
Holland 

Het grootste deel van de werkzame beroepsbevolking in Nederland is middelbaar opge-
leid (bovenbouw havo/vwo, mbo niveaus 2, 3 en 4). De tabellen 3 en 4 tonen landelijke 
gegevens over het opleidingsniveau van de werkzame beroepsbevolking per sector en 
per cluster. Aan de hand hiervan kan een inschatting worden gemaakt van het aanbod 
aan werk naar opleidingsniveau in de regio Rijn Gouwe en Woerden. 

In de sector gezondheidszorg en welzijn werken relatief veel hoogopgeleiden. Gezien 
het feit dat deze sector in Holland Rijnland de grootste sector is en het percentage ba-
nen in deze sector ook relatief gezien groot is, is het waarschijnlijk dat er relatief gezien 
veel werk is voor hoger opgeleiden in Holland Rijnland. 

Midden-Holland en Woerden hebben in verhouding veel banen in de (grote) sectoren 
industrie en handel. Hierin werken in verhouding wat meer lager en middelbaar opge-
leiden dan gemiddeld. Woerden heeft daarnaast ook veel banen (absoluut en relatief) in 
de specialistische zakelijke dienstverlening waar weer relatief veel middelbaar en hoog-
opgeleiden werken. 

Tabel 4 laat het opleidingsniveau zien van de clusters die belangrijk zijn in de regio Rijn 
Gouwe. De clusters ICT en life and health science kennen veel hoogopgeleiden. De helft 
van de personen binnen het cluster techniek is middelbaar opgeleid. In de greenports 
werken veel middelbaar en lager opgeleiden. 

Het opleidingsniveau van de beroepsbevolking in de regio Rijn Gouwe en Woerden lijkt 
in grote lijnen overeenkomsten te vertonen met de werkgelegenheid naar opleidingsni-
veau. Het percentage hoger opgeleiden binnen de beroepsbevolking woonachtig in 
Holland Rijnland en Woerden (beide 37% in 2015) is iets hoger dan landelijk (35%). In 

http://www.databankzh.nl/ris/index.php�
http://www.databankzh.nl/ris/data/1500.php?nr=1500&reken=ABS&table=1&bar=false&search_string1=&search_string2=&operator=&sl0_cd=20&sl1_cd=105&sl2_cd=89&actie=gegeven&attempt=2�
http://www.databankzh.nl/ris/data/1500.php?nr=1500&reken=ABS&table=1&bar=false&search_string1=&search_string2=&operator=&sl0_cd=20&sl1_cd=105&sl2_cd=89&actie=gegeven&attempt=2�
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Midden-Holland zijn personen binnen de beroepsbevolking iets vaker lager of middel-
baar opgeleid (67%) dan landelijk (65%) (databankzh.nl, CBS Statline). 

Tabel 3 Werkzame beroepsbevolking (15-65 jaar) in Nederland per sector naar 
opleidingsniveau1, 2014 

 
laag % middelbaar % hoog % 

landbouw, bosbouw en visserij 38 51 11 

winning van delfstoffen 10 40 50 

industrie 30 47 23 

energievoorziening 7 36 57 

waterbedrijven en afvalbeheer 28 50 22 

bouw 35 52 14 

handel 33 50 17 

vervoer en opslag 34 48 18 

logies-, maaltijd- en drankverstrekking 37 51 12 

informatie en communicatie 7 35 58 

financiële instellingen 8 37 55 

verhuur van en handel in onroerend goed 13 43 44 

specialistische zakelijke dienstverlening 7 30 63 

verhuur en overige zakelijke dienstverlening 29 48 23 

openbaar bestuur en overheidsdiensten 11 41 48 

onderwijs 5 20 76 

gezondheids- en welzijnszorg 13 45 42 

cultuur, sport en recreatie 15 41 44 

overig 17 53 30 

totaal (15-65 jaar) 22 43 35 

1 Hoogst behaalde onderwijsniveau: 
- laag: basisonderwijs, vmbo, de eerste 3 leerjaren van havo/vwo of de assistentenopleiding (mbo-1); 
- middelbaar: bovenbouw van havo/vwo, de basisberoepsopleiding (mbo-2), de vakopleiding (mbo-3) en de middenkader- 

en specialistenopleidingen (mbo-4); 
- hoog: hbo of wo. 

bron: CBS 
 
 

http://www.databankzh.nl/ris/tables/table.php?nr=3313&reken=ABS&table=1&bar=true&search_string1=&search_string2=&operator=&sl0_cd=20&sl1_cd=105&sl2_cd=85&actie=gegeven�
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=83360NED&D1=1&D2=0,11-13&D3=472&D4=l&HDR=G3,G1,G2&STB=T&VW=T�
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Tabel 4  Werkzame beroepsbevolking (15 jaar en ouder) in Nederland per cluster naar 
opleidingsniveau 1, 2014 

 
laag % middelbaar % hoog % 

chemie - haven industrieel complex 15 56 29 

creatieve industrie 8 32 60 

financiële dienstverlening 7 35 58 

food, feed en beverages 33 45 22 

greenports 38 50 12 

ict 7 31 62 

internationaal recht 4 25 71 

life and health science 6 28 66 

logistiek en transport 37 49 14 

techniek 23 50 27 

water- en deltatechnologie 24 36 40 

totaal (15 jaar en ouder) 19 43 38 

1 Hoogst behaalde onderwijsniveau: 
- laag: basisonderwijs, vmbo, de eerste 3 leerjaren van havo/vwo of de assistentenopleiding (mbo-1); 
- middelbaar: bovenbouw van havo/vwo, de basisberoepsopleiding (mbo-2), de vakopleiding (mbo-3) en de middenkader- en 

specialistenopleidingen (mbo-4); 
- hoog: hbo of wo. 

bron: CBS 

3.2 Bedrijfsvestigingen met meer dan één werkzame persoon 

De regio Rijn Gouwe en Woerden tellen in 2015 in totaal 39.307 bedrijfsvestigingen. Bij on-
geveer de helft (19.254) betreft het een vestiging met meer dan één werkzame persoon, 
waarvan 12.100 vestigingen met meer dan één werkzame persoon in Holland Rijnland, 
5.444 in Midden-Holland en 1.710 in Woerden. 

Figuur 6 laat zien dat in de periode 2011-2015 het aantal bedrijfsvestigingen met meer dan 
één werkzame persoon in zowel Holland Rijnland, Midden-Holland als Woerden afneemt. 
Tussen 2014 en 2015 bedraagt deze afname zo’n 2% (afname: Holland Rijnland 2,4%, 
Midden-Holland 1,4% en Woerden 1,4%). Deze afname is vergelijkbaar met die in Zuid-
Holland tussen 2014 en 2015 (afname 2,0%). Gezien het feit dat het aantal vestigingen met 
meer dan één werkzame persoon in de regio Rijn Gouwe en Woerden in de gehele periode 
2008-2015 een dalende trend laat zien, is het goed mogelijk dat het aantal vestigingen ook 
in 2016 daalt. 
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Figuur 6      Ontwikkeling aantal bedrijfsvestigingen met meer dan                      
één werkzame persoon in de regio Rijn Gouwe,
Woerden en Zuid-Holland(index 2010=100), 2010-015

holland rijnland midden-holland woerden zuid-holland
 

bron: Bedrijvenregister Zuid-Holland 2016, databankzh.nl: Aantal bedrijfsvestigingen en banen per regio of gemeente in Zuid-
Holland, Provinciaal Arbeidsplaatsen Register Provincie Utrecht 

3.3 Zzp’ers 

In 2015 tellen de regio Rijn Gouwe en Woerden samen 20.053 zzp’ers. Hiervan zijn er 
11.942 in Holland Rijnland, 5.080 in Midden-Holland en 3.031 in Woerden gevestigd (figuur 
7). 

Tussen 2014 en 2015 blijft het absolute aantal zzp’ers in de regio Rijn Gouwe als geheel on-
geveer gelijk. Holland Rijnland kent in deze periode een kleine groei van 0,6%. In Midden-
Holland neemt het aantal zzp’ers af met 2,1%. In tegenstelling tot de regio Rijn Gouwe 
neemt in Woerden tussen 2010 en 2015 het aantal zzp’ers jaarlijks toe. De toename tussen 
2014 en 2015 is in Woerden 6,4%. Ook in Zuid-Holland groeit tussen 2010-2015 het aantal 
zzp’ers. Landelijke cijfers laten zien dat in 2016 het aantal zzp’ers verder stijgt (Kamer van 
Koophandel 2016). 

http://www.databankzh.nl/ris/index.php�
http://www.databankzh.nl/ris/data/1500.php?nr=1500&reken=ABS&table=1&bar=false&search_string1=&search_string2=&operator=&sl0_cd=20&sl1_cd=105&sl2_cd=89&actie=gegeven&attempt=2�
http://www.databankzh.nl/ris/data/1500.php?nr=1500&reken=ABS&table=1&bar=false&search_string1=&search_string2=&operator=&sl0_cd=20&sl1_cd=105&sl2_cd=89&actie=gegeven&attempt=2�
http://www.kvk.nl/download/KvK%20Bedrijvendynamiek%201e%20half%20jaar%202016_tcm109-420809.pdf�
http://www.kvk.nl/download/KvK%20Bedrijvendynamiek%201e%20half%20jaar%202016_tcm109-420809.pdf�
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Figuur 7      Ontwikkeling aantal zzp’ers1 in de regio Rijn Gouwe en
Woerden, 2010-2015

holland rijnland midden-holland woerden
 

1 Alle bedrijfsvestigingen waar één persoon werkzaam is. 
bron: Bedrijvenregister Zuid-Holland 2016, databankzh.nl: Aantal eenmansbedrijven in Zuid-Holland, Provinciaal Arbeidsplaat-
sen Register Provincie Utrecht 

Figuur 8 toont voor de regio Rijn Gouwe de ontwikkeling van het aandeel zzp’ers ten op-
zichte van het totaal aantal vestigingen. Hieruit blijkt dat ondanks de afname van het abso-
luut aantal zzp’ers dit aandeel tussen 2011 en 2015 licht toeneemt in de regio Rijn Gouwe, 
namelijk van 48,0 naar 49,2%. Woerden kent tussen 2011 en 2015 een toename van het 
aandeel zzp’ers van 58,7 naar 63,9%. 
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Figuur 8     Aandeel zzp’ers1 ten opzichte van het totaal aantal
vestigingen in de regio Rijn Gouwe, Holland Rijnland,
Midden-Holland en Woerden, 2011-2015

rijn gouwe (linker as) holland rijnland (linker as)
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1 Alle bedrijfsvestigingen waar één persoon werkzaam is. 
bron: Bedrijvenregister Zuid-Holland 2016, databankzh.nl: Aantal eenmansbedrijven in Zuid-Holland, Provinciaal Arbeidsplaat-
sen Register Provincie Utrecht 

http://www.databankzh.nl/ris/index.php�
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3.4 Faillissementen 

Figuur 9 toont het aantal uitgesproken faillissementen8 in de COROP-regio’s Agglomeratie 
Leiden en Bollenstreek en Oost-Zuid-Holland samen. Deze twee regio’s samen omvatten 
bijna de gehele regio Rijn Gouwe9
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Figuur 9      Aantal uitgesproken faillissementen1 in de regio’s
Leiden  en Bollenstreek en Oost-Zuid-Holland, 
2010-2015

. Na een sterke stijging van het aantal faillissementen in 
2013 neemt vanaf 2014 het aantal faillissementen weer af. In 2015 zijn er 205 faillissemen-
ten uitgesproken. Dat is 11% minder dan in 2014. 

 
1  Betreffende natuurlijke personen met eenmanszaak en bedrijven/instellingen. 
bron: CBS Statline, databankzh.nl: Aantal faillissementen in Zuid-Holland 

3.5 Werkgelegenheid 

In 2015 (peildatum 1 januari) telt de regio Rijn Gouwe 280.939 banen10

De omvang van het aantal banen is stabiel in de periode 2010-2011 (figuur 10). Vanaf 2012 
zet zich een dalende trend in. Dit is zowel het geval in Holland Rijnland, Midden-Holland, 
Woerden alsook in Zuid-Holland. Ten opzichte van 2014 neemt in 2015 de werkgelegenheid 
in de regio Rijn Gouwe met 1,6% af. In Holland Rijnland daalt het aantal banen met 1,6% en 
in Midden-Holland met 1,7% en in Woerden met 1,7%. 

, waarvan 201.006 in 
Holland Rijnland en 79.933 in Midden-Holland. In 2015 zijn er in Woerden 25.578 banen. 

Landelijke cijfers tonen dat de werkgelegenheid begin 2015 weer stabiliseert (toename ten 
opzichte van 2014: 0,1%) (LISA 2015). Voor 2016 voorziet het CPB een groei van de werkge-
legenheid in Nederland. Naar verwachting neemt de werkzame beroepsbevolking in 2016 

                                                           
8  Betreffende natuurlijke personen met eenmanszaak en bedrijven/instellingen. 
9 Omdat gegevens over de regio Rijn Gouwe niet beschikbaar zijn, is gekozen het aantal faillissementen van de twee COROP-

regio’s Agglomeratie Leiden en Bollenstreek en Oost-Zuid-Holland te presenteren. Alleen de gemeente Zuidplas valt buiten 
het gebied van de twee COROP-regio’s. Cijfers over Woerden zijn ook niet beschikbaar. 

10 Gegevens over het aantal banen/werkgelegenheid afkomstig uit het Bedrijvenregister en het Provinciaal Arbeidsplaatsen 
Register Provincie Utrecht betreft het aantal werkzame personen. 

http://www.databankzh.nl/ris/index.php�
http://www.databankzh.nl/ris/data/1677.php?nr=1677&reken=ABS&table=1&bar=true&search_string1=&search_string2=&operator=&sl0_cd=20&sl1_cd=105&sl2_cd=92&actie=gegeven&attempt=2�
https://www.lisa.nl/include/LISA_Persbericht_2015.pdf�
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met 0,8% en in 2017 met 1,6% in omvang toe (CPB 2016). Waarschijnlijk blijft de groei van 
de werkgelegenheid in de regio Rijn Gouwe iets achter bij de landelijke ontwikkeling. Ver-
wacht wordt dat het aantal banen in 2016 en 2017 met ongeveer 0,5% per jaar toeneemt 
(UWV WERKbedrijf 2016a). 
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Figuur 10      Ontwikkeling banen in Holland Rijnland, 
Midden-Holland, Woerden en Zuid-Holland 
(index 2010=100), 2010-2015

holland rijnland midden-holland woerden zuid-holland
 

bron: Bedrijvenregister Zuid-Holland 2016, databankzh.nl: Aantal bedrijfsvestigingen en banen per regio of gemeente in Zuid-
Holland, Provinciaal Arbeidsplaatsen Register Provincie Utrecht 

De krimp van de werkgelegenheid tussen 2014 en 2015 in de regio Rijn Gouwe doet zich 
voor in bijna alle sectoren (tabel 5). In Woerden is het beeld meer wisselend per sector (bij-
lage 1, paragraaf 3.5: tabel 8). 

In zowel de regio Rijn Gouwe (-3,4%) als Woerden (-5,5%) gaan tussen 2014 en 2015 veel 
banen verloren in de gezondheids- en welzijnszorg. Gezondheidszorg en welzijn zorgt in de 
regio Rijn Gouwe daarmee ook voor de grootste afname in absolute zin: het aantal banen in 
deze sector daalt met 1.981. 

Tussen 2014 en 2015 ontwikkelt de werkgelegenheid zich in de regio Rijn Gouwe en 
Woerden wel gunstig in de sectoren logies-, maaltijd- en drankverstrekking (toename regio 
Rijn Gouwe 2,7%, Woerden 12,4%) en de industrie (toename regio Rijn Gouwe 2%, 
Woerden 3,9%). 

Verder verliest de regio Rijn Gouwe tussen 2014 en 2015 relatief gezien veel banen in de 
sectoren energievoorziening (afname 9,5%), financiële instellingen (afname 8,5%) en ver-
voer en opslag (afname 5,9%). 

Het beeld voor de sectoren in Holland Rijnland (bijlage 1 paragraaf 3.5: tabel 7) is vergelijk-
baar met de gehele regio Rijn Gouwe. Midden-Holland kent in tegenstelling tot Holland 
Rijnland tussen 2014 en 2015 een groei van de werkgelegenheid in de sectoren energie-
voorziening (5,2%), onderwijs en cultuur, sport en recreatie (1,4%) (bijlage 1, paragraaf 3.5: 
tabel 7). 

http://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Policy-Brief-2016-05-Juniraming-2016.pdf�
https://www.werk.nl/xpsimage/wdo213568�
http://www.databankzh.nl/ris/index.php�
http://www.databankzh.nl/ris/data/1500.php?nr=1500&reken=ABS&table=1&bar=false&search_string1=&search_string2=&operator=&sl0_cd=20&sl1_cd=105&sl2_cd=89&actie=gegeven&attempt=2�
http://www.databankzh.nl/ris/data/1500.php?nr=1500&reken=ABS&table=1&bar=false&search_string1=&search_string2=&operator=&sl0_cd=20&sl1_cd=105&sl2_cd=89&actie=gegeven&attempt=2�
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In Woerden daalt de werkgelegenheid tussen 2014 en 2015 absoluut en relatief het meeste 
in de sector informatie en communicatie (afname 43,3%) en verhuur en overige zakelijke 
dienstverlening (afname 24,5%). Daar staat tegenover dat in de sectoren handel, logies-, 
maaltijd- en drankverstrekking, verhuur van en handel in onroerend goed, specialistische 
zakelijke dienstverlening de werkgelegenheid met 12 à 15% groeit (bijlage 1, paragraaf 3.5: 
tabel 8). 

Tabel 5 Ontwikkeling aantal banen in de regio Rijn Gouwe per sector 2012-2015 

 2012 2013 2014 2015 groei 
(%) 
2014-
2015 

afname 
(absoluut 
aantal) 
2014-
2015 

landbouw, bosbouw en visserij 7.866 7.718 7.644 7.555 -1,2 -89 

winning van delfstoffen 1 2 2 5 150,0 3 

industrie 27.891 27.951 27.934 28.503 2,0 569 

energievoorziening 767 688 587 531 -9,5 -56 

waterbedrijven en afvalbeheer 1.362 1.355 1.297 1.301 0,3 4 

bouw 18.846 17.741 16.831 16.371 -2,7 -460 

handel 59.392 58.404 57.289 56.411 -1,5 -878 

vervoer en opslag 12.015 12.479 12.351 11.619 -5,9 -732 

logies-, maaltijd- en drankverstrekking 10.671 10.989 11.149 11.447 2,7 298 

informatie en communicatie 7.279 7.381 6.977 6.809 -2,4 -168 

financiële instellingen 4.475 4.313 3.981 3.641 -8,5 -340 

verhuur van en handel in onroerend goed 2.407 2.350 2.229 2.198 -1,4 -31 

specialistische zakelijke dienstverlening 23.201 23.253 22.669 22.184 -2,1 -485 

verhuur en overige zakelijke dienstverlening 11.461 11.065 10.866 10.770 -0,9 -96 

openbaar bestuur en overheidsdiensten 12.271 12.190 12.682 12.652 -0,2 -30 

onderwijs 23.159 23.086 23.076 23.119 0,2 43 

gezondheids- en welzijnszorg 58.451 58.450 57.968 55.987 -3,4 -1.981 

cultuur, sport en recreatie 4.385 4.727 5.080 5.028 -1,0 -52 

overig 4.982 4.962 4.963 4.808 -3,1 -155 

totaal 290.882 289.104 285.575 280.939 -1,6 -4.636 

bron: Bedrijvenregister Zuid-Holland 2016, databankzh.nl: Aantal bedrijfsvestigingen en banen per regio of gemeente in Zuid-
Holland 

3.6 Flexibele arbeid 

Werkgevers maken steeds vaker gebruik van flexibele arbeidskrachten. Tussen 2010 en 2015 
neemt landelijk het aantal werknemers met een flexibel arbeidscontract toe (CBS Statline). 
Het aantal werknemers met een vast contract daarentegen laat tussen 2010 en 2015 een da-
lende trend zien. In 2010 had 21% van alle werknemers in Nederland een flexibel contract. In 

http://www.databankzh.nl/ris/index.php�
http://www.databankzh.nl/ris/data/1500.php?nr=1500&reken=ABS&table=1&bar=false&search_string1=&search_string2=&operator=&sl0_cd=20&sl1_cd=105&sl2_cd=89&actie=gegeven&attempt=2�
http://www.databankzh.nl/ris/data/1500.php?nr=1500&reken=ABS&table=1&bar=false&search_string1=&search_string2=&operator=&sl0_cd=20&sl1_cd=105&sl2_cd=89&actie=gegeven&attempt=2�
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82646NED&D1=0&D2=0&D3=0&D4=1-3,19&D5=39,44,49,54,59,64&HDR=T,G4&STB=G1,G2,G3&VW=T�
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2015 is dat 26%. Bij een vergelijkbaar percentage zou dat in 2015 neerkomen op bijna 60.000 
flexwerkers in de regio Rijn Gouwe en bijna 5.500 in Woerden11

Figuur 11 toont het groeipercentage van het aantal werknemers naar soort dienstverband. 
Te zien is dat tussen 2014 en 2015 het aantal flexwerkers met 5% toeneemt. Wat opvalt is 
dat steeds meer mensen met een tijdelijk contract uitzicht hebben op een vast dienstver-
band (groei 14%). Het aantal uitzendkrachten groeit tussen 2014 en 2015 met 7%. 
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Figuur 11    Groei werknemers naar soort dienstverband in
Nederland, 2014-2015, in percentages

 
bron: CBS Statline 

De uitzendbranche groeit verder in 2016, zo blijkt uit cijfers van ABU. Elke periode van vier 
weken meet ABU de groei van het aantal uren en van omzet in de uitzendbranche. Over de 
eerste vier perioden van 2016 groeien de omzet en het aantal uren gemiddeld met respec-
tievelijk 13 en 12% in vergelijking met dezelfde perioden in 2015 (ABU.nl). 

