
Opgave 7 

uit een krant (maart 2002): 

Vrouwen kom terug! 

“Werkt u? Nee? En zou u willen werken?”, vraagt Tanja aan de winkelende Els. “Jawel, 

maar ik dacht, dat ze me na al die jaren toch niet meer konden gebruiken en dus heb ik geen 

moeite gedaan een baan te krijgen”, antwoordt de 52-jarige huisvrouw Els. Nu de kinderen 

de deur uit zijn, heeft Els tijd over. Voordat ze kinderen kreeg, heeft Els als 

verpleegkundige gewerkt. Volgens Tanja zou Els zo weer aan de slag kunnen, als ze dat zou 

willen. 

Tanja maakt deel uit van een Kom terug!-wervingsteam. Met deze teams, die naar markten 

en winkelcentra gaan om vrouwen aan te spreken, probeert de overheid vrouwen zoals Els 

te bewegen weer te gaan werken. De arbeidsmarkt is krap en ondanks de toegenomen 

arbeidsparticipatie van vrouwen bestaan er met name in de zorg en in het onderwijs grote 

personeelstekorten. 

geregistreerde werkloosheid 

jaar mannen vrouwen 

1999 115.000 106.000 

2001 77.000 69.000 

Met de Kom terug!-wervingsteams richt de overheid zich op de ...(1)... van de arbeidsmarkt. 

Als Els weer als verpleegkundige aan de slag gaat, neemt de ...(2)... af en groeit de ...(3)... 

in Nederland. 

2p 21  Wat moet in plaats van de cijfers worden ingevuld om een economisch correcte tekst te 

krijgen? 

bij (1) aanbodzijde / vraagzijde 

bij (2) frictiewerkloosheid / structuurwerkloosheid / verborgen werkloosheid 

bij (3) beroepsgeschikte bevolking / beroepsbevolking 

2p 22  Is volgens figuur 6 tussen 1999 en 2001 de vrouwelijke beroepsbevolking in personen 

groter of kleiner geworden? Verklaar het antwoord. 

Volgens tabel 5 is het aantal werkloze mannen in 2001 groter dan het aantal werkloze 

vrouwen.  

2p 23  Is het werkloosheidspercentage bij mannen in 2001 groter of kleiner dan dat bij vrouwen? 

Verklaar het antwoord. 

tabel 5 

figuur 6 

niet-beroepsbevolking

beroepsbevolking
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