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Opgave 3
Bij deze opgave moet je gebruik maken van de gegevens uit figuur 2, figuur 3 en tabel 3.
Kansen kunnen keren op de arbeidsmarkt
Er heerst krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt. Het arbeidsmarktbeleid van de overheid is
tot nu toe vooral gericht geweest op de werkloze beroepsbevolking. Echter, in een situatie
van krapte op de arbeidsmarkt zijn maatregelen gewenst die zorgen voor vergroting van het
arbeidsaanbod om daarmee te zorgen voor het behoud van een evenwichtige economische
groei.
De overheid heeft diverse instrumenten ter beschikking om de situatie op de arbeidsmarkt te
beïnvloeden.
De overheid wil een advies dat zowel aangeeft waarom vergroting van het arbeidsaanbod
nodig is als ook hoe zij het best ervoor kan zorgen dat deze vergroting optreedt.
Hiertoe heeft ze een onderzoek laten doen waaruit de gegevens op de volgende pagina naar
voren zijn gekomen. De kans op betaald werk (figuur 3 en tabel 3) wordt daarbij bepaald
door de vraag op de arbeidsmarkt.
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Schrijf het advies waarin de volgende aspecten naar voren komen.
a Een argument waaruit blijkt dat vergroting van het arbeidsaanbod in een situatie van
krapte op de arbeidsmarkt nodig is om te zorgen voor het behoud van economische groei.
b Een argument waaruit blijkt dat er, gegeven de situatie aan de aanbodkant van de
arbeidsmarkt, vergroting van het arbeidsaanbod mogelijk is. Gebruik hierbij figuur 2.
c Een argument waaruit blijkt dat het, gegeven de situatie aan de vraagkant van de
arbeidsmarkt, realistisch is het beleid te richten op vergroting van het arbeidsaanbod.
Gebruik hierbij de gegevens op de volgende pagina.
Hieronder staan vijf maatregelen die de overheid kan nemen. Uitgaande van de gegevens in
tabel 3 zijn echter maar twee van de vijf maatregelen geschikt om op te nemen in dit advies.
1 verlaging van de hoogste schijftarieven van de loonbelasting;
2 mogelijkheden vergroten voor flexibele werktijden;
3 strengere keuringseisen bij de toelating tot de WAO;
4 subsidies gericht op verbeteren van kinderopvang;
5 werven van buitenlandse werknemers.
d Kies de juiste twee maatregelen en neem ze met een toelichting op in het advies.
Aanwijzingen
• De onderdelen van het advies moeten logisch op elkaar aansluiten.
• Gebruik voor het advies 125 woorden. Een afwijking van 25 woorden is toegestaan.
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figuur 2

Kengetallen arbeidsmarkt Nederland (in duizenden personen)
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figuur 3
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Legenda:
kansarme werkloze
beroepsbevolking
kansarm extra
arbeidsaanbod
kansrijke werkloze
beroepsbevolking
kansrijk extra
arbeidsaanbod
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tabel 3
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Kenmerken van de kansrijken in de werkloze beroepsbevolking respectievelijk het extra
arbeidsaanbod
totaal
kansrijken in de werkloze kansrijken in het
kansrijken
beroepsbevolking
extra arbeidsaanbod
totaal in duizenden
544
208
336
personen
totaal in duizenden
410
168
242
arbeidsjaren
in procenten van het totaal
naar geslacht
• man
30%
38%
25%
• vrouw
70%
62%
75%
naar leefvorm
• eenpersoonshuishouden
17%
19%
15%
• lid van kinderloos paar
17%
19%
16%
• lid van ouderpaar
50%
44%
54%
• alleenstaande ouder
9%
7%
10%
• overige leefvormen
7%
11%
5%
naar gewenste arbeidsduur
• 12 – 19 uur per week
24%
17%
29%
• 20 – 35 uur per week
42%
37%
46%
• > 35 uur per week
32%
45%
24%
• onbekend
2%
1%
1%
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