3.7 Spanning tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt 

De arbeidsmarkt in de regio Rijn Gouwe kan in het eerste kwartaal van 2016 als ruim ge-
typeerd worden: het aanbod van werkzoekenden is in kwantitatieve zin ruim voldoende 
om alle openstaande vacatures te vervullen. In Woerden is het aanbod van werkzoe-
kenden ongeveer gelijk aan het aantal vacatures. Dit is te zien in tabel 6. De tabel verge-
lijkt vraag en aanbod en laat zo zien waar (vanuit het standpunt van de werkgever) krap-
te en ruimte op de arbeidsmarkt is. Krapte betekent veel vraag naar arbeid (openstaan-
de vacatures) en weinig arbeidspotentieel (werkzoekenden minder dan zes maanden 
werkloos). De verhouding tussen vraag en aanbod wordt in tabel 6 weergegeven in een 
getal: de spanningsindicator (aantal openstaande vacatures per werkzoekende die zes 

                                                           
11 Berekend op grond van het landelijke percentage werknemers met een flexibel contract (21%) binnen de totale werkzame 

beroepsbevolking (werknemers en zelfstandigen) en de omvang van het aantal banen (gemeten in het aantal werkzame 
personen) in de regio Rijn Gouwe en Woerden. 

http://statline.cbs.nl/�
https://www.abu.nl/cms/showpage.aspx?id=9578&year=2016�
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maanden of korter staan geregistreerd bij UWV WERKbedrijf). Hoe hoger de spannings-
indicator, hoe moeilijker het voor werkgevers is om personeel te vinden. 

In het eerste kwartaal van 2016 is voor bijna alle beroepsgroepen het aantal werkzoeken-
den groter dan het aantal openstaande vacatures (ruime arbeidsmarkt) (tabel 6). Echter 
voor de ICT-beroepen is de arbeidsmarkt in de regio Rijn Gouwe en Woerden krap. Werk-
gevers kunnen dus voor de ICT-beroepen moeilijker aan personeel komen dan voor andere 
beroepen. Woerden kent daarnaast ook een krappe arbeidsmarkt voor commerciële be-
roepen. 

De verschillende beroepsgroepen zijn een optelsom van meerdere specifieke beroepen. 
Mogelijk zijn er voor een gehele beroepsgroep geen tekorten, maar is dat wel het geval 
voor enkele specifieke beroepen. Nadere analyse op het niveau van de afzonderlijke beroe-
pen laat zien dat in het eerste kwartaal van 2016 in de regio Rijn Gouwe de arbeidsmarkt 
krap is voor accountants, financieel specialisten en economen, docenten algemene vakken 
secundair onderwijs, docenten hoger onderwijs en hoogleraren, artsen, medisch praktijkas-
sistenten en verpleegkundigen (mbo). De arbeidsmarkt voor gespecialiseerd verpleegkun-
digen is zelfs zeer krap (werk.nl). 

De spanningsindicator zet het aantal vacatures tegenover het aantal werkzoekenden. In 
aanvulling op deze spanningsindicator heeft UVW WERKbedrijf een meer kwalitatief onder-
zoek uitgevoerd naar krapteberoepen in Holland Rijnland. Dit onderzoek is overigens (tot 
nu toe) niet gedaan in Midden-Holland. Werkgeversservicepunten, uitzendbureaus, recrui-
ters en individuele werkgevers uit verschillende sectoren is gevraagd naar hun ervaring met 
moeilijk vervulbare vacatures. De resultaten van dit onderzoek in Holland Rijnland zijn terug 
te vinden in bijlage 2. Veruit de meeste krapteberoepen in Holland Rijnland bevinden zich in 
de techniek, onder andere in de bouw en metaalbewerking, werktuigbouw, installatie en 
elektrotechniek. Zowel binnen de techniek alsook binnen andere beroepsgroepen is er 
vooral sprake van krapte bij beroepen op middelbaar, hoger en wetenschappelijk beroeps-
niveau. Binnen de bouw is er ook sprake van een tekort aan arbeidskrachten voor beroepen 
waarvoor een lager opleidingsniveau is vereist (UWV WERKbedrijf 2016b). 

https://www.werk.nl/werk_nl/arbeidsmarktinformatie/tabellen�
https://www.werk.nl/xpsimage/wdo215867�
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Tabel 6 Typering arbeidsmarkt (vanuit het standpunt van de werkgever) in de regio Rijn 
Gouwe en Woerden naar beroep, eerste kwartaal 2016 

 rijn gouwe1 holland rijnland1 midden-holland1 woerden 

 typering spanning typering spanning typering spanning typering spanning 

agrarische beroepen ruim 0,37 ruim 0,46 zeer ruim 0,04 * 

bedrijfseconomische en 
administratieve 
beroepen 

ruim 0,56 ruim 0,52 ruim 0,66 gemiddeld 0,67 

commerciële beroepen gemiddeld 0,94 gemiddeld 1 gemiddeld 0,77 krap 2,02 

creatieve en taalkundige 
beroepen 

ruim 0,5 ruim 0,45 gemiddeld 0,71 * 

dienstverlenende 
beroepen 

gemiddeld 0,75 gemiddeld 0,84 ruim 0,46 gemiddeld 0,89 

ict beroepen krap 2,43 krap 1,99 krap 3,9 krap 2,45 

managers ruim 0,53 ruim 0,53 ruim 0,54 gemiddeld 0,8 

openbaar bestuur, 
veiligheid en juridische 
beroepen 

ruim 0,52 ruim 0,52 ruim 0,55 * 

pedagogische beroepen gemiddeld 0,69 gemiddeld 0,69 gemiddeld 0,71 gemiddeld 1,06 

technische beroepen ruim 0,39 ruim 0,37 ruim 0,44 gemiddeld 1,31 

transport en logistiek be-
roepen 

ruim 0,48 ruim 0,49 ruim 0,46 ruim 0,6 

zorg en welzijn beroepen gemiddeld 0,87 gemiddeld 0,8 gemiddeld 1,12 gemiddeld 1,22 

totaal ruim 0,63 ruim 0,63 ruim 0,66 gemiddeld 1,1 

1 Exclusief de gemeenten Voorschoten en Zuidplas. UWV publiceert de gegevens naar arbeidsmarktregio. Voorschoten 
hoort volgens deze arbeidsmarktregio-indeling niet bij Holland Rijnland en Zuidplas niet bij Midden-Holland. 

* Vanwege te lage aantallen publiceert het UWV WERKbedrijf hier geen cijfers. 
bron: UWV WERKbedrijf, databankzh.nl: Spanningsindicator per arbeidsmarktregio en beroepsgroep in Zuid-Holland 

Het aantal vacatures vormt een indicatie voor de vraag naar personeel op de arbeidsmarkt. 
Eind april 2015 telt de regio Rijn Gouwe 3.504 openstaande vacatures. Dat is ruim twee 
keer zoveel als een jaar eerder (groei 112%). Deze stijging is in zowel Holland Rijnland 
(120%) als Midden-Holland (97%) zichtbaar. Ook Zuid-Holland en Nederland tellen eind 
april 2016 twee keer zoveel openstaande vacatures als het jaar ervoor in april (werk.nl). De 
toename van het aantal vacatures duidt op een herstel van de werkgelegenheid. Cijfers per 
gemeente en dus voor Woerden worden niet gepubliceerd door UWV WERKbedrijf. De 
verwachting is dat er ook in Woerden sprake is ven een toename van het aantal vacatures. 

  

http://www.databankzh.nl/ris/index.php�
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De regio Rijn Gouwe en Woerden tellen in 2015 in totaal 39.307 bedrijfsvestigingen. Hier 
zijn 306.517 personen werkzaam. 

De regio Rijn Gouwe heeft in verhouding tot heel Zuid-Holland veel vestigingen én banen 
binnen de sectoren landbouw, bosbouw en visserij, industrie, onderwijs en gezondheids- en 
welzijnszorg. Daarnaast zijn er naar verhouding veel mensen werkzaam in de handel. 
Clusters met relatief veel bedrijfsvestigingen en banen in de regio Rijn Gouwe zijn food, 
feed and beverages, greenports en life and health science. 

Van de 34.566 bedrijfsvestigingen in de regio Rijn Gouwe is bijna de helft (49,2%) in handen 
van zzp’ers. Dat is iets meer dan in 2011 (48%). Tussen 2014 en 2015 neemt het aantal be-
drijfsvestigingen in de regio Rijn Gouwe af. Deze afname is bij de vestigingen met twee of 
meer werkzame personen 2,1%. Het aantal zzp’ers blijft nagenoeg gelijk. Het aantal faillis-
sementen ontwikkelt zich in de genoemde periode gunstig. In 2015 zijn 11% minder faillis-
sementen uitgesproken dan in 2014. 

Woerden kent relatief (in vergelijking met Zuid-Holland) veel bedrijfsvestigingen en werkge-
legenheid in de sectoren landbouw en industrie en in het cluster food, feed and beverages. 
In totaal zijn er 4.741 vestigingen in deze gemeente in 2015, waarvan 63,9% zzp’ers. In 2011 
lag het aandeel zzp’ers nog op 58%. 

De werkgelegenheid in de regio Rijn Gouwe en Woerden neemt tussen 2014 en 2015 af. In 
2015 ligt het aantal banen in Holland Rijnland 1,6% lager dan het jaar ervoor. In Midden-
Holland en Woerden is deze afname 1,7%. Het aantal banen in Zuid-Holland daalt in dezelf-
de periode met 0,8%. 

In de loop van 2015 neemt de werkgelegenheid weer toe, zo blijkt uit landelijke cijfers. 
Naar verwachting zal in de regio Rijn Gouwe in 2016 en 2017 het aantal banen met onge-
veer 0,5% per jaar groeien. Voor Woerden zal ongeveer hetzelfde gelden. Dat is wat minder 
dan de landelijk verwachte banengroei (1% per jaar). 

Werkgevers maken steeds vaker gebruik van flexibele arbeidskrachten. Het aantal werk-
nemers met een flexibel arbeidscontract ligt in Nederland in 2015 5% hoger dan in 2014. 
Opvallend is toch ook de groei van het aantal werknemers met een tijdelijk contract dat uit-
zicht heeft op een vast contract. Dit aantal is tussen 2014 en 2015 in Nederland met 14% 
toegenomen. 

De stijgende trend van het aantal flexwerkers zet door in 2016. In de eerste acht weken van 
2016 ligt, landelijk gezien, zowel de omzet als het aantal uren in de uitzendbranche ruim 
10% hoger dan een jaar eerder. 

In het eerste kwartaal van 2016 is in de regio Rijn Gouwe en Woerden voor veel beroeps-
groepen het aantal werkzoekenden groter dan het aantal openstaande vacatures. Een dui-
delijke uitzondering hierop is de beroepsgroep ICT. In zowel Holland Rijnland, Midden-
Holland als Woerden is de arbeidsmarkt voor ICT’ers krap (gezien vanuit de werkgever). 
Andere beroepen waarvoor de arbeidsmarkt in de regio Rijn Gouwe krap is, zijn: accoun-
tants, financieel specialisten en economen, docenten algemene vakken secundair onder-
wijs, docenten hoger onderwijs en hoogleraren, artsen, medisch praktijkassistenten en ver-
pleegkundigen (mbo). De arbeidsmarkt voor gespecialiseerd verpleegkundigen is zelfs zeer 
krap (werk.nl). 

Verder geven deskundigen aan dat er in de eerste helft van 2016 in Holland Rijnland vooral 
een tekort aan mensen is binnen de techniek, onder andere in de bouw en metaalbewer-
king, werktuigbouw, installatie en elektrotechniek. 

https://www.werk.nl/werk_nl/arbeidsmarktinformatie/tabellen�
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4 Beschikbaar arbeidspotentieel 
Dit hoofdstuk beschrijft het aanbod aan arbeidskrachten in de regio Rijn Gouwe en 
Woerden. Paragraaf 4.1 gaat over de beroepsbevolking, pendel en de toekomstige ontwik-
keling van de beroepsbevolking. De cijfers in paragraaf 4.2 geven inzicht in het aantal werk-
zoekende met een uitkering. Tot slot komt in paragraaf 4.3 het onderwijs aan bod. Nieuw 
aanbod op de arbeidsmarkt wordt immers vooral bepaald door instroom vanuit het onder-
wijs. 

4.1 Beroepsbevolking 

4.1.1 Huidige beroepsbevolking  
De beroepsbevolking wordt door het CBS gedefinieerd12

De beroepsbevolking in de regio Rijn Gouwe bestaat in 2015 uit ongeveer 419.000 perso-
nen. Hiervan hebben 395.000 personen een baan en zijn 26.000 personen werkloos. In 
Woerden omvat de beroepsbevolking ongeveer 27.000 personen, waarvan 26.000 met een 
baan en 1.000 werkloos (tabel 7). 

 als alle 15- tot 75-jarigen die wer-
ken of werkloos zijn en zich actief aanbieden op de arbeidsmarkt. Ook in deze publicatie 
wordt deze definitie van de beroepsbevolking gebruikt, tenzij anders vermeld. 

Tabel 7 Absolute aantallen beroepsbevolking (15 tot 75 jaar) regio Rijn Gouwe en 
Woerden, 2015  

 bevolking 
(15 tot 75 jaar)1 

beroeps-
bevolking 

werkzame 
beroepsbevolking 

werkloze 
beroepsbevolking 

niet-beroeps-
bevolking 

regio rijn gouwe 581.000 419.000 395.000 26.000 165.000 

holland rijnland 414.000 300.000 283.000 19.000 116.000 

midden-holland 167.000 119.000 112.000 7.000 49.000 

woerden 37.000 27.000 26.000 1.000 10.000 

1 Exclusief de personen in institutionele huishoudens. Dit wordt ook de potentiële beroepsbevolking genoemd. 
NB:  De cijfers voor de regio Rijn Gouwe, Holland Rijnland en Midden-Holland zijn berekend op grond van afgeronde cij-

fers voor de gemeenten. 
bron: CBS, bewerking Tympaan Instituut, databankzh.nl: Beroepsbevolking Zuid-Holland 

Het werkloosheidspercentage in de regio Rijn Gouwe (6,2%) en Woerden (5,1%) ligt lager 
dan in Zuid-Holland (7,8%) en Nederland (6,9%) (tabel 8). Daarnaast ligt het aandeel 15- tot 
75-jarigen dat zich aanbiedt op de arbeidsmarkt, de bruto-arbeidsparticipatie, in de regio 
Rijn Gouwe en Woerden (beide ongeveer 72%) hoger dan in Zuid-Holland (69,5%) en 

                                                           
12 Tot en met 2014 hanteerde het CBS de leeftijdsgrens 15-65 jaar. Cijfers over de beroepsbevolking volgens deze definitie 

worden door het CBS niet meer gepubliceerd. Sinds 2015 gebruikt het CBS de internationale definitie van beroepsbevolking 
met de leeftijdsgrens 15-75 jaar. 
Huidige definitie beroepsbevolking: 
personen tussen 15 en 75 jaar: 
- die betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking) of 
- die geen betaald werk hebben, recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze 

beroepsbevolking). 
Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). Bij betaald werk 
gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur. 
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Nederland (70,2%). De arbeidsreserve, bestaande uit de werkloze beroepsbevolking en de 
niet-beroepsbevolking (iedereen van 15 tot 75 jaar die zich niet aanbied op de arbeids-
markt), is in de regio Rijn Gouwe en Woerden dus relatief gezien wat kleiner dan in Zuid-
Holland en Nederland. Dit geldt binnen de regio Rijn Gouwe in zowel Holland Rijnland als 
Midden-Holland. 

Tabel 8 Percentages bruto- en netto-arbeidsparticipatie, werkloosheidspercentage 
(voor de beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar) in de regio Rijn Gouwe, 
Woerden en Zuid-Holland, 2015 

 

bruto-arbeidsparticipatie1 netto-arbeidsparticipatie2 werkloosheidspercentage 

regio rijn gouwe 71,9 67,8 5,7 

holland rijnland 72,3 68,3 5,6 

midden-holland 70,9 66,6 6,2 

woerden 72,5 68,8 5,1 

zuid-holland 69,5 64,1 7,8 

nederland 70,2 65,4 6,9 

1 Percentage beroepsbevolking (alle 15- tot 75-jarigen die werken of werkloos zijn en zich actief aanbieden op de ar-
beidsmarkt) ten opzichte van potentiële beroepsbevolking 15 tot 75 jaar. 

2 Percentage werkzame beroepsbevolking ten opzichte van bevolking 15 tot 75 jaar (potentiële beroepsbevolking). 
NB De cijfers voor de regio Rijn Gouwe, Holland Rijnland en Midden-Holland zijn berekend op grond van afgeronde cij-

fers voor gemeenten. 
bron: CBS; bewerking Tympaan Instituut, databankzh.nl: Beroepsbevolking Zuid-Holland 

4.1.2 Pendel 
De regio Rijn Gouwe en Woerden liggen tussen de grote steden Amsterdam, Utrecht en 
Den Haag. Inwoners van de regio Rijn Gouwe en Woerden werken niet alleen in de eigen 
woonregio/gemeente, maar vaak ook in deze grote steden. Ook inwoners uit andere regio’s 
in de buurt van een van de vier grootste steden van Nederland pendelen vaak naar deze 
grote steden. 

De omvang van de werkzame beroepsbevolking in 2015 (395.000 personen tussen de 15 en 
75 jaar: tabel 7) is ongeveer 1,4 keer zo groot als de werkgelegenheid (280.939 banen:  
tabel 5) in de regio Rijn Gouwe. Dat betekent dus dat de uitgaande pendel13 groter is dan 
de inkomende pendel (kaart 2). In 2015 wordt ongeveer driekwart van de werkgelegenheid 
in de regio Rijn Gouwe ingevuld door de beroepsbevolking woonachtig in de regio. De uit-
gaande pendel is ruim anderhalf keer zo groot als de inkomende pendel (kaart 214

Het aantal banen in Woerden (24.000) is ongeveer even groot als de omvang van de werk-
zame beroepsbevolking (25.000). Bijna de helft (45%) van de banen in Woerden wordt ver-
vuld door iemand die ook in de gemeente woont. 13.400 mensen uit Woerden werken bui-
ten de gemeente en 14.100 mensen komen van buiten om in Woerden te werken. (CBS 
Statline woon-werkverkeer). 

). 

                                                           
13 Pendel in deze publicatie: het reizen uit de regio Rijn Gouwe/Woerden (uitgaande pendel) of naar de regio Rijn Gouwe/ 

Woerden (inkomende pendel) voor werk. 
14 De cijfers over pendel in deze paragraaf zijn gebaseerd op cijfers uit CBS Statline over de COROP-regio’s agglomeratie 

Leiden en Bollenstreek en Oost-Zuid-Holland (regio-indeling 2014) en de gemeenten Nederlek, Ouderkerk, Zuidplas en 
Woerden. De pendelgegevens wijken iets af van de cijfers over beroepsbevolking en van het aantal banen in het Bedrijven-
register Zuid-Holland. 
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Kaart 2 Pendel naar en uit de regio Rijn Gouwe en pendel naar en uit Woerden, 2015  

 
bron: CBS, bewerking Tympaan Instituut, databankzh.nl: Woon-werkverkeer: aantal werkenden per gemeente of regio naar 
woonplaats in Zuid-Holland in 2015 

4.1.3 Prognose beroepsbevolking gekoppeld aan de AOW-leeftijd 
Tussen 2016 en 2025 wordt de AOW-leeftijd verhoogd van 65 jaar en 6 maanden naar (mi-
nimaal) 67 jaar (rijksoverheid.nl). Hiermee probeert de Rijksoverheid te stimuleren dat 
mensen later met pensioen gaan. 

Tabel 9 laat zien welke invloed het verhogen van de AOW-leeftijd heeft op de omvang van 
de (potentiële) beroepsbevolking (hier: 15 jaar tot AOW-leeftijd). In 2025 kent de regio Rijn 
Gouwe 1,2% minder 15-65-jarigen dan in 2016. Wanneer de AOW-leeftijd niet verhoogd 
zou worden, leidt dat dus tot een kleinere potentiële beroepsbevolking. Met het verhogen 
van de AOW-leeftijd naar 67 jaar groeit de potentiële beroepsbevolking tussen 2016 en 
2025 met 2,4%. 

Ook in Woerden neemt naar verwachting de omvang van de potentiële beroepsbevolking 
toe wanneer de AOW-leeftijd verhoogd wordt naar 67 jaar (4,5%). 

Tabel 9 Prognose ontwikkeling potentiële beroepsbevolking (15 jaar tot AOW-leeftijd) in 
de regio Rijn Gouwe en Woerden, 2016-2025 

 2016 2025 groei (%) 2016-2025 

15 tot 65 jaar 15 tot 65 jaar 15 tot 67 jaar 15 tot 65 jaar 15 tot 67 jaar1 

regio rijn gouwe 507.808 501.665 520.194 -1,2 2,4 

holland rijnland 363.500 360.346 373.435 -0,9 2,7 

midden-holland 144.308 141.319 146.759 -2,1 1,7 

woerden 32.682 32.813 34.141 0,4 4,5 

zuid-holland 2.385.207 2.376.384 2.456.690 -0,4 3,0 

1 Groei (%) van de potentiële beroepsbevolking tussen 2016 (15 tot 65 jaar) en 2025 (15 tot 67 jaar). 
NB Prognose omvang potentiële beroepsbevolking Woerden in 2016 op grond van omvang bevolking 5 tot 55/57 jaar in 2015. 
bron: CBS, Provinciale prognose 2013, databankzh.nl: Bevolkingscijfers en -ontwikkeling in Zuid-Holland, naar leeftijd en 
geslacht, volgens de provinciale prognose 2016-2040 
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Het ziet ernaar uit dat niet alleen de potentiële beroepsbevolking toeneemt, maar ook het 
aantal personen dat zich daadwerkelijk op de arbeidsmarkt aanbiedt (de beroepsbevolking). 
De bruto-arbeidsparticipatie onder 45- tot 75-jarigen in Zuid-Holland is tussen 2010 en 2015 
toegenomen van 57,5 naar 59% (databankzh.nl: Bruto-arbeidsparticipatie (%) naar leeftijd 
per COROP-gebied in Zuid-Holland in 2003-2015). Doordat de AOW-leeftijd verhoogd wordt, 
is het zeer waarschijnlijk dat de arbeidsparticipatie van deze leeftijdsgroep verder groeit. Een 
en ander hangt natuurlijk wel af van de mogelijkheid die mensen hebben om op grond van 
cao-afspraken met vervroegd pensioen te gaan. 

4.2 Werkzoekenden 

Wie zijn baan verliest ontvangt eerst een WW-uitkering. Als de WW is beëindigd, krijgt men 
eventueel een bijstandsuitkering15

4.2.1 WW-uitkeringen 

. Of men recht heeft op een bijstandsuitkering hangt af 
van de persoonlijke situatie. In de paragrafen 4.2.1 en 4.2.2 worden aan de hand van het 
aantal WW- en bijstandsuitkeringen ontwikkelingen rondom het aantal werkzoekenden in 
kaart gebracht. Paragraaf 4.2.3 gaat in op het aantal personen met een bijstandsgerela-
teerde uitkering. In de paragrafen 4.2.4 en 4.2.5 komen het aantal Wajong-uitkeringen en 
het aantal personen binnen de sociale werkvoorziening aan bod. 

