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Opgave 1 
 
Werkt de arbeidsmarkt? 
Een van de problemen van de Nederlandse arbeidsmarkt is de gebrekkige 
aansluiting tussen de vraag naar arbeid en het aanbod van arbeid. Dat blijkt 
onder andere uit het tegelijkertijd bestaan van werkloosheid en vacatures. De 
onderstaande figuur illustreert deze aansluitingsproblemen. In deze figuur staan 
voor de periode 1994-2004 de werkloosheid en het aantal vacatures 
weergegeven in procenten van de beroepsbevolking.  
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Uit de figuur is af te lezen dat een daling van het werkloosheidspercentage in 
een jaar meestal gepaard gaat met een stijging van het vacaturepercentage. 

1p 1 In welk jaar of in welke jaren is ten opzichte van het voorafgaande jaar zowel het 
werkloosheidspercentage als het vacaturepercentage gedaald?  
 
Stel dat de overheid maatregelen zou hebben genomen waardoor de 
frictiewerkloosheid in 2004 zou zijn teruggedrongen. 
 

2p 2 Noem een maatregel waarmee de frictiewerkloosheid kan worden 
teruggedrongen. Licht het antwoord toe. 
 

2p 3 Verschuift het punt van 2004 in de figuur door deze maatregelen volgens pijl A, 
pijl B of pijl C? Verklaar het antwoord. 
 
De aansluiting tussen de vraag naar arbeid en het aanbod van arbeid kan 
worden verbeterd door een toename van de mobiliteit van arbeid.  

2p 4 Leg uit hoe door een vergroting van het verschil tussen de hoogte van 
bijstandsuitkeringen en de hoogte van het minimumloon de mobiliteit van arbeid 
kan toenemen. 
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Zowel de overheid als het bedrijfsleven kan maatregelen nemen om de 
geografische mobiliteit van arbeid te vergroten. 

2p 5 Noem een maatregel die bedrijven kunnen nemen om de geografische mobiliteit 
van arbeid te vergroten. Licht de werking van deze maatregel toe. 
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