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Opgave 2
Het einde van de krapte
In 2004 kwam er in een land een einde aan een periode van hoogconjunctuur.
Deze conjunctuuromslag had gevolgen voor de situatie op de arbeidsmarkt.
arbeidsmarktgegevens
beroepsbevolking (personen)
arbeidsongeschikten (personen)
werkzame beroepsbevolking (personen)
werkloosheid (personen)
werkloosheidspercentage
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6.998.000

7.188.000

7.315.000

7.444.000

...(a)...

903.000

928.000

955.000

975.000

982.000

6.716.000

6.919.000

7.064.000

7.142.000

...(b)...

282.000

269.000

251.000

302.000

396.000

4,0

3,7

3,4

4,1

5,3

(% beroepsbevolking)
1p
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Hoe blijkt uit de tabel dat er in 2004 sprake was van een conjunctuuromslag?

1p

6

Hoe groot was het aanbod van arbeid in 2005?

3p

7

Bereken de getallen die bij (a) en (b) in de tabel moeten staan.

3p

8

Een van de taken van de overheid in dit land is werklozen aan werk helpen.
Hiertoe worden werklozen uitgenodigd voor een gesprek op het arbeidsbureau.
Op een dag in december ligt het computersysteem eruit en loopt de wachtruimte
van het arbeidsbureau vol. De werklozen raken aan de praat.
− Bart werkte als huisschilder voor een schildersbedrijf. Hij werd, zoals elk
jaar, op 1 november ontslagen omdat er in de wintermaanden geen werk is.
Op 1 maart hoopt hij weer te kunnen beginnen.
− Meike overweegt zich, vanwege personeelstekorten in de zorg, te laten
omscholen tot verpleegkundige. Als cultureel antropologe kan ze al jaren
geen werk vinden.
− Saskia is net een week afgestudeerd als fysiotherapeute en is op zoek naar
een passende baan.
− Femke werkte op de postkamer van een verzekeringsmaatschappij. Door
automatisering raakte ze een jaar geleden haar baan kwijt.
− Tim was werkzaam als instructeur bij een bedrijfje dat sportieve
personeelsuitjes organiseerde voor andere bedrijven. Door de economische
malaise nam de vraag naar sportieve personeelsuitjes af en raakte Tim zijn
baan kwijt.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen conjunctuurwerkloosheid,
structuurwerkloosheid, frictiewerkloosheid en seizoenwerkloosheid.
Neem de namen van de vijf genoemde werklozen over en geef bij elke naam
aan van welke soort werkloosheid er sprake is.
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