Begin 2016 worden in de regio Rijn Gouwe 16.550 WW-uitkeringen verstrekt (tabel 10). In 
Woerden zijn dat er 1.040. De groei van het aantal WW-uitkeringen in de regio Rijn Gouwe 
is tussen 2015 en 2016 (1,9%) weliswaar groter dan tussen 2014 en 2015 (0,9%), maar een 
stuk lager dan de jaarlijkse groei tussen 2012 en 2014 (ongeveer 30%). In Holland Rijnland 
neemt het aantal WW-uitkeringen in de periode 2015-2016 iets meer toe (2,3%) dan in 
Midden-Holland (1,0%). In Woerden neemt na 2014 het aantal WW-uitkeringen af. In 2016 
worden 1.040 uitkeringen verstrekt. Dat is 3,7% minder dan in 2015. In Zuid-Holland be-
draagt de groei in dezelfde periode 2,3%. 

In vergelijking met Zuid-Holland ligt het aantal WW-uitkeringen per hoofd van de bevolking 
in de regio Rijn Gouwe en in Woerden iets lager. De regio Rijn Gouwe en Woerden tellen 
ieder 3,3 WW-uitkeringen per 100 inwoners van 15 tot 65 jaar. In Zuid-Holland zijn dat er 
3,7 per 100 inwoners van 15 tot 65 jaar (tabel 10). 

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) is er sinds juli 2015 een nieuwe 
WW-systematiek op basis van inkomstenverrekening. Deze systematiek heeft een structu-
reel verhogend effect op het aantal lopende WW-uitkeringen. Dit komt enerzijds doordat 
mensen die gaan werken een aanvulling uit de WW kunnen behouden en anderzijds door-
dat het recht op uitkering pas wordt beëindigd in de uitkeringsadministratie nadat gebleken 
is dat de opgegeven inkomsten overeenkomen met de inkomstenopgave van de werkgever 
in de Polisadministratie16

                                                           
15  Een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb, tot en met 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). 

. 

16  Behalve dat aanpassingen in de Wwz vanaf 1 juli 2015 zorgen voor een structureel verhogend effect op het aantal WW-
uitkeringen, is er vanaf 1 januari 2016 een andere aanpassing in de Wwz die juist een structureel verlagend effect heeft op 
het aantal WW-uitkeringen. In de Wwz is bepaald dat de maximale duur van door de overheid betaalde WW van 1 januari 
2016 tot 2019 stapje voor stapje wordt teruggebracht van 38 naar 24 maanden (rijksoverheid.nl). Hierdoor neemt op de 
lange duur het aantal WW-uitkeringen mogelijk af en het aantal bijstandsuitkeringen toe. Naar verwachting wordt de uit-
stroom uit de WW vooral zichtbaar in de periode 2018-2021. Eind 2016 zal het effect nog nauwelijks zichtbaar zijn. (UWV 
WERKbedrijf 2015b). 
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De ontwikkeling van het aantal WW-uitkeringen tussen 2015 en 2016 verschilt per leeftijds-
groep (tabel 11). In de regio Rijn Gouwe neemt in de leeftijdsgroep 35 tot 55 jaar het aantal 
WW-uitkeringen af. Het aantal uitkeringen aan personen tot 35 jaar en personen ouder dan 
54 jaar groeit daarentegen. Dezelfde trend doet zich voor in Zuid-Holland. Opvallend is dat 
het aantal WW-uitkeringen aan 55-plussers in Woerden afneemt en juist bij de jongeren 
een sterke stijging te zien is. 

Oudere werklozen hebben vaker dan jongere te maken met langdurige werkloosheid. Zo is 
in april 2016 in de regio Rijn Gouwe 69% van de werkzoekende 50-plussers langer dan een 
halfjaar werkloos. Onder 50-minners is dit 43% zo blijkt uit cijfers van het UWV WERKbedrijf 
(werk.nl). Om (langdurige) werkloosheid onder ouderen aan te pakken stelt de rijksover-
heid 68 miljoen euro ter beschikking. Het ‘actieplan aanpak werkloosheid onder 50-plus-
sers’ moet 50-plussers ondersteunen bij het vinden van een nieuwe baan, werknemers 
wendbaarder maken op de arbeidsmarkt en werkgevers minder terughoudend laten zijn bij 
het aannemen van vijftigplussers (rijksoverheid.nl). 

Tabel 10 Ontwikkeling aantal WW-uitkeringen in de regio Rijn Gouwe, Woerden en Zuid-
Holland, 2012-2016 

 2012 2013 2014 2015 2016 groei (%) 
2015-2016 

aantal 
uitkeringen 
in 2016 per 
100 15-65-
jarigen 

regio rijn gouwe 9.490 12.120 16.100 16.240 16.550 1,9 3,3 

holland rijnland 6.740 8.430 11.350 11.460 11.720 2,3 3,2 

midden-holland 2.750 3.690 4.750 4.780 4.830 1,0 3,3 

woerden 580 770 1.110 1.080 1.040 -3,7 3,2 

zuid-holland 53.810 66.720 85.540 85.900 87.890 2,3 3,7 

NB De gegevens hebben peildatum 1 januari (gebaseerd op CBS-gegevens met peildatum 31 december van het vooraf-
gaande jaar). Voor 2016 betreft het voorlopige cijfers. 

bron: CBS, databankzh.nl: Aantal WW-uitkeringen in Zuid-Holland in 2008-2016 

Tabel 11 Ontwikkeling aantal WW-uitkeringen naar leeftijd in de regio Rijn Gouwe, 
Woerden en Zuid-Holland, 2015-2016 

    jonger dan 
25 jaar 

25 tot 35 jaar 35 tot 45 jaar 45 tot 55 jaar 55 tot 65 jaar 

aantal ww-
uitkeringen in 
2016  

regio rijn gouwe 650 2.580 2.980 4.690 5.610 

holland rijnland 470 1.860 2.130 3.280 3.930 

midden-holland 180 720 850 1.410 1.680 

woerden 40 140 180 310 360 

zuid-holland 3.830 15.640 17.660 24.660 25.750 

groei (%) ww-
uitkeringen, 
2015-2016  

regio rijn gouwe 6,6 7,9 -4,5 -4,9 8,1 

holland rijnland 6,8 8,8 -4,9 -5,2 9,8 

midden-holland 5,9 5,9 -3,4 -4,1 4,3 

woerden 33,3 7,7 -18,2 -3,1 -2,7 

zuid-holland 13,3 8,2 -4,4 -2,8 6,5 

NB  De gegevens hebben peildatum 1 januari (gebaseerd op CBS-gegevens met peildatum 31 december van het vooraf-
gaande jaar). Voor 2016 betreft het voorlopige cijfers. 

bron: CBS, databankzh.nl: Aantal WW-uitkeringen naar leeftijd in Zuid-Holland in 2014 en 2015 en 2016 
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4.2.2 Uitkeringen Participatiewet 
Het doel van de Participatiewet is zo veel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking 
werk te laten vinden. De Participatiewet vervangt per 1 januari 2015 de Wet werk en bij-
stand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wet werk en 
arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). 

Tabel 12 toont het aantal bijstandsuitkeringen (Wwb/Participatiewet) aan personen tot 
AOW-leeftijd in de periode 2013-2015. Het aantal bijstandsuitkeringen in de regio Rijn 
Gouwe groeit sterk in deze periode. Tussen 2015 en 2016 neemt het aantal uitkeringen in 
Holland Rijnland met 5% toe en Midden-Holland met 5,8%. Het aantal uitkeringen per 100 
inwoners tussen de 15 en 65 jaar ligt in de regio Rijn Gouwe (2,1 uitkeringen per 100 15- tot 
65-jarigen) ondanks deze sterke groei is dit lager dan gemiddeld in Zuid-Holland (4,3 uitke-
ringen per 100 15- tot 65-jarigen). 

In Woerden ontwikkelt het aantal bijstandsuitkeringen zich gunstig tussen 2015 en 2016. 
Het aantal neemt met 4,4% af. Hiermee telt Woerden in 2016 430 bijstandsuitkeringen, wat 
overeenkomt met 1,3 uitkeringen per 100 inwoners van 15 tot 65 jaar. 

Tabel 12 Ontwikkeling aantal bijstandsuitkeringen aan personen tot AOW-leeftijd in de 
regio Rijn Gouwe, Woerden en Zuid-Holland, 2013-20161 

 2013  
(aow-leeftijd  
65 jaar en 1 
maand) 

2014  
(aow-leeftijd  
65 jaar en 2 
maanden) 

2015  
(aow-leeftijd 
65 jaar en 3 
maanden) 

20161  
aow-leeftijd 
65 jaar en 6 
maanden) 

groei (%) 
2015-2016 

aantal uit-
keringen in 
2016 per 100 
15- tot 65-
jarigen 

regio rijn gouwe 8.780 9.620 10.350 10.890 5,2 2,1 

holland rijnland 6.290 6.870 7.400 7.770 5,0 2,1 

midden-holland 2.490 2.750 2.950 3.120 5,8 2,2 

woerden 410 430 450 430 -4,4 1,3 

zuid-holland 88.370 94.730 100.310 103.370 3,1 4,3 

1 Voorlopige cijfers. 
NB De gegevens hebben peildatum 1 januari (gebaseerd op CBS-gegevens met peildatum 31 december van het voorafgaande jaar). 
bron: CBS Statline 

4.2.3 Bijstandsgerelateerde uitkeringen 
Tabel 13 toont het aantal personen tot AOW-leeftijd met een bijstandsgerelateerde uitke-
ring in de periode 2012-2016. Het betreft hier een optelsom van verschillende bijstandsge-
relateerde uitkeringen: 
• Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werkne-

mers (IOAW); 
• Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstan-

digen (IOAZ); 
• Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz). 

Tabel 13 laat zien dat in 2016 1.450 personen in de regio Rijn Gouwe en 100 personen in 
Woerden een bijstandsgerelateerde uitkering ontvangen. In de regio Rijn Gouwe ligt dit 
aantal 16% hoger dan het jaar ervoor (Holland Rijnland 12%, Midden-Holland 27,3%). In 
Woerden is het aantal personen met een bijstandsgerelateerde uitkering in 2016 gelijk aan 
dat in 2015. 
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Tabel 13 Ontwikkeling aantal personen tot AOW-leeftijd met bijstandsgerelateerde uitke-
ringen in de regio Rijn Gouwe, Woerden en Zuid-Holland, 2012-2016 

 2012 2013 2014 2015 2016 groei (%) 
2015-
2016 

aantal personen met 
een uitkering in 2016 
per 100 15 tot 65-
jarigen 

regio rijn 
gouwe 

980 990 1.090 1.250 1.450 16,0 0,3 

holland 
rijnland 

730 730 820 920 1.030 12,0 0,3 

midden-
holland 

250 260 270 330 420 27,3 0,3 

woerden 50 60 70 100 100 0,0 0,3 

zuid-holland 7.610 7.620 8.310 9.520 10.980 15,3 0,5 

NB De gegevens hebben peildatum 1 januari (gebaseerd op CBS-gegevens met peildatum 31 december van het voorafgaande 
jaar). Voor 2015 betreft het voorlopige cijfers. 

bron: CBS, databankzh.nl: Personen met een bijstandsgerelateerde uitkering in Zuid-Holland in 2015-2016 

4.2.4 Wajong 
Een Wajong-uitkering is bedoeld voor mensen die op jonge leeftijd een langdurige ziekte of 
handicap hebben gekregen (rijksoverheid.nl). Jonggehandicapten die al op 1 januari 2015 
Wajong hadden, houden hun recht op Wajong en blijven onder verantwoordelijkheid van 
UWV vallen. Mensen die na 1 januari 2015 Wajong aanvragen, kunnen alleen nog Wajong 
krijgen als zij al vanaf jonge leeftijd een handicap of ziekte hebben en nooit meer kunnen 
werken. Jonggehandicapten die in staat zijn om te werken vallen vanaf 2015 onder de 
Participatiewet (uwv.nl, rijksoverheid.nl). 

Uit tabel 14 blijkt dat begin 2016 het aantal Wajong-uitkeringen in de regio Rijn Gouwe is 
gedaald is naar 9.932 (afname 2015-2016 1%, Holland Rijnland 1,3% en Midden-Holland 
0,3%). Ook in Woerden (afname 6,6%) en Zuid-Holland (afname 0,5%) neemt het aantal 
Wajongers af. In de periode 2007-2015 kende het aantal Wajongers voornamelijk een stij-
gende trend (CBS Statline). 

Tabel 14 Ontwikkeling aantal Wajong-uitkeringen in de regio Rijn Gouwe, Woerden en 
Zuid-Holland, 2013-2015 

  2013 2014 2015 2016 % groei 
2014-2015 

regio rijn gouwe 9.270 9.634 10.032 9.932 -1,0 

holland rijnland 6.813 7.021 7.269 7.176 -1,3 

midden-holland 2.457 2.613 2.763 2.756 -0,3 

woerden 545 551 542 506 -6,6 

zuid-holland 39.854 42.600 45.258 45.043 -0,5 

NB De peildatum van de gegevens is de maand december van het jaar voorafgaand aan het weergegeven jaar. 
bron: databankzh.nl: Aantal nieuwe en beëindigde Wajong-uitkeringen in Zuid-Holland 

De afname van het aantal Wajong-uitkeringen tussen 2015 en 2016 wordt veroorzaakt 
doordat minder jongeren in aanmerking komen voor de Wajong. In 2015 stromen in de re-
gio Rijn Gouwe 169 personen de Wajong in. In 2014 waren dat er nog 632. In Woerden is de 
instroom in de Wajong gedaald van 25 naar 7 (tabel 15). 
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http://www.databankzh.nl/ris/index.php�
http://www.databankzh.nl/ris/tables/table.php?nr=2934&reken=ABS&table=1&bar=true&search_string1=&search_string2=&operator=&sl0_cd=15&sl1_cd=13&sl2_cd=11&actie=gegeven�


 

34 

Tabel 15 Wajong-uitkeringen in de regio Rijn Gouwe, Woerden en Zuid-Holland (in-
stroom, beëindigde uitkeringen), 2013-2015 

  
  

2013 2014 2015 

instroom beëindigd instroom beëindigd instroom beëindigd 

regio rijn gouwe 657 240 632 246 169 303 

holland rijnland 447 178 421 187 104 223 

midden-holland 210 62 211 59 65 80 

woerden 31 7 25 7 7 16 

zuid-holland 3.778 1.038 3.839 1.136 1.007 1.304 

bron: databankzh.nl: Aantal nieuwe en beëindigde Wajong-uitkeringen in Zuid-Holland 

4.2.5 De sociale werkvoorziening 
In 2014 waren er in de regio Rijn Gouwe 3.610 mensen werkzaam in de sociale werk-
voorziening, waarvan 2.602 in Holland Rijnland en 1.008 in Midden-Holland17

databankzh.nl
 

( ). Met de invoering van de Participatiewet is per 1 januari 2015 de in-
stroom in de SW gestopt. 

Op termijn is er landelijk geld om binnen de Participatiewet structureel 30.000 beschut-
te werkplekken te behouden. Beschut werk is voor mensen die alleen in een ‘beschutte’ 
omgeving onder aangepaste omstandigheden kunnen werken. Het gaat om mensen met 
een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. Zij hebben meer begeleiding en 
aanpassing van hun werkplek nodig dan van een reguliere werkgever is te verwachten. 
(rijksoverheid.nl). 

4.3 Instroom vanuit het onderwijs 

Uitstroom van gediplomeerden uit het onderwijs zorgt voor nieuwe arbeidskrachten op de 
arbeidsmarkt. Deze paragraaf geeft een beeld van het aantal behaalde diploma’s bij onder-
wijsinstellingen in de regio Rijn Gouwe en Woerden in de periode 2010-201418

De cijfers over het aantal gediplomeerden in het voortgezet onderwijs, hbo en wo in deze 
paragraaf zijn afkomstig van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De gegevens van DUO over 
het aantal gediplomeerden zijn veelal naar (hoofd)vestiging van de onderwijsinstelling en 
niet naar woonplaats van de leerling. Dat betekent dat gediplomeerden die in de regio Rijn 
Gouwe wonen en een opleiding volgen buiten de regio, niet zijn meegeteld in de cijfers in 
deze paragraaf. Andersom worden gediplomeerden woonachtig buiten de regio wel mee-
geteld als zij in de regio studeren. De cijfers afkomstig van DUO over het aantal leerlingen, 
studenten, eerstejaars en gediplomeerden in Zuid-Holland zijn ook terug te vinden in de 
Regiometer onderwijs en arbeidsmarkt (

. Natuurlijk 
stroomt een deel van de gediplomeerden door naar een vervolgopleiding. Dat geldt met na-
me voor het voorgezet onderwijs. 

databankzh.nl: Aantal ingeschreven of gediplo-
meerde leerlingen/studenten per regio of gemeente in Zuid-Holland). 

                                                           
17 Aantallen over Woerden zijn (momenteel) niet beschikbaar in openbare bronnen. 
18 2014 staat voor het schooljaar 2014/2015. 
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4.3.1 Voortgezet onderwijs 

Praktijkonderwijs 
Het praktijkonderwijs is in Nederland één van de vijf vormen van voortgezet onderwijs. Het 
praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen voor wie het behalen van een diploma in één 
van de leerwegen van het vmbo te hoog gegrepen is. 

Gegevens over het aantal leerlingen dat een getuigschrift behaalt in het praktijkonderwijs 
zijn niet beschikbaar. Wel zijn landelijke cijfers beschikbaar over wat leerlingen uit het prak-
tijkonderwijs gaan doen nadat zij hun school voor praktijkonderwijs verlaten in het school-
jaar 2014/2015 (Platform Praktijkonderwijs 2016). 32% van de leerlingen gaat na het verla-
ten van de school aan de slag in een baan: 28% in een gewone baan en 4% in beschut werk. 
Nog eens 9% van de leerlingen combineert leren en werken. Tot slot gaat 14% naar een an-
dere school19

In 2015 volgen 1.235 leerlingen in de regio Rijn Gouwe en 168 leerlingen in Woerden een 
opleiding binnen het praktijkonderwijs. Het aantal leerlingen in de regio Rijn Gouwe ligt 
1,4% hoger dan het jaar ervoor. Ook in Zuid-Holland neemt het aantal leerlingen in het 
praktijkonderwijs toe (1,9%). De stijgende trend doet zich in de regio Rijn Gouwe en in Zuid-
Holland ook voor in de jaren 2012 tot en met 2014. Het aantal leerlingen dat een praktijk-
opleiding volgt in Woerden neemt tussen 2011 en 2015 juist iets af (tabel 16). 

 (praktijkonderwijs, vmbo of vso). De overige leerlingen gaan naar een dagbe-
steding of hebben geen activiteit als werk of school. 

Tabel 16 Ontwikkeling aantal leerlingen in het praktijkonderwijs naar vestigingsplaats 
van de school, 2011-2015 

  2011 2012 2013 2014 20151 % groei  
2014-2015 

rijn gouwe 1.046 1.063 1.150 1.218 1.235 1,4 

holland rijnland 620 616 668 736 744 1,1 

midden-holland 426 447 482 482 491 1,9 

woerden 205 197 181 169 168 -0,6 

zuid-holland 5.880 6.117 6.500 6.622 6.808 2,8 

1 Voorlopige cijfers. 
bron: DUO, databankzh.nl: Aantal leerlingen in het praktijkonderwijs in Zuid-Holland 

Vmbo 
In 2014 behalen 2.215 leerlingen in de regio Rijn Gouwe hun vmbo-diploma binnen de sec-
toren economie, landbouw, techniek, zorg en welzijn of een combinatie hiervan (intersec-
toraal) (tabel 17). In Woerden zijn dat er 385. Hiermee is het aantal gediplomeerden geste-
gen ten opzichte van 2013: 5,8% in de regio Rijn Gouwe (Holland Rijnland 6,1%, Midden-
Holland 5,3%) en 18,8% in Woerden. 

Na een afname van het aantal diploma’s vmbo techniek in de periode 2010-2012 in de regio 
Rijn Gouwe, neemt dit aantal in 2013 en 2014 weer toe met respectievelijk 3,9 en 18,1%. 
Ook het aantal gediplomeerden binnen de intersectorale opleidingen neemt toe en wel met 
20,1% tussen 2014 en 2015. Het aantal gediplomeerden zorg en welzijn neemt af sinds 
2012. 

                                                           
19 Dit betreft meestal tussentijdse uitstroom, dus geen uitstroom na het laatste schooljaar in het praktijkonderwijs. 
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Tabel 17 Ontwikkeling aantal gediplomeerden vmbo (exclusief theoretische leerweg) 
naar sector en vestigingsplaats van de school, 2011-2014 

  sector 2011 2012 2013 20141 % groei 2013-
2014 

rijn gouwe economie 443 453 447 436 -2,5 

intersectoraal 188 304 288 346 20,1 

landbouw 317 347 308 321 4,2 

techniek 561 435 452 534 18,1 

zorg en welzijn 584 601 599 578 -3,5 

totaal 2.093 2.140 2.094 2.215 5,8 

holland rijn-
land 

totaal 1.358 1.318 1.302 1.381 6,1 

midden-
holland 

totaal 735 822 792 834 5,3 

woerden totaal 371 339 324 385 18,8 

zuid-holland totaal 10.098 10.393 10.328 10.816 4,7 

1 Voorlopige cijfers. 
bron: DUO, databankzh.nl: Aantal ingeschreven of gediplomeerde leerlingen/studenten per regio of gemeente in Zuid-
Holland 

Naast de verschillende sectoren kent het vmbo de theoretische leerweg. Het aantal behaal-
de diploma’s binnen de theoretische leerweg in de regio Rijn Gouwe ligt in 2014 5,7% hoger 
dan in 2013 (Holland Rijnland 6,5%, Midden-Holland 3,8%) (tabel 18). Het aantal vmbo-
geslaagden neemt in de regio Rijn Gouwe ook toe in de jaren 2011, 2012 en 2013. 

Opvallend is dat tussen 2013 en 2014 het aantal geslaagden in Woerden binnen de theore-
tische leerweg vrij sterk afneemt (15,8%), terwijl het aantal vmbo-geslaagden binnen de 
verschillende sectoren juist vrij sterkt groeit (18,8%). 

