
De stedelijke arbeidsmarkt 
B. KRUIJT* 

Nederland kent twee grote problemen: een 
omvangrijke werkloosheid en aanzienlijke 
tekorten op de rijksbegroting. Beide problemen 
staan op gespannen voet met elkaar: de 
noodzakelijke bezuinigingen om te komen tot 
vermindering van de overheidstekorten vormen 
een anti-impuls voor de vermindering van de 
werkloosheid. Anders gezegd: de rijksbegroting 
laat niet de ruimte om de problematiek van de 
werkloosheid adequaat aan te pakken. Hiermee is 
in essentie het dilemma van de arbeidsmarkt
problematiek aangegeven. In feite is nu sprake 
van een pat-stelling. 

Een zeer belangrijk deel van de werkloosheid in ons 
land is geconcentreerd in de vier grote steden, te weten 
20% bij een aandeel in de totale bevolking van 13%. 
Meer dan 25% van de stedelijke beroepsbevolking 
heeft geen baan, een percentage dat in de oude wi jken 
oploopt tot 50%. 

Wat is nu het karakter van de stedelijke werkloos
heid, welke maatschappelijke effecten heeft dat tot 
gevolg, welke middelen staan de (iokale) overheden 
ter beschikking en wat zijn daarvan de te verwachten 
gevolgen? 

De nationale werkgelegenheidsproblematiek 

De oorzaken van het huidige hoge werkloosheidspei 1-
vooral ontstaan na 1980 - kunnen worden onderschei
den naar: 
- de economische ontwikkeling; 
- de technologische ontwikkeling ; en 
- de demografische ontwikkeling . 
Wat betreft de economische ontwikkeling kan worden 
gewezen op de verstorende invloed van de ol iecrisis in 
1979, de vermindering van afzet en verbruik van indus
triële produkten en de daardoor sterk verminderde 
investeringsinspanning. Tevens was er de onmisken
bare terugval in de particuliere consumptie mede door 
de loonmatiging ter verbetering van de concurrentie
positie . Het regeringsbeleid gericht op de aanbodsti
mulering van onze economie - onder verwaarlozing 
van vraagstimulering - heeft geleid tot positieve effec
ten als inflatievermindering, daling van de rentevoet en 
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stijging van de bedrijfsrendementen. Dit op verbete
ring van de concurrentiepositie gerichte beleid heeft 
evenwel niet kunnen verhinderen dat er een daling van 
de persoonlijke inkomens en een terugval van de 
binnenlandse bestedingen optraden. Vooral in ons 
land was deze terugval aanzienlijk . 

De tweede ontwikkelingstendens ligt besloten in de 
technologische vooruitgang. In de jaren zestig en ze
ventig werd de gestegen produktiviteitsontwikkeling 
gecompenseerd door een vergroting van de afzet en 
het aanboren van nieuwe markten . Tot 1980 vond een 
groei van de werkgelegenheid in de diensten- en 
overheidssector plaats, die de daling in de primaire en 
secundaire sector in ruime mate compenseerde. Na 
1980 is hierin een kentering gekomen en trad een 
werkgelegenheidsvermindering op. In de grote steden 
had deze daling zich reeds eerder ingezet als gevolg 
van verplaatsing van bed ri jven en bewoners uitde stad . 

De derde tendens betreft de weliswaar stagnerende 
groei van de bevolking, maar voortgaande groei van 
de beroepsbevolking. In een situatie waarin sprake is 
van een tekort aan arbeidsplaatsen vergroot dit alleen 
maar de discrepantie tussen vraag en aanbod op de 
arbeidsmarkt. 

De structuur van de arbeidsmarkt in de grote 
steden 

Het behoeft weinig betoog, dat de geschetste ontwik
kelingen op nationaal niveau zich ook op lokaal niveau 
weerspiegelen. De vooral na 1980 snel groeiende 
problemen op de arbeidsmarkt treffen ook de grote 
steden in bijzondere mate. Ook daar vormt het gebrek 
aan arbeidsplaatsen het grote probleem. 