Tabel 18 Aantal gediplomeerden vmbo theoretische leerweg (vestiging van de school in 
de regio Rijn Gouwe of Woerden), 2011-2014 

  2011 2012 2013 20141 % groei 
2013-2014 

regio rijn gouwe 1.807 2.101 2.172 2.295 5,7 

holland rijnland 1.243 1.452 1.532 1.631 6,5 

midden-holland 564 649 640 664 3,8 

woerden 235 262 284 239 -15,8 

zuid-holland 8.510 9.351 9.723 9.927 2,1 

1 Voorlopige cijfers. 
bron: DUO, databankzh.nl: Aantal ingeschreven of gediplomeerde leerlingen/studenten per regio of gemeente in Zuid-Holland 

Havo/vwo 
In 2014 behalen 4.119 havo- en vwo-leerlingen hun diploma op een school in de regio Rijn 
Gouwe (tabel 19). Dat is iets meer dan in 2013 (3,7%). Het aantal havo- en vwo-gediplo-
meerden in Woerden is in 2014 met 434 ongeveer gelijk aan dat in 2013 (tabel 19). 

In de regio Rijn Gouwe stijgt het aantal gediplomeerden met techniek in het profiel duide-
lijk meer dan gemiddeld. Voor het profiel natuur en techniek bedraagt de stijging 22% en 
voor het profiel natuur en techniek/natuur en gezondheid is dat 10,9%. De stijging van het 
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aantal gediplomeerden met techniek in het profiel is gunstig. Waarschijnlijk blijft de ko-
mende jaren de vraag naar middelbaar en hoger opgeleide technici groot. 

In Woerden blijft tussen 2013 en 2014 het aantal gediplomeerden met het profiel techniek 
ongeveer gelijk. Hier neemt het aantal gediplomeerden met een profiel natuur en gezond-
heid sterk toe (33,9%). 

Tabel 19 Ontwikkeling aantal gediplomeerden havo en vwo naar profiel (vestiging van de 
school in de regio Rijn Gouwe of Woerden), 2011-2014 

 2011 2012 2013 20141 % groei 
2013-2014 

cultuur en maatschappij 539 534 458 494 7,9 

economie en maatschappij 1.279 1.467 1.425 1.323 -7,2 

economie en maatschappij en cultuur en maatschappij 290 330 302 337 11,6 

natuur en gezondheid 627 632 698 725 3,9 

natuur en techniek 266 286 291 355 22,0 

natuur en techniek en natuur en gezondheid 883 764 795 882 10,9 

overig 2 4 2 3 50,0 

totaal rijn gouwe 3.886 4.017 3.971 4.119 3,7 

totaal holland rijnland 2.717 2.882 2.845 2.867 0,8 

totaal midden-holland 1.169 1.135 1.126 1.252 11,2 

totaal woerden 417 423 430 434 0,9 

1 Voorlopige cijfers. 
bron: DUO, databankzh.nl: Aantal ingeschreven of gediplomeerde leerlingen/studenten per regio of gemeente in Zuid-Holland 

Het voortgezet onderwijs krijgt de komende jaren te maken met een afname van het 
aantal leerlingen. Volgens de bevolkingsprognose van de provincie Zuid-Holland daalt 
het aantal 13- tot en met 18-jarigen tussen 2016 en 2025 in de regio Rijn Gouwe met 6% 
(figuur 12). Daarbij zal de daling van het aantal vmbo-leerlingen sterker zijn dan het aan-
tal havo- en vwo-leerlingen. Jongeren kiezen namelijk nog steeds vaker een zo hoog mo-
gelijk niveau, hoewel deze trend wel minder sterk wordt (Referentieraming 2015). 
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Figuur 12     Bevolkingsontwikkeling in de regio Rijn Gouwe
naar leeftijd
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bron: CBS, Provinciale bevolkingsprognose Zuid-Holland 2013, Databank Zuid-Holland: Bevolkingscijfers en -ontwikkeling 
in Zuid-Holland, naar leeftijd en geslacht, volgens de provinciale prognose 2016-2040 

4.3.2 Mbo 
Er zijn vier mbo-onderwijsinstellingen met vestigingen in de regio Rijn Gouwe: ROC Leiden 
(hoofd- en nevenvestigingen in Leiden), de Leidse Instrumentmakers School (Leiden), ROC 
ID College (hoofdvestiging Gouda, nevenvestigingen in Alphen aan den Rijn, Katwijk, Leiden, 
Leidschendam-Voorburg, Woerden en Zoetermeer), het Wellantcollege Gouda (met hoofd-
vestiging in Houten, nevenvestigingen onder andere in Alphen aan den Rijn, Boskoop, 
Rijnsburg en Utrecht) en ROC Mondriaan (hoofdvestiging in Den Haag, nevenvestiging in 
Leiden). 

Ongeveer twee derde van de mbo-studenten20

                                                           
20 In tegenstelling tot het aantal mbo-gediplomeerden is het aantal mbo-studenten wel beschikbaar naar woonplaats. 

 woonachtig in de regio Rijn Gouwe gaat ook 
in de regio naar school (tabel 20). Hierbij is aangenomen dat de studenten van het ROC 
Mondriaan en het Wellantcollege voornamelijk les volgen op een vestiging van de school in 
de regio Rijn Gouwe. Mbo-studenten uit Woerden studeren vooral op scholen met een 
hoofdvestiging in Gouda (ROC ID College) en Utrecht. Naar alle waarschijnlijkheid volgt een 
groot deel van de studenten woonachtig in Woerden hun studie op de nevenvestiging van 
het ROC ID College in Woerden. 
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Tabel 20 Mbo-studenten woonachtig in de regio Rijn Gouwe en Woerden naar gemeente 
van de hoofdvestiging1 van de school in 20152 

 woonplaats 

gemeente (regio/school) regio rijn gouwe holland rijnland  midden-holland  woerden  

gouda (midden-holland/ 
roc id college3) 

29,2 24,5 38,6 26,0 

leiden (holland rijnland) 22,6 31,9 3,9 4,3 

rotterdam 13,9 6,6 28,3 4,2 

den haag (roc mondriaan4) 9,1 12,1 3,1 1,0 

utrecht 5,1 3,2 8,9 45,3 

houten (o.a. wellantcollege5) 5,2 5,5 4,8 3,7 

amsterdam 4,2 5,9 0,8 4,6 

haarlem 3,9 5,8 0,1 0,2 

amersfoort 3,2 1,1 7,4 5,8 

overig 3,6 3,4 4,1 4,9 

totaal (absoluut aantal = 100%) 19.283 12.830 6.453 1.339 

1 Gegevens niet beschikbaar naar vestigingsplaats. 
2  Voorlopige cijfers. 
3 ROC ID College hoofdvestiging Gouda, nevenvestiging onder andere in Woerden. 
4 Het ROC Mondriaan heeft een nevenvestiging in Leiden. 
5 Dit betreft voornamelijk studenten van het Wellantcollege. Het Wellantcollege heeft een nevenvestiging in Gouda. 
bron: DUO 

Tussen 2011 en 2015 neemt het aantal mbo-studenten woonachtig in de regio Rijn Gouwe 
af. Dezelfde trend doet zich voor in Zuid-Holland. Ook in Woerden ligt het aantal mbo-
studenten in 2015 lager dan in 2011, maar vanaf 2014 groeit dit aantal weer. Tussen 2014 
en 2015 is deze groei 4,7% (tabel 21). 

Voor de komende jaren tot en met 2020 zal het aantal mbo-studenten op ongeveer het-
zelfde peil blijven, maar na 2020 volgt een daling als gevolg van de bevolkingsontwikkeling 
(figuur 12). Gezien de huidige bevolkingsopbouw naar leeftijd, zal Woerden over ongeveer 
10 jaar ook te maken krijgen met een daling van het aantal jongeren en dus met een daling 
van het aantal mbo-studenten (CBS Statline). 

Tabel 21  Aantal mbo-studenten naar woonregio, 2011-2015 

 2011 2012 2013 2014 2015 % groei 
2014-2015 

regio rijn gouwe 20.348 20.103 19.770 19.483 19.283 -1,0 

holland rijnland 13.643 13.620 13.295 13.050 12.830 -1,7 

midden-holland 6.705 6.483 6.475 6.433 6.453 0,3 

woerden 1.375 1.356 1.268 1.279 1.339 4,7 

zuid-holland 104.858 104.117 102.682 101.110 100.398 -0,7 

bron: DUO 

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=03759NED&D1=0%2c3%2c6%2c9%2c12&D2=98-101%2c120&D3=831&D4=22-26%2cl&VW=T�
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Tabel 22 laat zien hoeveel mbo’ers woonachtig in de regio Rijn Gouwe hun diploma behalen 
in de periode 2011-2014. Deze cijfers zijn afkomstig van het CBS21

duo.nl

. In 2014 behalen zo’n 
6.300 studenten uit de regio Rijn Gouwe hun mbo-diploma (tabel 22, exclusief de gemeen-
ten Voorschoten en Zuidplas). Hierbij heeft de sector zorg en welzijn het grootste aandeel 
(33,9%), gevolgd door de sector economie (31,8%) en de sector techniek (25,7%). De verde-
ling van het aantal gediplomeerden in 2014 lijkt overeen te komen met die in 2013. Cijfers 
over het aantal mbo-gediplomeerden naar sector zijn voor Woerden niet beschikbaar. Het 
aantal mbo-studenten in 2014 woonachtig in Woerden is het grootste binnen de sector 
economie (36%), gevolgd door techniek en zorg en welzijn (beide 29%). Dit is ongeveer ge-
lijk aan het beeld in 2013 ( ). 

Tabel 22 Percentage mbo-geslaagden per sector naar woonregio, 2011-2014 

  regio rijn gouwe1 regio rijn gouwe2 

sector 2011 2012 2013 20143 

economie 31,5 31,5 32,4 31,8 

landbouw 4,6 5,7 4,9 5,3 

techniek 29,4 24,0 25,5 25,7 

zorg en welzijn 31,7 35,5 33,3 33,9 

combinatie van sectoren 2,7 3,3 3,9 3,2 

totaal (absoluut aantal = 
100%) 7.382 7.346 7.135 6.270 

1 Inclusief Oudewater. 
2  Exclusief de gemeenten Voorschoten en Zuidplas. Het CBS publiceert de gegevens naar arbeidsmarktregio's. Voorschoten 

hoort volgens deze arbeidsmarktregio-indeling niet bij Holland Rijnland en Zuidplas niet bij Midden-Holland. 
3  Voorlopige cijfers. 
NB Het CBS presenteert bovenstaande cijfers voor 2014 in een andere regio-indeling dan die voor de jaren 2011-2013. Hier-

door zijn de cijfers van 2014 niet goed te vergelijken met voorgaande jaren. 
bron: CBS 

4.3.3 Hbo 
Twee hbo-instellingen hebben hun hoofdvestiging in de regio Rijn Gouwe. Dat zijn Driestar 
educatief in Gouda en Hogeschool Leiden. In 2014 behalen 1.585 hbo-studenten in de regio 
Rijn Gouwe een diploma (tabel 23). Dat is 4,9% meer dan het jaar ervoor. De meest opval-
lende stijging doet zich voor in de sector techniek. In de regio Rijn Gouwe betreft dit de vol-
gende vier opleidingen: bio-informatica, biologie en medisch laboratoriumonderzoek, che-
mie en informatica. In de sector techniek neemt het aantal gediplomeerden tussen 2013 en 
2014 met 23,3% toe. 

De studierichting onderwijs is met 497 diploma’s in 2014 de grootste hbo-sector in de regio 
Rijn Gouwe. Hiervan betrof het voor 69% een diploma leerkracht basisonderwijs en 27% 
leerkracht voorgezet onderwijs. Het aantal diploma’s binnen de sector onderwijs ligt in 
2014 iets hoger dan in 2013 (3,5%). 

Het aantal eerstejaars hbo’ers dat studeert in de regio Rijn Gouwe is tussen 2011 en 2015 
afgenomen. Mogelijk neemt hierdoor ook het aantal gediplomeerden op den duur af. 

                                                           
21 Dit kunnen dus gediplomeerden zijn die buiten de regio onderwijs volgden. Cijfers over het aantal gediplomeerden per 

mbo-instelling naar sector zijn bij DUO beschikbaar naar hoofdlocatie en niet naar vestigingslocatie. Hierdoor ontstaat een 
onzuiver beeld van het aantal mbo-gediplomeerden dat in de regio Rijn Gouwe onderwijs volgt. 

http://www.duo.nl/�
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=71797NED&D1=0&D2=0&D3=0&D4=0-5&D5=0&D6=14,39,72-73&D7=17-24&HDR=T,G4,G6,G1&STB=G5,G2,G3&VW=T�
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Tabel 23 Ontwikkeling aantal hbo-gediplomeerden (hoofdvestiging onderwijsinstelling in 
de regio Rijn Gouwe), 2011-2014 

  2011 2012 2013 20141 groei (%) 
2013-2014 

economie  148 137 174 182 4,6 

gedrag en maatschappij  350 280 388 383 -1,3 

gezondheidszorg 309 335 319 338 6,0 

onderwijs  679 600 480 497 3,5 

techniek  178 172 150 185 23,3 

totaal 1.664 1.524 1.511 1.585 4,9 

1 Voorlopige cijfers. 
NB Binnen het hbo bestaat ook nog de sector ‘taal en cultuur’. In de periode 2011-2014 zijn er in de regio Rijn Gouwe geen 

gediplomeerden binnen deze sector. 
bron: DUO, databankzh.nl: Aantal ingeschreven of gediplomeerde leerlingen/studenten per regio of gemeente in Zuid-Holland 

4.3.4 Wo 
De Universiteit Leiden is de enige universiteit in de regio Rijn Gouwe. De universiteit Leiden 
is gevestigd in Leiden en Den Haag22

                                                           
22  De Universiteit Leiden is in twee steden gevestigd: in Leiden en, sinds 1998, Den Haag. De campus Den Haag is een groeien-

de campus van de universiteit Leiden. In het studiejaar 2015/2016 studeren van de bijna 25.800 studenten 3.350 studenten 
in Den Haag. De Faculteit Governance & Global Affairs vormt de kern van de campus in Den Haag (behorende bij de sector 
gedrag en maatschappij) (

. Tussen 2011 en 2014 laat het aantal gediplomeerden 
vooral een stijgende trend zien (tabel 24). In 2014 zijn er 13,8% meer gediplomeerden dan 
het jaar ervoor. De toename van het aantal gediplomeerden is het grootst in de sectorover-
stijgende studies. Dit aantal ligt in 2014 drie keer zo hoog als in 2013. Verder kent de sector 
natuur een sterke groei van het aantal gediplomeerden (15%). De groei is het kleinst in de 
sector onderwijs (5,6%). Gezien het toenemende aantal eerstejaars studenten in de periode 
2010-2013, neemt het aantal gediplomeerden de komende paar jaar nog toe. 

universiteitleiden.nl). In de gegevens van DUO over het aantal gediplomeerden kan geen onder-
scheid tussen de studies in Leiden en Den Haag worden gemaakt. Het is dus goed mogelijk dat de stijging van het aantal ge-
diplomeerden op de Universiteit Leiden te danken is aan het stijgende aantal gediplomeerden in Den Haag. 

http://www.databankzh.nl/ris/index.php�
http://www.databankzh.nl/ris/data/1348.php?nr=1348&reken=ABS&table=1&bar=false&search_string1=&search_string2=&operator=&sl0_cd=20&sl1_cd=21&sl2_cd=88&actie=gegeven&attempt=2�
https://www.universiteitleiden.nl/�
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Tabel 24 Ontwikkeling aantal gediplomeerden wo (bachelor, (post)master en ongedeelde 
opleiding, Universiteit Leiden), 2010-2013 

 2011 2012 2013 20141 % groei  
2013-2014 

gedrag en maatschappij2 1.801 1.738 1.936 2.172 12,2 

gezondheidszorg3 750 655 634 675 6,5 

natuur4 534 506 573 659 15,0 

onderwijs5 203 183 178 188 5,6 

recht6 1.109 1.163 1.157 1.277 10,4 

taal en cultuur7 1.447 1.257 1.280 1.396 9,1 

techniek8 15 21 20 22 10,0 

sectoroverstijgend9 0 67 68 263 286,8 

totaal 5.859 5.590 5.846 6.652 13,8 

1 Voorlopige cijfers. 
 Voorbeelden van opleidingen per Croho-onderdeel zijn: 
2 psychologie, pedagogiek 
3 geneeskunde 
4 biologie, scheikunde, natuurkunde 
5 master leraar voorbereidend hoger onderwijs 
6 rechtsgeleerdheid 
7 geschiedenis Engelse taal en cultuur 
8 industrial ecology 
9 Liberal Arts and Sciences: Global Challenges 
NB De universitaire opleidingen zijn ingedeeld naar Croho-onderdeel. 
bron: DUO, databankzh.nl: Aantal ingeschreven of gediplomeerde leerlingen/studenten per regio of gemeente in Zuid-Holland 

  

http://www.databankzh.nl/ris/index.php�
http://www.databankzh.nl/ris/data/1348.php?nr=1348&reken=ABS&table=1&bar=false&search_string1=&search_string2=&operator=&sl0_cd=20&sl1_cd=21&sl2_cd=88&actie=gegeven&attempt=2�
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Beroepsbevolking 
De beroepsbevolking in de regio Rijn Gouwe bestaat uit zo’n 395.000 personen van 15 tot 
75 jaar (2015). In Woerden zijn dat 37.000 personen. Het werkloosheidspercentage in de 
regio Rijn Gouwe (5,7%) en Woerden (5,1%) is lager dan dat in Zuid-Holland (7,8%) en Ne-
derland (6,9%). Daarnaast is het aandeel 15- tot 75-jarigen dat zich aanbiedt op de ar-
beidsmarkt, de bruto-arbeidsparticipatie, in de regio Rijn Gouwe en Woerden (±72%) hoger 
dan in Zuid-Holland (69,5%) en Nederland (70,2%). 

Veel inwoners van de regio Rijn Gouwe reizen naar andere regio’s om te werken, veelal 
naar de grote steden rondom de regio. De omvang van de werkzame beroepsbevolking 
woonachtig in de regio Rijn Gouwe is ongeveer 1,4 keer zo groot als de werkgelegenheid in 
2015. Het aantal banen in Woerden is ongeveer even groot als de werkzame beroepsbevol-
king. Bijna de helft van de banen wordt vervuld door iemand uit de gemeente zelf. Het aan-
tal inwoners dat buiten de gemeente werkt, is dus ongeveer even groot als het aantal per-
sonen dat van buitenaf naar Woerden komt om te werken. 

Tussen 2016 en 2025 wordt de AOW-leeftijd verhoogd van 65 jaar en 6 maanden naar ruim 
67 jaar. Met het verhogen van de AOW-leeftijd naar 67 jaar groeit het aantal personen van 
15 jaar tot de AOW-leeftijd tussen 2016 en 2025 in de regio Rijn Gouwe met 2,4% en in 
Woerden 4,5%. Naar alle waarschijnlijkheid neemt hierdoor het aantal personen dat zich 
aanbiedt op de arbeidsmarkt (de beroepsbevolking) toe. 

Ontwikkeling werkloosheid 
Wie zijn baan verliest ontvangt eerst een WW-uitkering. Als de WW is beëindigd, krijgt 
men, indien men daarvoor in aanmerking komt, een bijstandsuitkering. De ontwikkeling van 
het aantal WW- en bijstandsuitkeringen geeft een beeld van de ontwikkelingen rondom 
werkloosheid. 

Begin 2016 worden in de regio Rijn Gouwe 16.550 WW-uitkeringen en 10.890 bijstandsuit-
keringen verstrekt. In Woerden betreft het 1.040 WW-uitkeringen en 430 bijstandsuitkerin-
gen. Het aantal WW- en bijstandsuitkeringen ligt in de regio Rijn Gouwe in 2016 hoger dan 
in 2015 (groei WW/bijstand regio Rijn Gouwe 1,9%/5,2%, Holland Rijnland 2,3%/5,0%, 
Midden-Holland 1,0%/5,8% en Zuid-Holland 3,7%/3,1%). In de regio Rijn Gouwe neemt het 
aantal WW-uitkeringen tussen 2015 en 2016 meer dan gemiddeld toe onder jongeren tot 
35 jaar (7,6%) en ouderen vanaf 55 jaar (8,1%). In tegenstelling tot de regio Rijn Gouwe laat 
het aantal WW-uitkeringen en bijstandsuitkeringen in Woerden een gunstige ontwikkeling 
zien. In vergelijking met 2015 daalt in 2016 het aantal WW-uitkeringen met 3,7% en het 
aantal bijstandsuitkeringen met 4,4%. 

Wajong  
Vanaf januari 2015 kunnen alleen jongeren die volledig en langdurig arbeidsongeschikt zijn 
nog een Wajong-uitkering aanvragen. De overige jonggehandicapten vallen vanaf 2015 on-
der de Participatiewet. Door de beperkte instroom is begin 2016 het aantal Wajong-
uitkeringen in de regio Rijn Gouwe gedaald naar 9.932 (afname 2015-2016 1%, Holland 
Rijnland 1,3% en Midden-Holland 0,3%). Ook in Woerden (afname 6,6%) en Zuid-Holland 
(afname 0,5%) neemt het aantal Wajongers af. 

Meer gediplomeerden in studiejaar 2014/2015, vooral ook in techniek 
Uitstroom van gediplomeerden uit het onderwijs zorgt voor nieuwe arbeidskrachten op de 
arbeidsmarkt. Hieronder wordt een beeld geschetst van de ontwikkeling van het aantal be-
haalde diploma’s bij onderwijsinstellingen in de regio Rijn Gouwe en Woerden in de periode 
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2013-201423

Het aantal leerlingen en studenten dat een diploma behaalde bij een onderwijsinstelling in 
de regio Rijn Gouwe is in 2014 op bijna alle onderwijsniveaus gestegen ten opzichte van het 
jaar ervoor (stijging vmbo exclusief de theoretische leerweg

. Natuurlijk stroomt een deel van de gediplomeerden door naar een vervolgop-
leiding. Dat geldt met name voor het voortgezet onderwijs. 

24 5,8%, vmbo theoretische 
leerweg 5,7%, havo/vwo 3,7%, hbo 4,9% en wo 13,8%). Opvallend is verder dat het aantal 
gediplomeerden met een studierichting techniek meer dan gemiddeld toeneemt (vmbo 
18,1%, havo/vwo 13,9%, hbo25 23,3% en wo26

Opmerkelijk is dat tussen 2013 en 2014 het aantal vmbo-geslaagden in Woerden binnen de 
theoretisch leerweg vrij sterk afneemt (15,8%), terwijl het aantal vmbo-geslaagden binnen 
de verschillende sectoren juist vrij sterkt groeit (18,8%). Het aantal havo-/vwo-gediplo-
meerden in 2014 is nagenoeg gelijk aan dat in 2013. 

 10%. Dit is een gunstige ontwikkeling. Naar al-
le waarschijnlijkheid blijft de vraag naar technici en ICT’ers de komende jaren groot. 

Cijfers over het aantal behaalde getuigschriften in het praktijkonderwijs zijn niet beschik-
baar. Het aantal leerlingen praktijkonderwijs in de regio Rijn Gouwe ligt in 2015 1,4% hoger 
dan in 2014. In Woerden is dit aantal in 2015 ongeveer gelijk aan dat in 2014. Na het 
schooljaar 2014/2015 stroomt landelijk gezien 32% van de leerlingen die school verlaat 
door naar een baan: 28% naar een gewone baan en 4% naar beschut werk. 

Tussen 2014 en 2015 neemt het aantal mbo-studenten woonachtig in de regio Rijn Gouwe 
met 1% licht af. Cijfers over het aantal mbo-gediplomeerden woonachtig in de regio Rijn 
Gouwe in 2014 gepubliceerd door het CBS zijn niet goed vergelijkbaar met die in het jaar 
ervoor. De verdeling over de sectoren economie, landbouw, techniek, zorg en welzijn of 
een combinatie van sectoren lijkt gelijk gebleven. Dat geldt waarschijnlijk ook voor 
Woerden. 

Dankzij demografische ontwikkelingen op termijn minder leerlingen en studenten 
Demografische ontwikkelingen zorgen ervoor dat het aantal leerlingen binnen het voortge-
zet onderwijs de komende jaren afneemt. Tot en met 2020 zal het aantal mbo-studenten 
op ongeveer hetzelfde peil blijven, maar na 2020 volgt ook hier een daling doordat het aan-
tal jongeren in de regio Rijn Gouwe daalt. Woerden zal rond 2025 te maken krijgen met een 
afname van het aantal jongeren/mbo-studenten. Gezien het toenemende aantal eerste-
jaars wo-studenten in de periode 2010-2013, neemt het aantal gediplomeerden aan de 
Universiteit Leiden nog enkele jaren toe. Het aantal eerstejaars hbo dat studeert in de regio 
Rijn Gouwe is tussen 2011 en 2015 afgenomen. Mogelijk neemt hierdoor ook het aantal 
gediplomeerden op den duur af. 

  

                                                           
23 2013 staat voor het schooljaar 2013/2014. 
24 Dit is het vmbo-onderwijs met de sectoren economie, landbouw, techniek, zorg en welzijn of een combinatie hiervan (inter-

sectoraal). De theoretische leerweg binnen het vmbo is vergelijkbaar met de vroegere mavo. 
25 Hbo-opleidingen techniek in de regio Rijn Gouwe: bio-informatica, biologie en medisch laboratoriumonderzoek, chemie, informatica. 
26 Wo-opleiding techniek in de regio Rijn Gouwe: industrial ecology. 
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5 Prognose aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs 
Voor een goed draaiende economie en arbeidsmarkt is het belangrijk mismatches tussen 
aanbod aan en vraag naar arbeidskrachten zo veel mogelijk te voorkomen. Een goede aan-
sluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs biedt betere kansen voor zowel bedrijven als ge-
diplomeerden die de arbeidsmarkt betreden. Mismatches leiden tot moeilijk vervulbare va-
catures en werkloosheid. 

Dit hoofdstuk bekijkt de aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs in de regio Rijn Gouwe 
voor de periode 2016-2020. Dit wordt gedaan voor de clusters greenports, life and health 
science, food, feed and beverages, logistiek en transport, techniek, ICT en de sectoren ge-
zondheidszorg, verpleging en verzorging en onderwijs. De uitbreiding van werkgelegenheid 
wordt vergeleken met de instroom van gediplomeerden in de arbeidsmarkt. De prognoses 
over de aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs zijn afkomstig uit de Regiometer ar-
beidsmarkt en onderwijs van het Tympaan Instituut. 

In de Regiometer arbeidsmarkt en onderwijs kan de gebruiker zelf een aantal variabelen in-
vullen, bijvoorbeeld de verwachte groei van de werkgelegenheid. In dit rapport is ervoor 
gekozen om voor de genoemde clusters en de sector onderwijs de jaarlijkse groei van het 
aantal werkzame personen in de periode 2016-2020 gelijk te houden aan die in de periode 
2005-2015. De gezondheidszorg en de sector verpleging, verzorging en maatschappelijke 
dienstverlening hebben de afgelopen tijd te maken gehad met bezuinigen waardoor de 
werkgelegenheid de afgelopen drie jaar is gedaald. Daarom is voor deze sectoren de groei 
van de werkgelegenheid in de modellen naar beneden aangepast (tabel 25). 

De bevindingen over de aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs per cluster en sector 
zijn kort samengevat in tabel 25. In de paragrafen van dit hoofdstuk worden de bevindingen 
uitgebreider toegelicht. Daarnaast worden de bevindingen aangevuld met relevante infor-
matie over vraag en aanbod per beroep afkomstig van UWV WERKbedrijf en over de kans 
op werk voor mbo’ers naar opleidingsrichting/beroep van het SBB (feiten en cijfers over 
doelmatigheid). Aan het einde dit hoofdstuk (in paragraaf 5.9) wordt een totaaloverzicht 
gegeven van de kans op werk voor mbo’ers naar opleidingsrichting (domein). 

De Regiometer arbeidsmarkt en onderwijs presenteert cijfers over de provincie Zuid-
Holland, waaronder de regio Rijn Gouwe. Gegevens over Woerden zijn in de Regiometer 
niet beschikbaar. Woerden grenst aan de regio Rijn Gouwe. Daarnaast is er veel overeen-
komst in het soort bedrijven in Woerden en de regio Rijn Gouwe. Op grond hiervan mag 
verwacht worden dat (toekomstige) ontwikkelingen in de aansluiting tussen arbeidsmarkt 
en onderwijs in Woerden vergelijkbaar zijn met die in de regio Rijn Gouwe. 

http://www.databankzh.nl/ris/gegevens.php?sl0_cd=20&sl1_cd=109&sl2_cd=0�
http://www.databankzh.nl/ris/gegevens.php?sl0_cd=20&sl1_cd=109&sl2_cd=0�
http://www.databankzh.nl/ris/gegevens.php?sl0_cd=20&sl1_cd=109&sl2_cd=0�
http://dm.s-bb.nl/QvAJAXZfc/opendoc_s-bb.htm?document=anonymous/doelmatigheid_live.qvw&sheet=Document\SH_OPL_REGIO�
http://dm.s-bb.nl/QvAJAXZfc/opendoc_s-bb.htm?document=anonymous/doelmatigheid_live.qvw&sheet=Document\SH_OPL_REGIO�
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Tabel 25 Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs voor verschillende clusters en sectoren in 
de regio Rijn Gouwe, 2016-2020 

 % verwachte 
jaarlijkse banen-
groei 2016-2020 

overschot/tekort aan arbeids-
krachten binnen de sector/het 
cluster als geheel 

informatie over specifieke 
beroepen binnen sectoren en 
clusters3 

cluster 

greenports -2,541 overschot alle opleidingsniveaus  

life and health 
science 

2,911 tekort aan gediplomeerden op 
mbo-, hbo- en wo-niveau 

 

feed, food and 
beverages 

-1,041 overschot alle opleidingsniveaus  

logistiek en 
transport 

1,072 tekort aan gediplomeerden op 
mbo-niveau vanaf 2019 

2016: tekort aan vrachtwagen-
chauffeurs en transportplanners 

techniek 0,131 overschot alle opleidingsniveaus 2016: tekorten binnen 
verscheidene technische 
beroepen; dat geldt waarschijnlijk 
ook voor de periode 2017-2019 

ict 1,761 op termijn tekort aan personeel 
op hbo-/wo-niveau  

2016: moeilijk vervulbare 
vacatures voor informatica-
beroepen op hbo- en wo-niveau; 
dat geldt waarschijnlijk ook voor 
de periode 2017-2019. 

sector 

gezondheidszorg 0,52 overschot alle opleidingsniveaus 2016: moeilijk vervulbare vacatu-
res voor verpleegkundigen mbo 
en hbo; dat geldt waarschijnlijk 
ook voor de periode 2017-2019 

verpleging/ 
verzorging 

-0,072 overschot alle opleidingsniveaus 2016: moeilijk vervulbare vacatu-
res voor verpleegkundigen mbo 
en hbo en ouderen specialist 
(wo); dat geldt waarschijnlijk ook 
voor de periode 2017-2019 

onderwijs 0,371 overschot alle opleidingsniveaus 2016: moeilijk vervulbare vacatu-
res voor docenten exacte vakken 
en talen; dat geldt waarschijnlijk 
ook voor de periode 2017-2019  

1 Op grond van gemiddelde jaarlijkse banengroei in de periode 2005-2015. 
2 Op grond van landelijke verwachtingen over groei in 2016 en 2017 (UWV WERKbedrijf 2016a). 
3 Op grond van UWV WERKbedrijf 2015a en UWV WERKbedrijf 2016b. 
NB In deze analyse is een gemiddelde pensioenleeftijd van 64 jaar gehanteerd, overeenkomstig de gemiddelde pensioenleeftijd 

in Nederland in 2015 en de gemiddelde pensioenleeftijd in de gezondheidszorg, verpleging/verzorging en het onderwijs. 
bron: Bedrijvenregister Zuid-Holland 2016, CBS, DUO, Ministerie van OCW; bewerking Tympaan Instituut, databankzh.nl: Aan-
sluiting arbeidsmarkt en onderwijs per RPA-regio in Zuid-Holland 

5.1 Minder werk in de greenports: geen tekorten aan arbeidskrachten 

In de regio Rijn Gouwe (met name in Holland Rijnland) zijn er drie gebieden waar zich veel 
bedrijven bevinden die behoren tot de greenports: de Duin- en Bollenstreek, Boskoop en 
Kaag en Braasem/Nieuwkoop. 

Het aantal arbeidskrachten in de greenports in de regio Rijn Gouwe is in de periode 2005-
2015 met 2,54% afgenomen. Wanneer deze trend doorzet, neemt het aantal banen tussen 

https://www.werk.nl/xpsimage/wdo213568�
https://www.werk.nl/xpsimage/wdo_014199�
http://www.databankzh.nl/ris/data/1577_tbl.php�
http://www.databankzh.nl/ris/index.php�
http://www.databankzh.nl/ris/gegevens.php?sl0_cd=20&sl1_cd=109&sl2_cd=0�
http://www.databankzh.nl/ris/gegevens.php?sl0_cd=20&sl1_cd=109&sl2_cd=0�


 

47 

2015 en 2019 jaarlijks gemiddeld met ongeveer 166 af (tabel 26). Dat is meer dan de uit-
stroom ten gevolge van pensionering (jaarlijks gemiddeld ongeveer 18). Uit het onderwijs 
zijn jaarlijks nog eens zo’n 51 personen met een mbo-, hbo- of wo-diploma uit verschillende 
onderwijsrichtingen beschikbaar. Indien de werkgelegenheid in de greenports in de regio 
Rijn Gouwe de komende jaren verder afneemt, zullen er dus geen tekorten ontstaan aan 
arbeidskrachten. 

In de greenports werken mensen met uiteenlopende opleidingsrichtingen, bijvoorbeeld 
agrarische opleidingen, maar ook technische opleidingen. Als verder ingezoomd wordt op 
de agrarische beroepen kan geconcludeerd worden dat ook hier geen tekorten aan ar-
beidskrachten ontstaan (ROA 2015, UWV WERKbedrijf 2015a). De kans op werk voor 
mbo’ers met een opleiding binnen het domein ‘voedsel, natuur en leefomgeving’ (tabel 35) 
is matig. Dat sluit niet uit dat er wel specifieke opleidingen zijn binnen het domein met 
goede baankansen voor mbo’ers (SBB feiten en cijfers over doelmatigheid). 

Tabel 26 Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs voor de greenports in de regio Rijn Gouwe, 
2015-2019 

  2016 2017 2018 2019 2020 

vraag vanuit de arbeidsmarkt (absoluut aantal werkzame personen) 

uitbreiding -194 -189 -184 -180 -175 

vervanging ivm pensionering 19 18 18 17 17 

totaal -175 -171 -166 -163 -158 

vmbo/mbo-1 -41 -40 -39 -39 -37 

mbo-2/mbo-3 -41 -40 -39 -39 -37 

mbo-4 -34 -33 -32 -32 -31 

hbo/wo -21 -20 -20 -19 -19 

overig -38 -37 -36 -35 -34 

beschikbaar vanuit het onderwijs (absoluut aantal gediplomeerden) 

mbo 45 61 42 23 5 

hbo 5 5 5 5 5 

wo 3 4 4 4 5 

totaal 53 70 51 32 15 

NB De som van de aantallen per opleidingsniveau kunnen door afrondingsverschillen licht afwijken van het totaal. 
bron: Bedrijvenregister Zuid-Holland 2016, CBS, DUO, Ministerie van OCW; bewerking Tympaan Instituut, databankzh.nl: Aan-
sluiting arbeidsmarkt en onderwijs per RPA-regio in Zuid-Holland 

5.2 Tekort aan personeel voor life and health science 

In de regio Rijn Gouwe werken relatief veel personen binnen de life and health science. Het 
Leids Universitair Medisch Centrum en de bedrijven op het Leiden Bio Science Park vormen 
een groot deel van het cluster life and health science in de regio Rijn Gouwe. Tussen 2005 
en 2015 is het aantal banen in de regio Rijn Gouwe binnen het cluster jaarlijks met 2,91% 
gegroeid. Uitgaande van dezelfde groei voor de periode 2015-2020 is binnen de regio het 
aantal gediplomeerden (ongeveer 116 per jaar) dat vanuit het onderwijs de arbeidsmarkt 
instroomt onvoldoende om aan de vraag naar arbeidskrachten te voldoen (ongeveer 305 
personen per jaar) (tabel 27). Ook in Zuid-Holland als geheel is het aantal gediplomeerden 
groter dan de uitbreidingsvraag. Dat betekent dat het aanbod van arbeidskrachten uit het 
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onderwijs voor het cluster life and health science te gering zal zijn om aan de vraag te vol-
doen. Dit tekort doet zich voor op mbo- en met name op hbo-/wo-niveau. 

Tabel 27 Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs voor life and health science in de regio 
Rijn Gouwe, 2015-2019 

  2016 2017 2018 2019 2020 

vraag vanuit de arbeidsmarkt (absoluut aantal werkzame personen) 

uitbreiding 242 249 257 264 272 

vervanging ivm pensionering 45 47 48 49 51 

totaal 287 296 305 313 323 

vmbo/mbo-1 7 7 7 8 8 

mbo-2/mbo-3 32 32 33 34 35 

mbo-4 35 36 37 38 39 

hbo/wo 189 195 201 206 213 

overig 25 25 26 27 28 

beschikbaar vanuit het onderwijs (absoluut aantal gediplomeerden) 

mbo 51 55 44 33 22 

hbo 28 26 29 28 26 

wo 33 36 43 42 48 

totaal 112 117 116 103 96 

NB De som van de aantallen per opleidingsniveau kunnen door afrondingsverschillen licht afwijken van het totaal. 
bron: Bedrijvenregister Zuid-Holland 2016, CBS, DUO, Ministerie van OCW; bewerking Tympaan Instituut, databankzh.nl: Aan-
sluiting arbeidsmarkt en onderwijs per RPA-regio in Zuid-Holland 

5.3 Voldoende mensen voor het cluster food, feed and beverages 

In 2015 zijn in de regio Rijn Gouwe 5.487 personen werkzaam binnen het cluster food, feed 
and beverages (de levensmiddelenindustrie). Het grootste bedrijf is Heineken in Zoeterwoude.  

Net als in de regio Rijn Gouwe is er ook in Woerden relatief veel werkgelegenheid binnen het 
cluster food, feed and beverages. In 2015 zijn er in Woerden 465 personen werkzaam. Bijna de 
helft hiervan heeft een baan in de zuivelindustrie. Aangenomen mag worden dat de (toekom-
tige) aansluiting tussen arbeidmarkt en onderwijs in Woerden binnen het cluster food, feed 
and beverages vergelijkbaar is met die in de regio Rijn Gouwe. 

Naar verwachting neemt in de regio Rijn Gouwe het aantal werkzame personen tussen 2015 
en 2020 jaarlijks met 1,04% af. Wanneer overhead (ondersteunende en staffuncties) niet 
wordt meegeteld, zijn dat ongeveer 45 personen. Ook wanneer rekening gehouden wordt met 
het aantal werkenden dat vanwege pensionering uitstroomt (ongeveer 24 per jaar), is er nog 
steeds een klein overschot aan arbeidskrachten. Voor 2018 wordt dit overschot aan arbeids-
krachten geschat op 21 personen. Uit het onderwijs komen jaarlijks gemiddeld ongeveer 58 
gediplomeerden beschikbaar voor het cluster. Het aanbod van nieuwe arbeidskrachten uit het 
onderwijs is dus voldoende om aan de vraag te voldoen (tabel 28). 

Ondanks het overschot aan personeel voor het cluster als geheel, laten cijfers van het SBB 
zien dat er voor mbo’ers vershandel/-industrie zeer goede arbeidsmarktkansen hebben 
(SBB feiten en cijfers over doelmatigheid). 
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Tabel 28 Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs voor food, feed and beverages in de re-
gio Rijn Gouwe, 2015-2019 

  2016 2017 2018 2019 2020 

vraag vanuit de arbeidsmarkt (absoluut aantal werkzame personen) 

uitbreiding -46 -45 -45 -44 -44 

vervanging ivm pensionering 25 25 24 24 24 

totaal -21 -20 -21 -20 -20 

vmbo/mbo-1 -4 -4 -4 -4 -4 

mbo-2/mbo-3 -5 -5 -5 -5 -5 

mbo-4 -3 -3 -3 -3 -3 

hbo/wo -5 -4 -5 -4 -4 

overig -5 -5 -5 -5 -5 

beschikbaar vanuit het onderwijs (absoluut aantal gediplomeerden) 

mbo 41 45 33 21 9 

hbo 8 7 7 7 6 

wo 13 14 18 17 17 

totaal 62 66 58 45 32 

NB De som van de aantallen per opleidingsniveau kunnen door afrondingsverschillen licht afwijken van het totaal. 
bron: Bedrijvenregister Zuid-Holland 2016, CBS, DUO, Ministerie van OCW; bewerking Tympaan Instituut, databankzh.nl: 
Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs per RPA-regio in Zuid-Holland 

5.4 Meer personeel nodig voor logistiek en transport 

De werkgelegenheid in de sector logistiek en transport is in de regio Rijn Gouwe tussen 
2005 en 2015 met 1,07% toegenomen. Wanneer deze groei doorzet tussen 2016 en 2020, is 
de vraag naar nieuwe arbeidskrachten op mbo-niveau vanaf 2019 groter dan de uitstroom 
vanuit het onderwijs (tabel 29). In 2019 stromen naar verwachting in totaal 45 studenten 
uit het mbo-onderwijs die beschikbaar zijn voor de sector. De uitbreidingsvraag is 64 voor 
dit niveau (vmbo/mbo-1, mbo-2/mbo-3 en mbo-4 tezamen). In geheel Zuid-Holland is het 
aanbod van nieuwe arbeidskrachten op alle opleidingsniveaus groter dan de vraag naar 
nieuwe arbeidskrachten. Dit betekent dat de regio naar alle waarschijnlijkheid arbeids-
krachten van buiten zal aantrekken, waardoor er voor het cluster als geheel geen tekorten 
zullen ontstaan. 

Door arbeidsmarktdeskundigen wordt echter wel aangegeven dat er in Holland Rijnland in 
de eerste helft van 2016 een tekort is aan vrachtwagenchauffeurs en transportplanners 
(UWV WERKbedrijf 2016b). Dit tekort doet zich ook voor in aangrenzende regio’s rondom 
Amsterdam en Den Haag (UWV WERKbedrijf 2015b, UWV WERKbedrijf 2015c). 
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Tabel 29 Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs voor logistiek en transport in de regio 
Rijn Gouwe, 2016-2020 

 2016 2017 2018 2019 2020 

vraag vanuit de arbeidsmarkt (absoluut aantal werkzame personen) 

uitbreiding 61 62 63 63 64 

vervanging ivm pensionering 36 36 37 37 37 

totaal 97 98 100 100 101 

vmbo/mbo-1 20 21 21 21 21 

mbo-2/mbo-3 26 26 27 27 27 

mbo-4 16 16 16 16 16 

hbo/wo 14 14 14 14 14 

overig 21 21 22 22 22 

beschikbaar vanuit het onderwijs (absoluut aantal gediplomeerden) 

mbo 79 85 65 45 25 

hbo 8 7 7 7 7 

wo 11 13 15 15 15 

totaal 98 105 87 67 47 

NB De som van de aantallen per opleidingsniveau kunnen door afrondingsverschillen licht afwijken van het totaal. 
bron: Bedrijvenregister Zuid-Holland 2016, CBS, DUO, Ministerie van OCW; bewerking Tympaan Instituut, databankzh.nl: Aan-
sluiting arbeidsmarkt en onderwijs per RPA-regio in Zuid-Holland 

5.5 Geen personeelstekorten voor cluster techniek als geheel, wel 
voor veel beroepen binnen de techniek 

Binnen het model aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs is techniek gedefinieerd als een 
cluster met bedrijven die vooral tot de maakindustrie behoren. Binnen dit cluster werken 
niet alleen mensen met een opleiding techniek/industrie/bouwkunde (55%), maar ook 
mensen met een andere opleidingsrichting (45%). In de regio Rijn Gouwe is tussen 2005 en 
2015 het aantal banen binnen het cluster techniek bijna gelijk gebleven (toename 0,13%). 
Wanneer ook in de periode 2016-2020 het aantal banen slechts licht groeit, is er binnen het 
cluster vooral behoefte aan nieuwe arbeidskrachten vanwege vervanging van mensen die 
uitstromen. De uitstroom van gepensioneerden (ongeveer 64 per jaar) plus het aantal 
nieuwe banen (ongeveer 14 per jaar) is kleiner dan het aantal gediplomeerden dat vanuit 
het onderwijs de arbeidsmarkt instroomt (ongeveer 221 per jaar). Naar verwachting ont-
staat er voor het cluster techniek in de regio Rijn Gouwe dus geen tekort aan arbeidskrach-
ten in de jaren 2016-2020 (tabel 30). 

Dat er voor het cluster techniek geen tekorten zijn te verwachten, wil niet zeggen dat er 
geen tekorten ontstaan voor specifieke technische beroepen (ook buiten de maakindu-
strie). Voor de jaren 2017 tot en met 2019 zijn er landelijk tekorten te verwachten voor ver-
scheidene technische beroepen. Dat geldt bijvoorbeeld voor werktuigbouwkundige, elek-
trotechnische en procestechnische beroepen op zowel mbo-, hbo- als wo-niveau. (UWV 
WERKbedrijf 2015a). In de eerste helft van 2016 zijn er in de regio Rijn Gouwe al tal van 
technische beroepen waar een tekort aan personeel voor bestaat. Dit loopt uiteen van be-
roepen in de bouw tot beroepen op een hoger beroepsniveau als ontwerper/constructeur 
en projectleider (werk.nl, inzicht specifiek voor Holland Rijnland, zie ook bijlage 2). Veel 
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mbo-techniekopleidingen bieden dan ook een goede kans op werk in de gehele regio Rijn 
Gouwe (tabel 35, SBB feiten en cijfers over doelmatigheid). 