In welk opzicht onderscheidt de stedelijke werkge
legenheids- en werkloosheidsproblematiek zich van 
de nationale? 

De dynamiek van de stedelijke arbeidsmarkt mani 
festeert zich voornamelijk in de gevolgen van de tech
nologische ontwikkel ing. Nieuwe produktietechnie
ken en nieuwe organisatievormen doen nieuwe func
ties ontstaan en oude verdwijnen . Hetzelfde geldt voor 
de bedrijvigheid die zich op de produktie en distributie 
van nieuwe produkten richt zoals bijvoorbeeld de 
informatica- en biochemische sector. 

Ten aanzien van deze ontwikkelingen scoren de 
grote steden niet slecht. Als belang ri jkste elementen die 
hieraan ten grondslag liggen, kunnen worden ge
noemd : de beschikbaarheid van goede transportver
bindingen en andere infrastructurele voorzieningen, 
de beschikbaarheid van hoger opgeleide arbeids 
krachten, de relatief omvangrijke lokale afzetmarkt, 
de sociaal-culturele voorzieningen e.d . Met name voor 
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kennisgevoelige en/ of op (internationale) distr ibu
tiegerichte bedrijfsactiviteiten vormen de stedelijke 
agglomeraties in casu de Randstad een gunstig vesti
gingsmilieu . 

Door deze op nieuwe technologie gebaseerde 
groei van bedrijvigheid zou de indruk kunnen ontstaan 
dat de stedelijke arbeidsmarktsproblematiek geleide
lijk aan tot het verleden gaat behoren . Niets is evenwel 
minder waar en wel om de volgende redenen: 
1. de groei van de op nieuwe technologie gebaseerde 

bedrijvigheid vormt vooralsnog een gering deel van 
de totale bedrijfsactiviteiten, nog afgezien van de 
uitstoot van arbeid in andere sectoren die deze ten 
gevolge kan hebben 

2. het probleem van het arbeidsaanbod dient in be
schouwing te worden genomen 

3. niet alle steden participeren in gelijke mate van de 
economische opleving. 

Een nadere toelichting op deze punten lijkt op zijn 
plaats. 

Betekenis kansrijke activiteiten 

Uit onderzoek naar de ruimtelijke spreiding van eco
nomische activiteiten in Nederland blijkt, dat 14% van 
de werknemers werkzaam is in technologisch kansrijke 
bedrijfstakken. Voor Groot-Amsterdam bedraagt dit 
percentage 21 %, te weten 62800 werkers op ruim 
300000. Veronderstelt men dat de werkgelegenheid in 
deze sector met 5% per jaar zou toenemen, dan zou dat 
leiden tot een werkloosheidsvermindering van 3000 
per jaar op een totaal in het GAB-district Amsterdam 
geregistreerde werkloosheid van 75000. 

Een ander voorbeeld ter illustratie. In de informati
casector in Nederland werken ca . 40000 personen . 
Een toename van maar liefst 10% aan werkgelegen
he id in deze sector betekent toch maar voor 4000 man 
meerwerk op een totale werkloosheid van 750000. Dit 
kan niet anders dan tot de conclusie leiden dat de 
werkgelegenheidsgroei in op nieuwe technologie ge
baseerde bedrijvigheid zeker niet in staat zal zijn de 
omvang van de werkloosheid substantieel te doen 
verm inderen, zeker als men daarenboven het mogelij
ke verlies van arbeidsplaatsen in minder kansrijke 
sectoren in aanmerking neemt. 

Vergroot arbeidsaanbod 

In de tweede plaats draagt het vergrote aanbod van 
beroepsbeoefenaren in de grote steden, bij tot toene
ming van de werkloosheid. De terugval van het be
volkingstal in de vier grootste gemeenten, is thans 
minder groot geworden, terwijl hetarbeidsaanbod een 

toename laat zien . Zelfs bij een stabiel inwonertal blijkt 
de beroepsbevolking toe te nemen alleen al als gevolg 
van de w i jziging in de bevolkingsopbouw. Ook de 
komende jaren moet mede onder invloed van de stabi
lisatie van het stedelijk inwonertal, maar vooral door 
de stijging van het deelnemerspercentage, veeleer met 
een toename dan met een afname van de beroepsbe
volking rekening worden gehouden . 