Tabel 30 Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs voor techniek in de regio Rijn Gouwe, 
2016-2020 

  2016 2017 2018 2019 2020 

vraag vanuit de arbeidsmarkt (absoluut aantal werkzame personen) 

uitbreiding 14 14 14 14 14 

vervanging ivm pensionering 64 64 64 64 64 

totaal 78 78 78 78 78 

vmbo/mbo-1 12 12 12 12 12 

mbo-2/mbo-3 19 19 19 19 19 

mbo-4 16 16 16 16 16 

hbo/wo 21 21 21 21 21 

overig 10 10 10 10 10 

beschikbaar vanuit het onderwijs (absoluut aantal gediplomeerden) 

mbo 187 190 153 116 79 

hbo 30 30 31 32 30 

wo 27 33 37 38 40 

totaal 244 253 221 186 149 

NB De som van de aantallen per opleidingsniveau kunnen door afrondingsverschillen licht afwijken van het totaal. 
bron: Bedrijvenregister Zuid-Holland 2016, CBS, DUO, Ministerie van OCW; bewerking Tympaan Instituut, databankzh.nl: Aan-
sluiting arbeidsmarkt en onderwijs per RPA-regio in Zuid-Holland 

5.6 Tekort personeel met ICT-opleiding in het cluster ICT, maar 
ook andere clusters en sectoren 

De vraag naar arbeidskrachten binnen het cluster ICT in de regio Rijn Gouwe is in de perio-
de 2005-2015 jaarlijks gemiddeld met 1,76% toegenomen. Wanneer de vraag naar arbeid in 
gelijke mate blijft groeien, ontstaat waarschijnlijk een tekort aan personeel voor het cluster 
ICT. In 2019 zijn ongeveer 163 nieuwe arbeidskrachten per jaar nodig (ongeveer 28 mensen 
gaan met pensioen en er komen 135 nieuwe banen bij). In dat jaar stromen zo’n 161 gedi-
plomeerden uit het onderwijs die dan beschikbaar zijn voor het cluster. Dit zal dus (net) niet 
genoeg zijn om aan de vraag naar arbeidskrachten te voldoen (tabel 31). Let wel dit geldt 
voor het gehele cluster ICT, waarbij het aantal mensen met een opleiding informatica of 
techniek (ieder 22% binnen het cluster) opgeteld wordt bij het aantal mensen met een an-
dere opleiding. Zo heeft bijvoorbeeld 25% van de werkzame personen binnen het cluster 
ICT een vreemde taal gestudeerd. 

In de eerste helft van 2016 zijn in de regio Rijn Gouwe vacatures voor informaticaberoepen 
op hoger en wetenschappelijk beroepsniveau al moeilijk te vervullen. Dit gaat om informa-
ticaberoepen in alle mogelijke sectoren en clusters. Vooral programmeurs voor specifieke 
talen zijn moeilijk te vinden (werk.nl; inzicht specifiek voor Holland Rijnland zie ook bijlage 
2). 
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Tabel 31 Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs voor ICT in de regio Rijn Gouwe,  
2015-2019 

  2016 2017 2018 2019 2020 

vraag vanuit de arbeidsmarkt (absoluut aantal werkzame personen) 

uitbreiding 128 130 132 135 137 

vervanging ivm pensionering 27 27 28 28 29 

totaal 155 157 160 163 166 

vmbo/mbo-1 5 5 5 5 6 

mbo-2/mbo-3 12 12 12 13 13 

mbo-4 19 19 19 20 20 

hbo/wo 97 98 100 102 104 

overig 22 23 23 23 24 

beschikbaar vanuit het onderwijs (absoluut aantal gediplomeerden) 

mbo 86 91 81 71 61 

hbo 35 40 43 43 48 

wo 31 40 46 47 49 

totaal 152 171 170 161 158 

NB De som van de aantallen per opleidingsniveau kunnen door afrondingsverschillen licht afwijken van het totaal. 
bron: Bedrijvenregister Zuid-Holland 2016, CBS, DUO, Ministerie van OCW; bewerking Tympaan Instituut, databankzh.nl: 
Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs per RPA-regio in Zuid-Holland 

5.7 Zorg 

5.7.1 Voldoende personeel in de gezondheidszorg 

Tussen 2005 en 2015 is het aantal banen in de gezondheidszorg (ziekenhuizen en (para-) 
medische praktijken) in de regio Rijn Gouwe met 1,91% gegroeid. Deze groei heeft plaats-
gevonden in de periode 2005-2011. Tussen 2012 en 2015 nam de werkgelegenheid af. UWV 
WERKbedrijf verwacht dat het aantal banen in de gezondheidszorg landelijk gezien in 2016 
en 2017 gemiddeld 0,5% per jaar zal groeien (UWV WERKbedrijf 2016 prognose). 

Wanneer het aantal arbeidskrachten in de gezondheidszorg ook in de regio Rijn Gouwe de 
komende jaren met slechts 0,5% toeneemt, zijn er tussen 2016 en 2020 voldoende mensen 
beschikbaar om in de gezondheidszorg te werken (tabel 32). De werkgelegenheid in de ge-
zondheidszorg in de regio Rijn Gouwe neemt dan ieder jaar met ongeveer 132 personen toe 
en er gaan zo’n 183 personen per jaar met pensioen. Dat zou betekenen dat tussen 2015 en 
2019 per jaar in totaal ongeveer 315 nieuwe arbeidskrachten nodig zijn. Uit het onderwijs 
stromen jaarlijks bijna 506 gediplomeerden de arbeidsmarkt op. Dat is dus ruim voldoende 
om aan de vraag naar arbeidskrachten te voldoen. 

Hoewel er voor de sector gezondheidszorg als geheel in de regio Rijn Gouwe momenteel 
geen tekorten aan arbeidskrachten bestaan of worden verwacht, geven landelijke prognoses 
aan dat dit wel het geval kan zijn voor een aantal specifieke beroepen in de gezondheidszorg 
(UWV WERKbedrijf 2015a). In de eerste helft van 2016 is er in de regio Rijn Gouwe een tekort 
aan medisch personeel op middelbaar en hoger beroepsniveau. Het gaat vooral om ver-
pleegkundigen op mbo- en hbo-niveau (werk.nl; inzicht specifiek voor Holland Rijnland zie 
ook bijlage 2). 
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Tabel 32 Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs voor de gezondheidszorg in de regio 
Rijn Gouwe, 2016-2020 

 2016 2017 2018 2019 2020 

vraag vanuit de arbeidsmarkt (absoluut aantal werkzame personen) 

uitbreiding 131 131 132 133 133 

vervanging ivm pensionering 181 182 183 184 185 

totaal 312 313 315 317 318 

vmbo/mbo-1 11 11 11 11 11 

mbo-2/mbo-3 37 37 37 37 38 

mbo-4 50 50 50 51 51 

hbo/wo 187 187 189 190 190 

overig 28 28 28 29 29 

beschikbaar vanuit het onderwijs (absoluut aantal gediplomeerden) 

mbo 193 200 169 138 107 

hbo 182 174 192 186 171 

wo 119 125 145 148 175 

totaal 494 499 506 472 453 

NB De som van de aantallen per opleidingsniveau kunnen door afrondingsverschillen licht afwijken van het totaal. 
bron: Bedrijvenregister Zuid-Holland 2016, CBS, DUO, Ministerie van OCW; bewerking Tympaan Instituut, databankzh.nl: Aan-
sluiting arbeidsmarkt en onderwijs per RPA-regio in Zuid-Holland 

5.7.2 Voorlopig voor verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg 
genoeg personeel 

In de sector verpleeg- en verzorgingshuizen en maatschappelijke dienstverlening neemt 
tussen 2005 en 2015 het aantal werkzame personen in de regio Rijn Gouwe ieder jaar ge-
middeld met 1,23% toe. Deze groei vond voornamelijk plaats in de periode 2005-2010. 
Vanaf 2011 kent de sector een krimp van de werkgelegenheid. Dit ten gevolge van over-
heidsmaatregelen om de kosten in de zorg te drukken. 

Op grond van landelijke verwachtingen (UWV WERKbedrijf 2016a; bewerking Tympaan In-
stituut) wordt in tabel 33 uitgegaan van een kleine banengroei van 0,07% in de verpleeg- en 
verzorgingshuizen en maatschappelijke dienstverlening voor de jaren 2016-2020. Op grond 
van deze kleine groei en met name vanwege uitstroom vanwege pensionering zijn er jaar-
lijks zo’n 225 nieuwe arbeidskrachten in de sector nodig. Het aantal gediplomeerden dat 
beschikbaar komt vanuit het onderwijs, ongeveer 500 personen per jaar, is voldoende om 
aan deze vraag te voldoen. 

De afgelopen jaren zijn er veel banen in de zorg verdwenen. Kwetsbare groepen bevinden 
zich vooral op de laagste beroepsniveaus, zoals helpende thuiszorg en zorghulp. Hier is 
sprake van personeelsoverschotten. Tegelijkertijd bestaat er in de eerste helft van 2016 in 
de regio Rijn Gouwe een tekort aan medisch personeel op middelbaar en hoger beroepsni-
veau. Het gaat vooral om verpleegkundigen op mbo- en hbo-niveau en de specialist oude-
rengeneeskunde (werk.nl, Holland Rijnland zie ook bijlage 2). Ook in de nabije toekomst 
(2017-2019) zal het moeilijk zijn om voldoende personeel voor deze beroepen te vinden 
(UWV WERKbedrijf 2015a). 
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Tabel 33 Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs voor verpleeg- en verzorgingshuizen en 
maatschappelijke dienstverlening in de regio Rijn Gouwe, 2015-2019 

 2016 2017 2018 2019 2020 

vraag vanuit de arbeidsmarkt (absoluut aantal werkzame personen) 

uitbreiding 21 21 21 21 21 

vervanging ivm pensionering 203 203 204 204 204 

totaal 224 224 225 225 225 

vmbo/mbo-1 19 19 19 19 19 

mbo-2/mbo-3 67 67 67 67 67 

mbo-4 48 48 48 48 48 

hbo/wo 67 67 67 67 67 

overig 23 23 23 23 23 

beschikbaar vanuit het onderwijs (absoluut aantal gediplomeerden) 

mbo 233 243 205 167 129 

hbo 226 216 233 227 207 

wo 121 124 141 146 174 

totaal 580 583 579 540 510 

NB De som van de aantallen per opleidingsniveau kunnen door afrondingsverschillen licht afwijken van het totaal. 
bron: Bedrijvenregister Zuid-Holland 2016, CBS, DUO, Ministerie van OCW; bewerking Tympaan Instituut, databankzh.nl: 
 Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs per RPA-regio in Zuid-Holland 

5.8 Over het algemeen genoeg aanbod personeel in onderwijs, 
maar te weinig leerkrachten voor exacte vakken en Duits 

Het aantal arbeidskrachten in de onderwijssector in de regio Rijn Gouwe is tussen 2005 en 
2015 jaarlijks met gemiddeld 0,37% toegenomen. Wanneer deze trend zich voortzet in de 
periode 2016-2020 zijn er voldoende gediplomeerden beschikbaar om aan de vraag naar 
nieuwe arbeidskrachten te voldoen (tabel 34). 

Tussen 2016 en 2020 gaan veel mensen uit het onderwijs met pensioen. Dat zijn er in de 
regio Rijn Gouwe ongeveer 210 per jaar. Daarnaast komen er jaarlijks ongeveer 86 nieuwe 
banen bij. De totale vraag naar nieuwe arbeidskrachten in 2018 (296) is kleiner dan het 
aanbod. Dat jaar zijn er ongeveer 869 gediplomeerden (uit verschillende opleidingsrichtin-
gen) beschikbaar voor het onderwijs. Gekeken naar de sector onderwijs in het algemeen is 
het totale aanbod van gediplomeerden dus voldoende om aan de vraag naar arbeidskrach-
ten voor het onderwijs te voldoen. 

Toch is er ook een aantal beroepen met tekorten aan personeel ontstaan. In de eerste helft 
van 2016 geldt dat voor docenten voor exacte vakken (met name natuurkunde) en talen 
(vooral Duits) (UWV WERKbedrijf 2016b). Landelijke analyse laten zien dat deze tekorten 
ook op de middellange termijn (2017-2019) blijven bestaan (UWV WERKbedrijf 2015a). 
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Tabel 34 Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs voor de sector onderwijs in de regio 
Rijn Gouwe, 2016-2020 

 2016 2017 2018 2019 2020 

vraag vanuit de arbeidsmarkt (absoluut aantal werkzame personen) 

uitbreiding 86 86 86 86 87 

vervanging ivm pensionering 209 210 210 211 212 

totaal 295 296 296 297 299 

vmbo/mbo-1 7 7 7 7 7 

mbo-2/mbo-3 18 18 18 18 18 

mbo-4 20 20 20 20 20 

hbo/wo 228 229 229 229 231 

overig 23 23 23 23 23 

beschikbaar vanuit het onderwijs (absoluut aantal gediplomeerden) 

mbo 161 167 156 145 134 

hbo 281 263 227 241 210 

wo 335 408 486 447 448 

totaal 777 838 869 833 792 

NB De som van de aantallen per opleidingsniveau kunnen door afrondingsverschillen licht afwijken van het totaal. 
bron: Bedrijvenregister Zuid-Holland 2016, CBS, DUO, Ministerie van OCW; bewerking Tympaan Instituut, databankzh.nl: 
Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs per RPA-regio in Zuid-Holland 

5.9 Kans op werk voor mbo’ers 

De kans op werk voor recent afgestudeerde mbo’ers verschilt per beroepsgroep (tabel 35). 
Zo zijn in de regio Rijn Gouwe de kansen ruim voldoende voor mbo’ers met een opleiding 
binnen de beroepsgroep handel en ondernemerschap, mobiliteit en voertuigen en techniek 
en procesindustrie. In Midden-Holland bieden daarnaast de volgende beroepsgroepen ook 
ruim voldoende kansen op de arbeidmarkt: bouw en infra, informatie en communicatie-
technologie, transport en zorg en welzijn. In Holland Rijnland is de kans op werk binnen de-
ze vier domeinen voldoende. De kans op werk geeft aan hoe groot de kans op werk is voor 
studenten die nu aan de studie beginnen en binnen de normale studieduur afstuderen. Ta-
bel 35 geeft een overzicht van de kans op werk en de kans op stage binnen het mbo voor de 
verschillende domeinen (hoofdindeling opleidingsrichtingen). Meer gedetailleerde informa-
tie is te vinden op de website SBB feiten en cijfers over doelmatigheid. 
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Tabel 35 Kans op stage en werk voor mbo’ers 

goede kansen (5); ruim voldoende kansen (4), voldoende kansen (3), matige kansen (2), geringe kansen (1) 

  amr holland rijnland1 amr midden-holland1 

domein gediplo-
meerden 
2014/2015 

kans op 
stage 2016 

kans op 
werk 2016 

gediplo-
meerden 
2014/2015 

kans op 
stage 2016 

kans op 
werk 2016 

afbouw, hout en onderhoud 101 4 3 25 4 3 

ambacht, laboratorium en 
gezondheidstechniek 

53 2 3 36 3 3 

bouw en infra 113 4 3 79 4 4 

economie en administratie 258 3 3 155 4 3 

entree 227 4   108 3   

handel en ondernemerschap 346 3 4 174 3 4 

horeca en bakkerij 243 4 3 93 4 3 

informatie en communicatie-
technologie 

95 2 3 52 3 4 

media en vormgeving 134 3 2 57 3 3 

mobiliteit en voertuigen 129 2 4 60 2 4 

techniek en procesindustrie 233 3 4 151 3 4 

toerisme en recreatie 80 2 2 24 3 2 

transport, scheepvaart en lo-
gistiek 

153 3 3 75 3 4 

uiterlijke verzorging 160 4 2 63 4 2 

veiligheid en sport 313 3 2 86 3 3 

voedsel, natuur en leefomge-
ving 

569 3 2 202 3 2 

zorg en welzijn 1003 2 3 336 2 4 

1 Arbeidsmarktregio Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, 
Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Zoeterwoude. Arbeidsmarktregio Midden-Holland: 
Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen. 

bron: SBB feiten en cijfers over doelmatigheid 
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Prognose aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt: te weinig gediplomeerden voor 
clusters life and health science en logistiek en transport 
Voor een goed draaiende economie en arbeidsmarkt is het belangrijk mismatches tussen 
aanbod aan en vraag naar arbeidskrachten zo veel mogelijk te voorkomen. Een goede aan-
sluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs biedt betere kansen voor zowel bedrijven als ge-
diplomeerden die de arbeidsmarkt betreden. Mismatches leiden tot moeilijk vervulbare va-
catures en werkloosheid. 

Met behulp van de Regiometer arbeidsmarkt en onderwijs is voor een aantal clusters en 
sectoren in de regio Rijn Gouwe nagegaan of er in de periode 2016-2020 tekorten zijn te 
verwachten aan arbeidskrachten. Voor de greenports, food, feed and beverages, logistiek 
en transport, techniek (het cluster techniek bestaat vooral uit maakindustrie), onderwijs en 
zorg zijn de verwachtingen dat het aanbod van personeel op zowel mbo-, hbo- als wo-
niveau tot 2020 voldoende is om aan de vraag te voldoen. Voor het cluster life and health 
science is het aanbod aan gediplomeerden uit de regio Rijn Gouwe op zowel mbo-, hbo- als 
wo-niveau mogelijk onvoldoende om aan de vraag van het cluster te voldoen. Ook het clus-
ter logistiek en transport krijgt mogelijk te maken met een tekort aan personeel met een 
mbo-opleiding. 

De modellen op cluster- en sectorniveau zoomen niet in op specifieke beroepen. Daarom is 
in deze publicatie nagegaan of er in 2016 in de regio Rijn Gouwe reeds tekorten bestaan 
voor specifieke beroepen en wat (op grond van landelijke analyses) verwacht mag worden 
voor de komende jaren. 

Krapteberoepen 
In 2016 bestaat er een tekort aan personeel voor (onder andere) onderstaande beroepen. 
Op grond van landelijke analyses kan verwacht worden dat deze tekorten in de periode 
2017-2019 blijven bestaan. 
• Veruit de meeste krapteberoepen bevinden zich in de techniek. Er is sprake van krapte 

op verschillende niveaus en in verschillende technische segmenten, bijvoorbeeld in de 
bouw, de metaalbewerking, werktuigbouw, installatie en elektrotechniek en bij functies 
op een hoger beroepsniveau als ontwerper/constructeur en projectleider. 

• ICT-beroepen op hoger en wetenschappelijk beroepsniveau. 
• Medische beroepen (verpleging op mbo- en hbo-niveau en medisch specialisten als ou-

derengeneeskundigen). 
• Leerkrachten voor de exacte vakken (met name natuurkunde) en voor sommige talen 

(met name Duits). 
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Bijlage 1 

Aanvullende Informatie bij hoofdstuk 3 bedrijvigheid 
Leeswijzer: De nummering en namen van de ‘paragrafen’ in deze bijlage (bijvoorbeeld 3.1 
Sectoren en clusters) komen overeen met de bijbehorende paragraaf in deze publicatie. 

3.1 Sectoren en clusters 
Tabel 1 Percentage bedrijfsvestigingen en banen naar economische sector in Holland 

Rijnland en Zuid-Holland, 2015 

sector bedrijfsvestigingen banen1 

holland 
rijnland % 

zuid-holland 
% 

index2 holland 
rijnland % 

zuid-holland 
% 

index2 

landbouw, bosbouw en visserij 6,8 4,4 153 2,6 1,8 145 

winning van delfstoffen 0,0 0,0 73 0,0 0,1 2 

industrie 4,3 3,7 116 9,9 7,6 129 

energievoorziening 0,0 0,0 61 0,2 0,4 38 

waterbedrijven en afvalbeheer 0,2 0,1 124 0,4 0,6 64 

bouw 10,4 11,2 93 5,0 5,6 89 

handel 21,0 20,0 105 19,3 17,8 108 

vervoer en opslag 1,9 3,1 61 3,5 5,7 62 

logies-, maaltijd- en drank-
verstrekking 

4,5 4,4 103 4,5 3,8 120 

informatie en communicatie 3,9 4,7 84 2,1 3,2 64 

financiële instellingen 1,1 1,2 93 1,1 2,4 44 

verhuur van en handel in 
onroerend goed 

1,2 1,4 84 0,8 1,0 81 

specialistische zakelijke 
dienstverlening 

15,8 17,7 89 8,6 9,1 94 

verhuur en overige zakelijke 
dienstverlening 

4,5 5,3 85 3,7 5,4 69 

openbaar bestuur en 
overheidsdiensten 

0,4 0,4 89 5,0 7,3 69 

onderwijs 4,4 3,7 118 8,7 7,1 122 

gezondheids- en welzijnszorg 10,7 8,3 129 21,2 16,8 126 

cultuur, sport en recreatie 3,2 4,2 75 1,9 1,9 102 

overig 5,5 5,9 94 1,7 2,5 70 

totaal 
(absoluut aantal = 100%) 

24.042 183.617  201.006 1.469.572  

1  Het aantal banen betreft hier het aantal werkzame personen. 
2 Berekening index: % Holland Rijnland ÷ % Zuid-Holland. Een index boven de 100 geeft aan dat deze sector in Holland Rijn-

land relatief veel vestigingen/banen heeft ten opzichte van Zuid-Holland. 
bron: Bedrijvenregister Zuid-Holland 2016, databankzh.nl: Aantal bedrijfsvestigingen en banen per regio of gemeente in Zuid-
Holland 
 

http://www.databankzh.nl/ris/index.php�
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Tabel 2 Percentage bedrijfsvestigingen en banen naar economische sector in Midden-
Holland en Zuid-Holland, 2015 

sector bedrijfsvestigingen banen1 

midden-
holland % 

zuid-holland 
% 

index2 midden-
holland % 

zuid-holland 
% 

index2 

landbouw, bosbouw en 
visserij 

6,7 4,4 150 3,0 1,8 166 

winning van delfstoffen 0,0 0,0   0,0 0,1   
industrie 5,4 3,7 144 10,8 7,6 142 

energievoorziening 0,1 0,0 218 0,3 0,4 58 

waterbedrijven en 
afvalbeheer 

0,2 0,1 125 0,7 0,6 127 

bouw 12,0 11,2 107 8,0 5,6 143 

handel 20,5 20,0 102 22,1 17,8 124 

vervoer en opslag 3,2 3,1 102 5,6 5,7 99 

logies-, maaltijd- en drank-
verstrekking 

3,5 4,4 80 3,0 3,8 80 

informatie en communicatie 3,9 4,7 83 3,3 3,2 102 

financiële instellingen 1,2 1,2 99 1,9 2,4 78 

verhuur van en handel in 
onroerend goed 

1,3 1,4 88 0,8 1,0 83 

specialistische zakelijke 
dienstverlening 

15,5 17,7 87 6,2 9,1 69 

verhuur en overige zakelijke 
dienstverlening 

4,7 5,3 89 4,1 5,4 75 

openbaar bestuur en over-
heidsdiensten 

0,4 0,4 88 3,3 7,3 45 

onderwijs 4,0 3,7 108 7,1 7,1 100 

gezondheids- en welzijnszorg 9,3 8,3 112 16,7 16,8 99 

cultuur, sport en recreatie 2,5 4,2 60 1,5 1,9 77 

overig 5,7 5,9 97 1,7 2,5 68 

totaal 
(absoluut aantal=100%) 

10.524 183.617  79.933 1.469.572  

1  Het aantal banen betreft hier het aantal werkzame personen. 
2 Berekening index: % Midden-Holland ÷ % Zuid-Holland. Een index boven de 100 geeft aan dat deze sector in Midden-

Holland relatief veel vestigingen/banen heeft ten opzichte van Zuid-Holland. 
bron: Bedrijvenregister Zuid-Holland 2016, databankzh.nl: Aantal bedrijfsvestigingen en banen per regio of gemeente in Zuid-Holland 
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Tabel 3 Percentage bedrijfsvestigingen en banen naar economische sector in Woerden 
en Zuid-Holland, 2015 

sector bedrijfsvestigingen banen1 

woerden % zuid-holland 
% 

index2 woerden % zuid-holland 
% 

index2 

landbouw, bosbouw en vis-
serij 

6,0 4,4 134 2,8 1,8 155 

winning van delfstoffen 0,0 0,0   0,1 0,1   

industrie 4,3 3,7 117 9,7 7,6 127 

energievoorziening 0,0 0,0   0,0 0,4   

waterbedrijven en 
afvalbeheer 

0,1 0,1 88 0,2 0,6 29 

bouw 10,8 11,2 97 7,3 5,6 130 

handel 18,7 20,0 93 23,3 17,8 131 

vervoer en opslag 1,8 3,1 59 3,5 5,7 62 

logies-, maaltijd- en drank-
verstrekking 

2,6 4,4 59 3,0 3,8 79 

informatie en communicatie 4,8 4,7 103 3,1 3,2 97 

financiële instellingen 0,9 1,2 73 1,7 2,4 71 

verhuur van en handel in 
onroerend goed 

0,7 1,4 50 1,0 1,0 101 

specialistische zakelijke 
dienstverlening 

21,3 17,7 120 9,9 9,1 109 

verhuur en overige zakelijke 
dienstverlening 

4,8 5,3 91 3,7 5,4 69 

openbaar bestuur en over-
heidsdiensten 

0,2 0,4 49 3,4 7,3 46 

onderwijs 4,5 3,7 120 6,1 7,1 86 

gezondheids- en welzijnszorg 9,8 8,3 118 14,7 16,8 87 

cultuur, sport en recreatie 3,4 4,2 81 1,8 1,9 95 

overig 5,1 5,8 89 4,8 2,1 228 

totaal 
(absoluut aantal = 100%) 

4.741 183.617  25.578 1.469.572  

1  Het aantal banen betreft hier het aantal werkzame personen. 
2 Berekening index: % Woerden ÷ % Zuid-Holland. Een index boven de 100 geeft aan dat deze sector in Woerden relatief veel 

vestigingen/banen heeft ten opzichte van Zuid-Holland. 
bron: Bedrijvenregister Zuid-Holland 2016, databankzh.nl: Aantal bedrijfsvestigingen en banen per regio of gemeente in Zuid-Holland, 
Provinciaal Arbeidsplaatsen Register Provincie Utrecht 
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Tabel 4 Percentage bedrijfsvestigingen en banen naar economische cluster in Holland 
Rijnland en Zuid-Holland, 2015 

cluster bedrijfsvestigingen banen1 

holland 
rijnland % 

zuid-holland 
% 

index2 holland 
rijnland % 

zuid-holland 
% 

index2 

chemie - haven industrieel 
complex 

0,1 0,1 90 1,0 0,9 110 

creatieve industrie 5,7 7,5 76 2,1 2,4 89 

financiële dienstverlening 0,4 0,4 101 0,6 1,7 36 

food, feed en beverages 0,5 0,4 143 1,9 1,2 161 

greenports 6,7 3,6 185 4,0 2,1 192 

ict 3,4 4,0 84 3,1 3,8 80 

internationaal recht 0,5 0,7 66 0,3 0,8 40 

life and health science 0,2 0,1 281 5,1 1,3 393 

logistiek en transport 1,2 2,2 58 2,0 3,7 54 

techniek 3,4 3,3 102 4,3 5,3 80 

water- en deltatechnologie 0,3 0,3 95 0,1 0,6 22 

totaal (absoluut aantal = 
100%) 

24.042 183.617  201.006 1.469.572  

1 Het aantal banen betreft hier het aantal werkzame personen. 
2 Berekening index: % Holland Rijnland ÷ % Zuid-Holland. Een index boven de 100 geeft aan dat deze cluster in Holland 

Rijnland relatief veel vestigingen/banen heeft ten opzichte van Zuid-Holland. Het aantal banen betreft hier het aantal werk-
zame personen. 

bron: Bedrijvenregister Zuid-Holland 2016, databankzh.nl: Aantal bedrijfsvestigingen en banen per regio of gemeente in Zuid-Holland 
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Tabel 5 Percentage bedrijfsvestigingen en banen naar economische cluster in Midden-
Holland en Zuid-Holland, 2015  

cluster vestigingen banen1 

midden-
holland % 

zuid-holland 
% 

index2 midden-
holland % 

zuid-holland % index2 

chemie - haven industrieel 
complex 

0,1 0,1 154 0,7 0,9 74 

creatieve industrie 5,0 7,5 66 1,7 2,4 72 

financiële dienstverlening 0,4 0,4 109 1,2 1,7 73 

food, feed en beverages 0,6 0,4 168 2,2 1,2 190 

greenports 2,7 3,6 75 1,9 2,1 94 

ict 3,7 4,0 91 3,6 3,8 95 

internationaal recht 0,3 0,7 38 0,1 0,8 17 

life and health science 0,0 0,1 75 0,2 1,3 15 

logistiek en transport 2,5 2,2 116 4,0 3,7 107 

techniek 4,3 3,3 128 6,2 5,3 116 

water- en delta-
technologie 

0,4 0,3 104 0,2 0,6 31 

totaal (absoluut aantal = 
100%) 

10.524 183.617  79.933 1.469.572  

1  Het aantal banen betreft hier het aantal werkzame personen. 
2 Berekening index: % Midden-Holland ÷ % Zuid-Holland. Een index boven de 100 geeft aan dat deze cluster in Midden-Holland relatief 

veel vestigingen/banen heeft ten opzichte van Zuid-Holland. 
bron: Bedrijvenregister Zuid-Holland 2016, databankzh.nl: Aantal bedrijfsvestigingen en banen per regio of gemeente in Zuid-Holland 
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Tabel 6 Percentage bedrijfsvestigingen en banen naar economische cluster  
in Woerden en Zuid-Holland, 2015  

cluster bedrijfsvestigingen banen1 

woerden % zuid-holland % index2 woerden % zuid-holland 
% 

index2 

chemie - haven industrieel 
complex 

0,0 0,07 57 0,01 0,9 1 

creatieve industrie 5,8 7,5 77 1,97 2,35 84 

financiële dienstverlening 0,3 0,36 71 1,38 1,69 81 

food, feed en beverages 0,6 0,37 154 1,82 1,15 158 

greenports 1,6 3,59 46 1,56 2,07 75 

ict 4 4,04 100 2,92 3,84 76 

internationaal recht 0,4 0,7 51 0,28 0,82 34 

life and health science 0,1 0,06 99 0,25 1,3 19 

logistiek en transport 1,2 2,16 56 2,57 3,71 69 

techniek 3,1 3,33 94 6,15 5,34 115 

water- en delta-
technologie 

0,3 0,34 77 0,25 0,64 39 

totaal 
(absoluut aantal = 100%) 

4.741 183.617  25.578 1.469.572  

1 Het aantal banen betreft hier het aantal werkzame personen. 
2 Berekening index: % Woerden ÷ % Zuid-Holland. Een index boven de 100 geeft aan dat deze cluster in Woerden relatief veel vestigin-

gen/banen heeft ten opzichte van Zuid-Holland. 
bron: Bedrijvenregister Zuid-Holland 2016, databankzh.nl: Aantal bedrijfsvestigingen en banen per regio of gemeente in Zuid-Holland; 
Provinciaal Arbeidsplaatsen Register Provincie Utrecht 

http://www.databankzh.nl/ris/index.php�
http://www.ris-zh.nl/data/1500.php?best_nr=1500&reken=ABS&table=1&bar=false&pagina=1&begin=0&search_string1=&search_string2=&search=&sl0_cd=20&sl1_cd=105&sl2_cd=89&gegeven=&actie=gegeven&attempt=2�
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3.5 Werkgelegenheid 
Tabel 7 Ontwikkeling aantal banen1 in Holland Rijnland en Midden-Holland 

per sector 2014-2015 

 holland rijnland midden-holland 

2014 2015 groei (%) 
2014-
2015 

afname  
(abso-
luut aan-
tal)  
2014-
2015 

2014 2015 groei (%) 
2014-
2015 

afname  
(abso-
luut aan-
tal)  
2014-
2015 

landbouw, bosbouw en 
visserij 

5.280 5.190 -1,7 -90 2.364 2.365 0,0 1 

winning van delfstoffen 2 5 150,0 3       

industrie 19.417 19.846 2,2 429 8.517 8.657 1,6 140 

energievoorziening 394 328 -16,8 -66 193 203 5,2 10 

waterbedrijven en 
afvalbeheer 

704 728 3,4 24 593 573 -3,4 -20 

bouw 10.301 9.969 -3,2 -332 6.530 6.402 -2,0 -128 

handel 39.296 38.741 -1,4 -555 17.993 17.670 -1,8 -323 

vervoer en opslag 7.903 7.115 -10,0 -788 4.448 4.504 1,3 56 

logies-, maaltijd- en 
drankverstrekking 

8.749 9.039 3,3 290 2.400 2.408 0,3 8 

informatie en 
communicatie 

4.270 4.173 -2,3 -97 2.707 2.636 -2,6 -71 

financiële instellingen 2.294 2.132 -7,1 -162 1.687 1.509 -10,6 -178 

verhuur van en handel in 
onroerend goed 

1.569 1.562 -0,4 -7 660 636 -3,6 -24 

specialistische zakelijke 
dienstverlening 

17.524 17.201 -1,8 -323 5.145 4.983 -3,1 -162 

verhuur en overige 
zakelijke dienstverlening 

7.576 7.517 -0,8 -59 3.290 3.253 -1,1 -37 

openbaar bestuur en 
overheidsdiensten 

10.021 10.045 0,2 24 2.661 2.607 -2,0 -54 

onderwijs 17.487 17.454 -0,2 -33 5.589 5.665 1,4 76 

gezondheids- en 
welzijnszorg 

44.051 42.628 -3,2 -1.423 13.917 13.359 -4,0 -558 

cultuur, sport en 
recreatie 

3.935 3.867 -1,7 -68 1.145 1.161 1,4 16 

overig 3.517 3.466 -1,5 -51 1.446 1.342 -7,2 -104 

totaal 204.290 201.006 -1,6 -3.284 81.285 79.933 -1,7 -1.352 

1  Het aantal banen betreft hier het aantal werkzame personen. 
bron: Bedrijvenregister Zuid-Holland 2016, databankzh.nl: Aantal bedrijfsvestigingen en banen per regio of gemeente in Zuid-
Holland 
 
 

http://www.databankzh.nl/ris/index.php�
http://www.ris-zh.nl/data/1500.php?best_nr=1500&reken=ABS&table=1&bar=false&pagina=1&begin=0&search_string1=&search_string2=&search=&sl0_cd=20&sl1_cd=105&sl2_cd=89&gegeven=&actie=gegeven&attempt=2�
http://www.ris-zh.nl/data/1500.php?best_nr=1500&reken=ABS&table=1&bar=false&pagina=1&begin=0&search_string1=&search_string2=&search=&sl0_cd=20&sl1_cd=105&sl2_cd=89&gegeven=&actie=gegeven&attempt=2�


 

8 

Tabel 8 Ontwikkeling aantal banen1 in Woerden per sector 2014-2015 

 woerden 

2014 2015 groei (%) 
2014-2015 

afname  
(absoluut 
aantal)  
2014-2015 

landbouw, bosbouw en visserij 755 708 -6,2 -47 

winning van delfstoffen 19 22     

industrie 2.379 2.471 3,9 92 

energievoorziening 1 1 0,0 0 

waterbedrijven en afvalbeheer 44 42 -4,5 -2 

bouw 1.861 1.855 -0,3 -6 

handel 5.777 5.963 3,2 186 

vervoer en opslag 910 893 -1,9 -17 

logies-, maaltijd- en drank-verstrekking 677 761 12,4 84 

informatie en communicatie 1.413 801 -43,3 -612 

financiële instellingen 499 444 -11,0 -55 

verhuur van en handel in onroerend goed 216 247 14,4 31 

specialistische zakelijke dienstverlening 2.204 2.536 15,1 332 

verhuur en overige zakelijke dienstverlening 1.267 957 -24,5 -310 

openbaar bestuur en overheidsdiensten 814 865 6,3 51 

onderwijs 1.532 1.563 2,0 31 

gezondheids- en welzijnszorg 3.971 3.754 -5,5 -217 

cultuur, sport en recreatie 460 460 0,0 0 

overig 1.215 1.235 1,6 20 

totaal 26.014 25.578 -1,7 -436 

1 Het aantal banen betreft hier het aantal werkzame personen. 
bron: Bedrijvenregister Zuid-Holland 2016, databankzh.nl: Aantal bedrijfsvestigingen en banen per regio of gemeente in Zuid-Holland 
 
 

http://www.databankzh.nl/ris/index.php�
http://www.ris-zh.nl/data/1500.php?best_nr=1500&reken=ABS&table=1&bar=false&pagina=1&begin=0&search_string1=&search_string2=&search=&sl0_cd=20&sl1_cd=105&sl2_cd=89&gegeven=&actie=gegeven&attempt=2�


 

 

Bijlage 2 

Krapte beroepen in Holland Rijnland 
Deze bijlage bevat een lijst met krapteberoepen voor de regio Holland Rijnland. Het gaat 
om de arbeidsmarktsituatie in de eerste helft van 2016. Dit overzicht is afkomstig uit de pu-
blicatie Kansrijke beroepen: Holland Rijnland Waar is de arbeidsmarkt krap? (UWV WERK-
bedrijf 2016b). 

De schema’s hierna geven per richting een overzicht van krapteberoepen in de regio 
Holland Rijnland. Voor deze beroepen is er naar verhouding veel vraag (vacatures) in relatie 
tot het beschikbare aanbod (werkzoekenden). Dit maakt het lastig voor werkgevers om va-
catures te vervullen. Mogelijk is er zelfs sprake van tekorten. 
De werkgelegenheidsstructuur is van invloed op de krapteberoepen in deze notitie. Holland 
Rijnland is een regio met veel werkgelegenheid in zorg en welzijn, industrie en detailhandel. 
Ongeveer 40% van de banen is te vinden in deze sectoren. In vergelijking met het landelijk 
gemiddelde zijn er ook relatief veel banen in de land- en bosbouw en de groothandel maar 
het gaat hier niet om hele grote sectoren. Een uitgebreide analyse van werkgelegenheids-
structuur en verwachte ontwikkelingen daarin is opgenomen in de jaarlijkse uitgave Regio 
in Beeld Holland Rijnland1. 

krapteberoepen in holland rijnland: techniek/industrie/bouw 

lager beroepsniveau/basisvakmanschap  

asbestverwijderaar/sloper  

steigerbouwer  

metselaar, tegelzetter, voeger, cellenbetonblokkenbouwer (gasbetonblokken, gipsblokken, giboblokken)  

stukadoor, kitter  

schilder/behanger/glaszetter  

dakdekker/pannenlegger/rietdekker  

grond- en kabelwerker gas, water, elektriciteit, datacommunicatie  

straatmaker/rioleringsmedewerker/vakman grond- weg- en waterbouw (gww)  

plaatwerker/cnc-metaalbuiger, -snijder/cnc-machinebediener  

industrieschilder, verfspuiter  

middelbaar beroepsniveau/gespecialiseerd vakmanschap 

installatiemonteur gas, water, sanitair, verwarming 

onderhoudsmonteur/loodgieter gas, water, sanitair, (centrale) verwarming 

pijpfitter industriële montage, monteur verwarming utiliteitsbouw 

monteur koeltechniek, luchtbehandeling 

cnc-verspaner inclusief programmeren (draaien, frezen, kotteren, slijpen) 

constructiebankwerker, scheepsbouwer 

                                                           
1  Te vinden op www.uwv.nl/particulieren/voorzieningen/voorzieningen-werk/detail/scholingsvoucher/scholingsvoucher-

voor-werkzoekende#scholingsvoucherscholingsvoucher-voor-werkzoekende. 

https://www.werk.nl/xpsimage/wdo215867�
https://www.werk.nl/xpsimage/wdo215867�
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krapteberoepen in holland rijnland: techniek/industrie/bouw 

constructiesamenbouwer  

gespecialiseerd lasser niveau 3 & 4 (tig, mig/mag, elektrode)  

monteur/inbedrijfsteller fabrieksinstallaties  

middelbaar beroepsniveau/gespecialiseerd vakmanschap  

(onderhouds)monteur machines/installaties, liften, werktuigen  

meet- en regeltechnicus/monteur meet- en regeltechniek  

scheepswerktuigkundige  

autotechnicus (met name keurmeester apk)/autoschadehersteller  

machinist mobiele kraan  

monteur beveiligingsinstallaties  

elektricien/monteur technische installaties (mn huisinstallaties)  

(hoofd-)monteur elektrotechnische panelen/installaties (bv. in de industrie), midden- en hoogspanningsin-
stallaties  

inspecteur elektrische installaties  

technisch-commercieel personeel (inkopers/verkopers/accountmanagers technische producten)  

werkvoorbereider-calculator bouw/grond-, weg- en waterbouw (gww)  

(tekenaar-)werkvoorbereider bouw/grond-, weg- en waterbouw (gww)  

uitvoerder grond-, weg- en waterbouw (gww)  

(werkvoorbereider-)calculator werktuigbouw, elektrotechniek, installatietechniek  

(tekenaar-)werkvoorbereider werktuigbouw, elektrotechniek, installatietechniek  

tekenaar(-constructeur) werktuigbouw, machines/gereedschappen, installatietechniek, elektrotechniek  

hoger beroepsniveau 

ontwerper-constructeur werktuigbouw, mechanicus, installatietechniek, offshore, scheepsbouw, civiele 
techniek 

projectleider/ontwerper industriële automatisering, plc-programmeur 

ontwerper elektronische installaties/elektronica 

projectleider werkbouw, maintenance engineer 

 
Veruit de meeste krapteberoepen bevinden zich in de techniek. Er is sprake van krapte op 
verschillende niveaus, en in verschillende technische segmenten: 
• Zo zijn er in Holland Rijnland bij verschillende beroepen op lager niveau moeilijk vervul-

bare vacatures. Hoewel de officiële indeling deze beroepen indeelt bij lager beroepsni-
veau wordt er tegenwoordig wel vaak een opleiding op mbo-niveau 2 gevraagd. Met 
name door het aantrekken van de bouw wordt het daar steeds lastiger om vakmensen 
te vinden. Daarbij gaat het om verschillende beroepen: van asbestverwijderaar, straat-
maker en steigerbouwer tot metselaar, stukadoor en dakdekker. Voor sommige beroe-
pen concentreert de krapte zich in het voorjaar en de zomer, bijvoorbeeld bij schilders. 
Bedrijven in de industrie komen moeilijk aan CNC-machinebedieners en industrieschil-
ders/-spuiters. 

• De meeste krapteberoepen bevinden zich op middelbaar beroepsniveau, en dan met 
name in de metaalbewerking, werktuigbouw, installatie en elektrotechniek. Daarbij gaat 
het deels om beroepen op uitvoerend niveau. Zo zijn er tekorten aan CNC-verspaners 
die kunnen programmeren, veel verschillende soorten monteurs, gespecialiseerde las-
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sers, bankwerkers en meet- en regeltechnici. Ook loodgieters en autotechnici met certi-
ficaat APK zijn lastig te vinden. Soms staan deze beroepen open voor mensen met een 
opleiding op mbo-niveau 2, maar vaak is niveau 3 of 4 een vereiste. 

• Daarnaast blijkt het lastig om technisch kader te vinden, bijvoorbeeld (technisch) teke-
naars, werkvoorbereiders en calculators. In het MKB zoekt men dan vooral naar mensen 
die deze werkgebieden kunnen combineren. Ook hier gaat het om functies in de werk-
tuigbouw, elektro- en installatietechniek, maar ook in de bouw (inclusief gww). Hoewel 
dit soort functies openstaan voor mbo’ers, is er wel vaak sprake een verschuiving gaan 
naar hbo-niveau. 