De groei van het stedelijk arbeidsaanbod wordt 
sterk bepaald door de toename van het aantal (kleine
re) huishoudens. Degrotesteden lopen hiermee vooruit 
op de landelijke ontwikkeling. Op stedelijk agglome
ratie-niveau wordt dit beeld zelfs versterkt. Opvallend 
zijn de cijfers voor de agglomeraties Amsterdam en 
Rotterdam. In de agglomeratie Amsterdam deed zich 
tussen 1980 en 1985 een bevolkingsstijging voor van 
4,17%, na een daling van 3,29% tussen 1975 en 1980. 
Ook in de Rotterdamse agglomeratie is de daling tot 
stilstand gekomen en is in de periode 1980-1985 een 
lichte groei te constateren met 0,36% . 

Een met genoemde toename verband houdend as
pect is de wijziging in de samenstelling van hetarbeids
aanbod. Voor het merendeel van de grote steden geldt 
dataldaarzowel relatiefveel jongeren als relatief veel 
ouderen woonachtig zijn . Bovendien is in vergelijking 
met Nederland het aandeel van de etnische minderhe
den hoog, welk aandeel zich ook in de werkloosheids
cijfers weerspiegelt. Met name in Amsterdam is dit 
aandeel relatief groot (ruim 30%) . De gemeentebestu
ren worden hierbij met een cumulatie van problemen 
geconfronteerd: slechte woonomstandigheden, laag 
inkomensniveau, de concentratie van werkloosheid in 
oude wijken, de aantasting van het draagvlak voor 
voorzieningen en problemen van openbare orde en 
veiligheid. 

Als illustratie van de relatieve armoede moge blij
ken dat met name in de grote steden een omvangrijk 
deel van de stedeli jke bevolking leeft van een bij
standsuitkering. Voor Amsterdam is dit het meest preg
nante: bijna 16% van de bevolking is daarop aange
wezen ofwel een derde van het aantal huishoudens. 
Ook ten aanzien van het aantal eenmalige uitkeringen 
in 1983 scoort Amsterdam, samen met Rotterdam zowel 
absoluut als relatief zeer hoog. 

En dan de omvang van de langdurige werkloosheid . 
In de grote steden in ons land is ruim de helft van het 
aantal ingeschrevenen al meer dan een jaar werkloos, 
ca . 35 % van het aantal werklozen zelfs langerdan twee 
jaar, de harde kern van de werkloosheid. Rotterdam 
spant hierbij de kroon met een percentage van ruim 44. 
De langdurige werkloosheid treft vooral de ouderen : 
60% van de langdurig werklozen (langer dan twee 
jaar) is ouder dan 55. 



Ongelijkmatige ontwikkelingen 

Een derde aspect met betrekking tot de stedelijke 
werkgelegenheids- en werkloosheidsontwikkeling is 
dat de economische ontwikkeling zich niet gelijkmatig 
in alle steden voltrekt. Zowel voor de arbeidsmarktsi
tuatie als de daarmee samenhangende inkomensposi
tie geldt een gedifferentieerd beeld. Zo scoren Utrecht 
en Den Haag relatief gunstig, niet alleen voor wat de 
inkomenspositie betreft, maar ook ten aanzien van de 
werkloosheid. Niettemin wijkt ook in Utrecht en Den 
Haag het totaalbeeld in ongunstige zin af van dat van 
Nederland . 