• Op hoger beroepsniveau komen nog enkele beroepen als krapteberoep naar boven. 
Functies als ontwerper/constructeur en projectleider zijn moeilijk te vervullen. Naast 
werktuigbouw, elektrotechniek en installatietechniek gaat het hier ook om bijvoorbeeld 
om ontwerpers van industriële automatisering en PLC-programmeurs. Er is in de regio 
niet heel veel technische werkgelegenheid op wetenschappelijk niveau, en er zijn dus 
ook niet heel veel vacatures in dit segment. Hoewel er ook hier signalen zijn van moeilijk 
te vervullen vacatures (bijvoorbeeld voor R&D-specialisten), was het lastig om hier vol-
doende bevestiging voor te krijgen. Vacatures worden ook vaak van buiten de regio ver-
vuld. 

krapteberoepen in holland rijnland: ict 

hoger beroepsniveau  

programmeur ICT (o.a. dot.net, java, scripttalen, C, C#)  

systeemanalist, -ontwikkelaar  

(web)developer/php-ontwikkelaar  

tester ict  

wetenschappelijk beroepsniveau  

architect technische infrastructuur ICT  

datawarehouse ontwikkelaar  

 
Hoewel de ICT geen grote sector is in Holland Rijnland zijn er op hoger en wetenschappelijk 
beroepsniveau wel moeilijk vervulbare vacatures. Informaticaberoepen komen namelijk 
ook voor in de andere sectoren van de regionale economie. Vooral programmeurs voor 
specifieke talen (bijvoorbeeld dot.net, java, C#) zijn moeilijk te vinden. Daarnaast is het las-
tig om vacatures voor systeemanalisten, -ontwikkelaars, webdevelopers en testers te ver-
vullen. Op wetenschappelijk niveau zijn er knelpunten bij het vervullen van vacatures voor 
architecten technische infrastructuur en datawarehouseontwikkelaars. Het onderscheid 
tussen hoger en wetenschappelijk niveau is overigens niet altijd goed te maken. 
Professionals geven aan dat ook andere ICT-functies lastig te vervullen zijn, maar de hier 
genoemde zijn echter het meest problematisch. De vereiste kennis in de ICT is vaak heel 
specifiek en moet up-to-date zijn. Wat dit betreft tekent zich in de ICT een duidelijke mis-
match af: veel werkzoekenden zijn middelbaar opgeleid of hebben een verouderde oplei-
ding of ervaring. Daarnaast is er in toenemende mate ook behoefte aan mensen met inzicht 
in bedrijfsprocessen en communicatieve vaardigheden, die klantwensen kunnen vertalen 
naar ICT. 
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krapteberoepen in holland rijnland: zorg  

middelbaar beroepsniveau  

verzorgende ig  

verpleegkundige mbo  

hoger beroepsniveau  

wijkverpleegkundige, gespecialiseerd verpleegkundige ziekenhuis, operatie-assistent, anesthesiemedewerker  

wetenschappelijk beroepsniveau  

specifieke medisch specialisten (bijvoorbeeld specialist ouderengeneeskunde)  

 
De afgelopen jaren zijn er veel banen in de zorg verdwenen, ook in de regio Holland 
Rijnland. De kwetsbare groepen bevinden zich vooral op de laagste beroepsniveaus, zoals 
helpende thuiszorg en zorghulp. Hier is sprake van personeelsoverschotten. Tegelijkertijd 
zijn er moeilijk vervulbare vacatures op middelbaar niveau, zoals verpleegkundige niveau 4 
of verzorgende IG niveau 3; de overstap vanuit lagere niveaus naar deze beroepen is vaak 
lastig te maken. Verpleegkundigen op hbo-niveau zijn nog moeilijker te vinden. Daarbij gaat 
het bijvoorbeeld om wijkverpleegkundigen en gespecialiseerd verpleegkundigen in zieken-
huizen. Overstappen van het ene ziekenhuis of specialisme naar het andere is vaak niet zo-
maar mogelijk, vanwege ervaring en specifieke diploma’s. Op wetenschappelijk niveau 
wordt vooral de specialist ouderengeneeskunde (voorheen verpleeghuisarts) genoemd als 
lastig te vervullen vacature. In de zorg speelt in het algemeen dat mensen eerder kiezen 
voor werken in een ziekenhuis dan in de verpleging, verzorging en thuiszorg. 

krapteberoepen in holland rijnland: financieel/economisch/administratief  

hoger beroepsniveau  

hypotheekadviseur  

assistent-accountant  

wetenschappelijk beroepsniveau  

economisch adviseur/consultant  

register accountant, compliance officer, manager accountantskantoor  

belastingadviseur  

 
Ook in de financiële dienstverlening krimpt de werkgelegenheid, onder andere door digita-
lisering van klantprocessen. Dit treft vooral functies op de lagere en middelbare niveaus. 
Tegelijkertijd zijn bepaalde functies op hogere niveaus wel moeilijk vervulbaar. Dat geldt 
bijvoorbeeld voor hypotheekadviseurs. Door de crisis in de bouw zijn veel hypotheekadvi-
seurs de afgelopen jaren ander werk gaan doen. Nu de markt weer aantrekt is het lastig om 
adviseurs met de juiste papieren te vinden. De Wet Financieel Toezicht vraagt inmiddels om 
bepaalde diploma’s waarover werkzoekenden niet altijd beschikken. Dit geldt ook voor ver-
zekerings- en pensioenadviseurs. Verder is het lastig assistent- en registeraccountants te 
vinden. In het algemeen wordt opgemerkt dat het lastig is financieel specialisten op de ho-
gere niveaus te vinden (waaronder consultants en fiscalisten). Ook hier is te merken dat de 
crisis op zijn retour is, maar er is nog weinig beweging onder het aanbod. Bij deze functies 
spelen overigens, naast een passende opleiding, ook enige jaren ervaring en passen binnen 
de cultuur een rol. 
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krapteberoepen in holland rijnland: onderwijs  

hoger/wetenschappelijk beroepsniveau  

docenten exacte vakken (natuurkunde, wiskunde, scheikunde)  

docenten (vreemde) talen (mn duits)  

 
In het onderwijs zijn met name vacatures voor docenten voor exacte vakken moeilijk ver-
vulbaar. Voor tweedegraads docenten lijkt het op een aantal scholen vaak nog wel te luk-
ken, eerstegraads docenten exacte vakken zijn echt heel lastig te vinden. Natuurkunde lijkt 
het meest problematische vak. Eén school meldt ook problemen met het vervullen van een 
vacature voor het vak informatica op het vwo. 
Bij de talen leveren vacatures voor docenten Duits de meeste knelpunten op, met name 
voor eerstegraads docenten. In minder mate zijn ook vacatures voor docenten Nederlands 
en Engels moeilijk te vervullen. 

krapteberoepen in holland rijnland: transport en logistiek  

lager beroepsniveau/basisvakmanschap  

vrachtwagenchauffeur (algemeen, autolaadkraan, tankauto, truckmixer, gevaarlijke stoffen)  

middelbaar beroepsniveau/gespecialiseerd vakmanschap  

transportplanner  

 
Met het aantrekken van de economie is het ook weer lastiger om vrachtwagenchauffeurs te 
vinden. Daarbij wordt aangegeven dat met name vacatures voor gespecialiseerd vervoer 
lastig zijn te vervullen (gevaarlijke stoffen, autolaadkraan, truckmixer, tankauto). Algemene 
vrachtwagenchauffeurs zijn nog iets makkelijker te vinden. Bedrijven hebben moeite om 
aan personeel te komen met de juiste ervaring en papieren. 
Daarnaast zijn vacatures voor transportplanner moeilijk te vervullen. Dit is een specialisti-
sche functie, die vraagt om overzicht, flexibiliteit en stressbestendigheid. Het gaat immers 
om een zo efficiënt mogelijke inzet van mensen en materieel. Deze functie bevindt zich op 
de grens tussen mbo- en hbo-niveau. 

krapteberoepen in holland rijnland: agrarisch  

middelbaar beroepsniveau/gespecialiseerd vakmanschap  

hovenier  

 
Ten slotte zijn vakbekwame hoveniers op niveau 3 en 4 in de regio moeilijk te vinden. De 
vraag naar hoveniers neemt sterk toe. Er worden meer nieuwbouwwoningen gebouwd en 
mensen kiezen er steeds vaker voor om de aanleg en het onderhoud van de tuin door een 
hoveniersbedrijf te laten doen. Hierbij is wel sprake van seizoensinvloeden: vacatures doen 
zich hier vooral voor in het voorjaar. In de drukke maanden is het lastig om vakbekwame 
hoveniers te vinden. Dit wordt overigens ook aangegeven voor ervaren boomkwekerijme-
dewerkers. 

Box 1.1 - Gevolgde werkwijze en methodiek 
Het benoemen van krapteberoepen is geen exacte wetenschap. Het overzicht is tot stand 
gekomen door het naast elkaar leggen van beschikbaar cijfermateriaal over vacatures en 
geregistreerde werkzoekenden bij UWV en een analyse van (vaak sectorale) arbeidsmarkt-
rapporten. Op basis van deze data is een eerste groslijst gemaakt. 
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De groslijst is vervolgens voorgelegd aan arbeidsmarktprofessionals in de regio met de 
vraag of zij inderdaad zien dat vacatures voor de genoemde beroepen moeilijk vervulbaar 
zijn. Naast WerkgeversServicepunten zijn bijvoorbeeld uitzendbureaus, recruiters en indivi-
duele werkgevers in verschillende sectoren benaderd. 
De experts hebben feedback gegeven op de groslijst en konden suggesties doen over be-
roepen die in hun visie ook krapte vertonen. De uiteindelijke notitie is dus tot stand geko-
men in nauwe afstemming met regionale arbeidsmarktprofessionals, waarbij de input van-
uit de diverse bronnen zorgvuldig is afgewogen. Hier past een woord van dank aan de vaak 
zeer bereidwillige medewerking van genoemde partijen; zonder hen was het niet mogelijk 
geweest dit overzicht te maken. Een uitgebreide verantwoording is opgenomen in een 
aparte verantwoordingsnotitie2

 
. 

 

                                                           
2 Kansrijke beroepen: methodiek. Totstandkoming regionale overzichten met krapteberoepen. September 2015 



 

 

Bijlage 3 

Economisch profiel AGW 
Hoeveel bedrijven zijn er in de regio Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden (AGW) en 
hoe ontwikkelt de economie zich? In welke sectoren is deze regio sterk en waar zijn deze 
bedrijven te vinden? Door te kijken naar werknemersaantallen, aantal bedrijven en be-
drijfsclassificaties is getracht het economisch profiel inzichtelijk te maken. 

Economische opbouw Groene Hart naar grootte en hoofdsectoren 
Een MKB-economie met een sterke poot in de handel, bouw en landbouw 
De economie van de regio AGW heeft een sterk MKB-karakter (tabel 2). De ZZP-graad bin-
nen de economie ligt aanzienlijk lager dan Nederland, maar daartegenover staat een rela-
tief groot aantal bedrijven in de overige categorieën tot 50 personen. Met name in de 
bouw, landbouw en handel zijn veel bedrijven in het midden- en kleinbedrijf. 

Tabel 1 Verdeling bedrijven naar bedrijfsgrootte (werknemers) in procenten (o.b.v. 
KvK 2014) 

% naar 
bedrijfscategorie 

1 werkne-
mers 

2-4 werk-
nemers 

5-9 werk-
nemers 

10-19 
werkne-
mers 

20-49 
werkne-
mers 

50-99 
werkne-
mers 

meer dan 
100 

nederland 74,5 16,8 4,4 2,1 1,3 0,4 0,5 

groene hart 65,2 22,4 6,4 3,4 2 0,5 0,3 

 
Binnen de regio AGW vormt de handel de grootste sector, met een aandeel dat (22,8%) 
aanmerkelijk hoger ligt dan landelijk. In bijna alle gemeenten binnen de regio vormt dit de 
grootste sector. Andere grote sectoren binnen de regio zijn de zorg (18%), de zakelijke 
dienstverlening (12,5%), de industrie (9%) en bouw (6,8%). Sectoren waarin de regio AGW 
meer dan 20% hoger is dan het landelijk aandeel, zijn de handel (+30%), de landbouw 
(+27%) en de bouw (+23%). Sectoren waarin de regio zwak scoort (-25% ten opzichte van 
het landelijk aandeel) zijn openbaar bestuur en overheidsdiensten, financiële dienstverle-
ning, cultuur, sport en recreatie, horeca en de overige dienstverlening. 
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Tabel 2 Grootste en meest gespecialiseerde sector per gemeente (o.b.v. KvK 2014, Lisa 
2014) 

gemeente grootste sector (werknemers) hoofdsector met hoogste specialisatiegraad1 
(werknemers-locatiequotiënt) 

alphen aan den rijn handel (±9.900) landbouw, bosbouw en visserij (±2.500 
werknemers -1,45) 

bodegraven-reeuwijk handel (±4.000) bouwnijverheid (±2.050 werknemers -1,63) 

gouda gezondheids- en welzijnszorg (±7.500)2 gezondheids- en welzijnszorg (±7.500 
werknemers -2,78) 

kaag en braassem zakelijke dienstverlening (±1.600) landbouw, bosbouw en visserij (±1.200 werk-
nemers -2,88) 

krimpenerwaard handel (±3.700) bouwnijverheid (±2.400 werknemers -1,80) 

nieuwkoop handel (±2.400) landbouw, bosbouw en visserij (±1.300 
werknemers -2,2) 

oudewater handel (±900) vervoer en opslag (±350 werknemers -1,92) 

waddinxveen handel (±4.200) vervoer en opslag (±1.100 werknemers -2,13) 

woerden handel (±4.400) overige dienstverlening (±1.100 werknemers  
-1,363) 

zuidplas handel (±2.500) landbouw, bosbouw en visserij (±1.300 
werknemers -1,95)  

1 Specialisatiegraad is berekend op basis van het aandeel banen binnen de gemeente in de sector tegenover het aandeel ba-
nen landelijk. Een locatiequotiënt van 1 komt overeen met het landelijk gemiddelde, 2 staat voor tweemaal zoveel. Alleen 
sectoren met minimaal 500 werknemers zijn meegenomen. 

2 De gezondheids- en welzijnszorg in Gouda is sterk vertegenwoordigd vanwege enkele hoofdvestigingen die hier hun hoofd-
kantoor hebben gevestigd. Omdat de thuiszorg, maatschappelijk werk en dergelijke vaak centraal aangestuurd worden, 
maar decentraal plaatsvinden, staan alle medewerkers op dit adres ingeschreven terwijl zij hier niet werkzaam zijn. In 
Gouda zorgt dit voor een schromelijke overschatting van het aantal medewerkers in de zorg in Gouda. 

3 In Woerden gaat dit voornamelijk om werkgeversorganisaties, overkoepelende organen en andere belangenbehartigende 
partijen. 

Economische specialisaties naar subsector 
Naar een methode om parels in het Groene Hart boven water te krijgen 
Het kijken naar hoofdsectoren biedt een eerste inkijk in de werkgelegenheidsverdeling naar 
sector, maar biedt weinig inzicht in specifieke activiteiten. Wanneer een verdiepingsslag 
(2-digit SBI code) gemaakt wordt kan ook dieper ingegaan worden op mogelijke specialisa-
ties binnen de regio AGW. Om de economische kracht van het Groene Hart te bepalen is 
gekeken naar zowel kwantiteit (werknemersaantallen) als de mate van specialisatie (loca-
tiequotiënten). 
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Tabel 3 Aantal werknemers en specialisatiegraad naar hoofdsector waarbinnen het 
Groene Hart een specialisatie heeft1 (o.b.v. KvK 2014) 

mate van specialisatie hoofd-
sectoren agw (% ten opzichte 
van het landelijk gemiddelde) 

specialisatie subsectoren in agw 
(werknemers, % ten opzichte van het 
landelijk gemiddelde) 

specialisatie activiteiten in agw 
(werknemers, % ten opzichte van het 
landelijk gemiddelde 

handel (±35.000, +30%) groothandel (±19.000, +30%) - groothandel in zuivel, spijzen, oliën 
en vetten (±1.300., +1125%) 

- groothandel overig (±1.400, +89%)  

landbouw (-±5.500 +27%) - teelt van sierplanten (±3.300, 
+296%) 

- teelt van eenjarige gewassen 
(±1.400 werknemers, +55%) 

- teelt van sierplanten (±3.300, 
+296%) 
 

- teelt van overige eenjarige gewas-
sen (bloementeelt in groene hart) 
(±1.250, +60%) 

bouwnijverheid (±11.000, 
+23%) 

grond-, water- en wegenbouw (1.100, 
+31%) 

wegenbouw (±500, +47%) 

industrie (±14.500,-9%) - bouwmaterialenindustrie (±1500, 
+200%) 

 
 
- machine-industrie (±2500, 51%) 

- vervaardiging producten van beton 
voor de bouw (±800, +410%) 

- vervaardiging van appendages2 
(320, +484%) 

- vervaardiging van overige machines 
algemeen (+800, +101%) 

informatie en communicatie 
(±5.500,+3%) 

it-dienstverlening (±3.800, +4%) overige dienstverlening 
informatietechnologie (1.250, +90%) 

zakelijke dienstverlening 
(±20.000,-24% 

- verhuur van roerende goederen 
(±1.400, +35%) 

- architecten-, ingenieursbureaus en 
dergelijke (±4.600, +21%) 

- operational lease van auto’s2 (400, 
+618%) 

- ingenieursbureaus en overig tech-
nisch ontwerp en advies (±4.000, 
+18%) 

1 Omdat de zorg in het KvK-register bestaat uit grote instanties die zijn gezeteld op centrale locaties waar het hoofdkantoor 
staat, kan uit het KvK-register niet worden gedestilleerd of er sprake is van (lokale) specialisaties. Om deze reden is alleen 
geaggregeerde LISA-data gebruikt (totaal werkzame personen). 

2 Sterk afhankelijk (meer dan 60%) van één bedrijf. 

Sterk in groothandel, vooral langs de snelwegen 
De groothandel is een sector die zowel absoluut als relatief goed vertegenwoordigd is in de 
regio. Deze sector levert meer dan 19.000 banen op. Het Groene Hart verkrijgt daarmee 
een aanzienlijk deel van haar inkomsten in activiteiten gericht op handel en logistiek. Bijna 
de helft van de werkgelegenheid in de groothandel is te vinden binnen één kilometer van 
de grote verkeersassen A12, N11, A20 en A4. Met sterke concentraties in Alphen aan den 
Rijn, Gouda, Woerden, Bodegraven en Waddinxveen heeft zij een aantal absolute hotspots. 
Omdat de groothandel een veelheid aan branches omvat, is ook een verdieping gemaakt in 
type groothandels. 

Het Groene Hart heeft relatief veel groothandelaren in de voedingsmiddelenindustrie. Ge-
zamenlijk zijn zij goed voor circa 3.800 banen. Het aandeel in deze tak ligt twee keer zo 
hoog als het landelijk gemiddelde. Evenwel is er één product waarbinnen de groothandel 
een specialisatie heeft waarin zij een absolute toppositie heeft binnen Nederland en de we-
reld; kaas. 

Bedrijvigheid in de kaas: rijp om als cluster aangemerkt te worden 
Agri & Food is één van de Nederlandse topsectoren; de voedingsmiddelenindustrie heeft 
hierin een grote bijdrage met een export van 26 miljard euro. Europees bezien is 15% van 
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de totale export in voedingsmiddelen afkomstig uit Nederland (bron: PBL 2012). Kaas is één 
van de voedingsmiddelen waar Nederland internationaal om befaamd is. Nederland zelf is 
een grootspeler op het gebied van kaas; jaarlijks wordt voor 2,6 miljard euro aan kaas ge-
exporteerd (bron: ABN Amro 2012). Het Groene Hart is zeer goed belegd met bedrijven in 
de kaas, voornamelijk in de handel van dit zuivelproduct. Het aandeel in de groothandel van 
zuivelproducten is groter dan gemiddeld, met een zeer sterke concentratie in Bodegraven-
Reeuwijk (108x het landelijke aandeel). In deze gemeente zijn bijna 1.000 banen in de ver-
vaardiging of handel van kaas1

De Greenports: sterk in de teelt van sierplanten en aanverwante activiteiten 

. Ook Woerden heeft circa 400 mensen in de kaasindustrie 
werken. Totaal werken er in het Groene Hart circa 1800 mensen in deze tak van sport, wat 
neerkomt op ongeveer een kwart van de totale landelijke werkgelegenheid in de groothan-
del van zuivelproducten. Naast de handel en bewerking van kaas genereert het kaascluster 
ook werkgelegenheid in andere sectoren die hiermee nauw verbonden zijn. Het transport 
van kaas en de bouw en het onderhoud van kaaspakhuizen vraagt immers om de nodige 
mankracht. Het lijkt dan ook geen toeval dat de bedrijfsactiviteiten goederenvervoer over 
de weg(2x landelijk aandeel) en installatie van verwarmings- en luchtbehandelingsappara-
tuur(7x landelijk aandeel) tezamen goed zijn voor meer dan 800 banen in Bodegraven-
Reeuwijk zorgen. 

Een tweede cluster die het Groene Hart karakteriseert is de teelt van sierplanten, met in to-
taal meer dan 4.500 werknemers in de teelt van bloemen, struiken en bomen. De grootste 
concentratie aan bedrijvigheid bevindt zich in Greenport Boskoop (circa 1.900 werkne-
mers). Ook Zuidplas (Greenport Westland-Oostland), Nieuwkoop en Kaag en Braassem 
(beiden Greenport Aalsmeer) hebben respectievelijk plusminus 800, 700 en 800 mensen die 
actief zijn in de sierteelt. Qua bedrijfsgrootte bestaat de tuinbouw uit betrekkelijk veel klei-
ne bedrijven, vaak met minder dan 10 man op de loonlijst. Echter, gezien de piekperioden 
in de branche zijn er ook veel uitzendkrachten. Zo behoort circa 70% van de werkzame per-
sonen in de open teelt en 50% in de glastuinbouw tot de flexibele schil (bron: Productschap 
Tuinbouw 2012). 
Naast de teelt zijn er binnen de categorie zakelijke dienstverlening een aantal grote Green-
portbedrijven te vinden, zoals de Naktuinbouw met 290 medewerkers (keuring en controle 
agrarische producten). Ook toeleveranciers in verpakkingsmateriaal, akkerbouwproducten, 
transporteurs en technische dienstverleners (o.a. kassenbouw en installatietechniek) zijn 
hierin niet meegenomen. 

Ook (lokale) specialisaties in bouw, industrie, maritiem, IT en zakelijke dienstverlening 
Hoewel de Greenport en Groothandel binnen de regio AGW er het meest uitspringen in ab-
solute en/of relatieve termen, moeten ook een aantal andere sectoren niet over het hoofd 
gezien worden die (lokaal) sterk zijn. Zo heeft de bouw in de Krimpenerwaard, Bodegraven-
Reeuwijk, Nieuwkoop en Kaag en Braassem een relatief groot aandeel (meer dan 10%). 
Daarnaast zijn er andere (lokale)specialisaties aanwezig in enkele subsectoren. Zo zijn er re-
latief veel mensen werkzaam in architecten- en ingenieursbureaus en dergelijke, de bouw-
materialenindustrie, machine-industrie, is er een concentratie van de IT-dienstverlening 
zichtbaar in Gouda en heeft de Krimpenerwaard relatief veel bedrijvigheid in de maritieme 
sector. 

                                                           
1 Circa 1.000 mensen werken in Bodegraven-Reeuwijk in de vervaardiging van zuivelproducten (geen consumptie ijs) of 

groothandel in zuivelproducten/spijsoliën en -vetten. Binnen het Groene Hart zijn nagenoeg alle bedrijven in deze sector ac-
tief in het vervaardigen of handelen van kaas. 
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