Uit deze schets komt een structurele onevenwich
tigheid op de grootstedelijke arbeidsmarkt naar voren. 
De basis voor deze onevenwichtigheid werd gelegd in 
de jaren 1950-1960 met het op gang komen van het 
suburbanisatieproces. De verplaatsing van bewoners 
en bedrijven uit de steden voltrok zich hierbij selectief, 
in die zin, dat de migratie van de beroepsbevolking 
grosso modo niet dezelfde categorieën omvatte als die 
welke betrokken waren bij de verplaatsing van bedrij
ven uit de stad . Bovendien bewoog de migratie van 
bewoners en van bedrijven zich geografisch in een 
ongelijke richting. Aan de vraagzijde van de stedelijke 
arbeidsmarkt verdween de industriële werkgelegen
heid en daarmee banen waarvoor een niet zo hoog 
opleidingsniveau vereist was. Weliswaar werd dit ver
lies aan werkgelegenheid aanvankelijk nog gecom
penseerd door uitbreiding van arbeidsplaatsen in de 
dienstensector, maar veelal betroffen dit plaatsen 
waaraan hogere opleidingseisen gesteld werden . Aan 
de aanbodzijde voltrok zich het proces, waarbij de 
hoger opgeleiden en de hogere inkomensgroepen de 
stad als woonplaats verlieten, maar deze als werk
plaats aanhielden. Tegelijk deed zich de instroom van 
bevolkingsgroepen voor met een relatief laag oplei
dings- en inkomensniveau, waaronder etnische min
derheden en jongeren. Het merendeel hiervan is aan
gewezen op laag-geschoold werk, waarvan het aan
bod, zoals gezegd, is afgenomen. 

Sociale minima 

Door dit geheel van processen lijken vraag en aanbod 
op de stedelijke arbeidsmarkt steeds verder uit elkaar 
te lopen. Tegelijkertijd onstaan er vele nieuwe vormen 
van arbeid, waaronder het verrichten van al dan niet 
betaalde arbeid in het informele circuit . Hier blijkt zich 
een tweedeling voorte doen, teweten degroepwerklo
zen die toegang heeft tot de informele sector en de 
groep die dat niet heeft. Bovendien lijkt ook voor deze 
laatste groep de beschikbare hoeveelheid informele 

arbeid te zijn afgenomen. Ook is de groep die geen 
toegang tot het informele circuit heeft verreweg het 
grootst in omvang . Een voorzichtige schatting onder 
meerjarige echte minima in Rotterdam levert een per
centage van 10 à 15% op, dat toegang tot informele 
arbeid heeft. Deze geringe omvang kan worden ver
klaard uit een aantal factoren : 

de lage scholingsgraad van betrokkenen; 
- het gemis aan bureaucratische vaardigheden; 

het in beperkte mate beschikken over een netwerk 
van relaties. 

Tevens bestaat de groep minima voor een belangrijk 
deel uit oudere mensen en één ouder gezinnen. Voorts 
is er de omstandigheid, dat arbeid voor deze groep 
minder beschikbaar is door een verscherpte controle 
en de grote concurrentie onde'r de werkzoekenden. De 
vaak gehuldigde opvatting, dat de meeste werklozen 
inkomsten uit het informele circuit verwerven is in str ijd 
met hetgeen in werkelijkheid wordt waargenomen. 

Beleidsdilemma 's 

Welke beleidsmaatregelen zijn denkbaar om de hier
boven geschetste problematiek van de stedelijke werk
loosheid het hoofd te kunnen bieden? Op het lokale 
vlak zijn veel pogingen ondernomen de werkloosheid 
te doen verminderen door het treffen van aanvullende 
maatregelen, zowel aan de vraag- als aanbodzijde 
van de lokale arbeidsmarkt. Deze maatregelen heb
ben evenwel niet kunnen leiden tot een substantiële 
vermindering van de stedelijke werkloosheid. In feite 
wekt dit geen verwondering omdat de stedelijke werk
loosheid niet zozeer een lokaal vraagstuk vormt maar 
veeleer een nationaal en internationaal. Alleen een 
sterke vergroting van de economische groei, zo moge
lijk gecombineerd met een proces van arbeidstijdver
korting, kan daarin op langeretermijn bezien verande
ring brengen. 

In dit verband lijkt het nuttig een aantal beleidsdi
lemma's nader te beschouwen : 

Technology assessment 

Aan zowel hettechnologiebeleid als het arbeidsmarkt
beleid ligt de impliciete vooronderstelling ten grond
slag dat de technologische ontwikkeling een 'natuur
lijk' traject volgt en de gevolgen van de technologische 
ontwikkeling onontkoombaar zijn. Dit leidt er toe dat 
slechts via beleidsmaatregelen achteraf de onge
wenste effecten van de ontwikkeling en toepassing van 
technologieën worden geneutraliseerd. 

Het technologiebeleid zowel van de overheid als 
van het bedrijfsleven is derhalve bedrijfsgericht en niet 
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persoonsgericht. Een nagestreefde verbetering van de 
arbeidsproduktiviteit impliceert dat voor eenzelfde 
eenheid produkt met minder mankracht kan worden 
volstaan . De werkgelegenheidsafname als gevolg van 
procesinnovatie vormt derhalve een maatschappelijk 
gegeven, dat voortvloeit uit het door de overheid 
ondersteunde technologie- en bedrijfsbeleid. Niet te 
voorspellen valt of de toekomstige economisch-tech
nologische ontwikkeling gepaard zal gaan met een 
jobless growth of zelfs met een jobloose growth door 
uitstoot van laag geschoolde arbeid in hetongunstigste 
geval. 

De uitbreiding van de werkgelegenheid in vroegere 
periodes werd veroorzaakt door het feit dat de econo
mische groei gemiddeld steeds groterwasdan de groei 
van de arbeidsproduktiviteit. In Nederland is sinds 
1970 de jaarlijkse groei van de output echter kleiner 
dan de groei van de produktiviteit. Samen met de 
vergroting van het arbeidsaanbod door de instroom 
van jongeren en vrouwen zal dit met name in de steden 
kunnen leiden tot een forse toename van de werkloos
heid. Stimulering van nieuwe economische activiteiten 
behoeft derhalve niet per definitie te leiden tot een 
uitbreiding van de werkgelegenheid. 

Scholing 

Een ander probleem vormt het voorzien in de maat
schappelijke behoefte aan scholing en opvoering van 
vaardigheden en het anticiperen op de toekomstige 
behoefte daarin. Hetonderwijs staatvoorde grotetaak 
mensen op te leiden voor een toekomstige maatschap
pij waarvan de vormen en eisen nog grotendeels 
onduidelijk zijn. Het schoolsysteem zal flexibel en 
toekomstgericht moeten zijn en de traditionele 
leerinhouden zullen aangepast moeten worden. 

De bestaande paradox waarin sprake is van een 
tekort aan gespecialiseerd personeel in een situatie 
van omvangrijke werkloosheid behoeft oplossing. Er 
is, afgezien van de kwalitatieve veranderingen in de 
vraag naar arbeid door de technologische ontwikke
lingen, ook de tendens dat werkgevers steeds hogere 
opleidingseisen stellen. Door de verandering van de 
vraag naar arbeid in kwalitatieve zin worden bedrij
ven, al dan niet met hulp van de overheid, steeds meer 
genoodzaakt personeel intern om en bij te scholen. De 
'mismatch' tussen onderwijs en markt vindt haar oor
zaak ook daarin, dat de marktsector zelf niet duidelijk 
aangeeft wat zij nodig heeft. 

Woningmarkt 

Een ~an de meest in het oog springende ontwikkelingen 

in de grote steden is de drastische wijziging in de 
bevolkingsamenstelling die heeft plaatsgevonden. 
Voor een belangrijk deel hangt dit samen met de 
ontwikkelingen op de stedelijke woningmarkt. In de 
grote steden is de voorraad kleine en goedkope wonin
gen relatief groot. Dit heeft niet alleen bijgedragen tot 
het vertrek van het meer draagkrachtige deel van de 
huishoudens uit de stad maar ook tot immigratie van 
minderdraagkrachtigen, niet levend in gezinsverband . 
Deze 'shift' in de bevolkingssamenstelling heeft mede 
bijgedragen aan het ontstaan en de groei van de 
werkloosheid in de vier grote steden van ons land. De 
consequentie van deze constatering is, dat wil men de 
werkloosheid in de grote steden beteugelen een betere 
afstemming en integratie van het woningmarkt- en 
werkgelegenheidsbeleid noodzakelijk moet worden 
geacht. 

Arbeidstijdverkorting 

Bij de hierboven besproken maatschappelijke effecten 
van de technologieontwikkeling kwam reeds naar vo
ren dat deze nieuwe ongelijkheden op de arbeidsmarkt 
doet ontstaan. Dit zal zich des te sterker manifesteren 
zolang niet tegelijk maatregelen worden getroffen te 
komen tot een betere verdeling van de bestaande 
arbeid . 

Vanuit de optiek van de werkloze zal technolo
gieverbetering pas acceptabel zijn wanneer een der
gelijke impuls voor de economische groei ook leidt tot 
een eerlijker verdeling van werk, inkomen en toegang 
tot collectieve voorzien i ngen. Daarom zullen technolo
gieverbetering en -stimulering dienen teworden verge
zeld van radicale herverdeling van de arbeid en een 
drastische arbeidstijdverkorting. Dit impliceert een in
grijpende herstructurering van het bedrijfsleven en 
daarmee ook van de samenleving. Het is evenwel de 
vraag of binnen het institutionele krachtenveld daar
aan voldaan kan worden . 

Conclusies 

Voor de aanpak van de werkloosheidsproblematiek in 
de grote steden is het scheppen en handhaven van een 
zo groot mogelijk aantal arbeidsplaatsen van het 
grootste belang. Gemeenten spelen daarbij een be
langrijke rol, vooral door het creëren van gunstige 
werkgelegenheidscondities in de steden. 

Ondanks de inspanningen die de gemeentebestu
ren zich getroosten moet niettemin worden gevreesd 
dat de discrepantie tussen vraag en aanbod op de 
stedelijke arbeidsmarkt het komende decennium zo
wel kwantitatief als kwalitatief niet te overbruggen zal 
z'ln. 



Anderzijds kan evenwel een dergelijke structurele 
discrepantie niet zonder spanning voortduren . De op
lossing van de problematiek zal daarom behalve bin
nen de arbeidsmarkt ook buiten de arbeidsmarkt ge
zocht moeten worden. Bij dit laatste kan met name 
worden gedacht aan een beleid met betrekking tot een 
betere integratie van langdurig werklozen en uitke
ringstrekkers in de maatschappelijke omgeving. In dit 
verband verdient het aanbeveling om naast een beleid 
gericht op een betere verdeling van arbeid een beleid 
te ontwikkelen gericht op vrije tijd voor de zwaksten 
van onze samenleving . Ook anderen hebben hierop 
reeds eerder gewezen, maar tot op heden is er beleids
matig weinig respons op de voorstellen gegeven. Het is 

gewenst het recreatiegebied een verbreding en toe
spitsi ng te geven, zowel ten aanzien van de voorkeuren 
als ten aanzien van de benodigde voorzieningen voor 
hen die in toenemende mate in een sociaal isolement 
geraken. Een dergelijk beleid staat nog maar in de 
kinderschoenen. Eveneens is slecht bekend in welke 
mate bijvoorbeeld langdurig werklozen georiënteerd 
zijn op herintreding in de arbeidsmarkt, op deelname in 
het informele circuit, op her-, om- en bijscholing en op 
een meer gestructureerde tijdsbesteding . Een meer 
diepgaand onderzoek terzake alsmede het ontwerpen 
van een beleid gericht op een meer gestructureerde 
tijdsbesteding van hen die steeds meer gedepriveerd 
en geïsoleerd raken, lijken geen overbodige luxe. 
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