
Opgave 6 

Vrouwen aan zet 

Een onderzoeksbureau stelt vast dat een groei van de beroepsbevolking die achterblijft bij 

de groei van de vraag naar arbeid, nadelig is voor de concurrentiepositie van het 

bedrijfsleven en daarmee de economische groei afremt. Het overheidsbeleid in een land is 

dan ook al enige tijd gericht op het verhogen van de participatiegraad, met name die van 

vrouwen. Dit beleid is in de periode 1995-2005 succesvol geweest. De gegevens in tabel 5 

en figuur 4 illustreren dit. 

arbeidsmarktgegevens van vrouwen van 15 t/m 64 jaar 

1995 2005 

bruto1) participatiegraad (in personen) 52 65

netto2) participatiegraad (in personen) 47 62

netto participatiegraad (in arbeidsjaren) 28 39

werkloosheidspercentage (personen in % van de beroepsbevolking) 10 …

tabel 5 

1) de totale beroepsbevolking in verhouding tot de bevolking van 15 t/m 64 jaar 
2) de werkzame beroepsbevolking in verhouding tot de bevolking van 15 t/m 64 jaar 

netto participatiegraad van 
vrouwen naar leeftijd 

netto participatiegraad van 
vrouwen naar opleidingsniveau 

 de beroepsbevolking

ncurrentiepositi jfsleven. 

2p 5 lager 

2p

2p

eft enerzijds de stijging 

 stijging juist afgeremd.” 

2p 25

figuur 4 
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Legenda: leeftijd opleidingsniveau

2p 21 Leg uit dat een te geringe groei van  nadelig kan zijn voor de 

co

L

e van het bedri

22 aat met een berekening zien dat het werkloosheidspercentage van vrouwen in 200

was dan 5%. 

23 Leg uit hoe de afname van het werkloosheidspercentage van vrouwen de toename van de 

bruto participatiegraad van vrouwen kan hebben vergroot. 

Laat met een bere24 kening zien of vrouwen in 2005 gemiddeld een hoger of een lager 

percentage van een voltijdbaan werkten, in vergelijking met 1995. 

Een arbeidsmarktdeskundige beweert voor de periode 1995-2005: 

“De toename van het gemiddelde opleidingsniveau van vrouwen he

van de participatiegraad van vrouwen bevorderd en anderzijds deze

Verklaar deze bewering met behulp van figuur 4.
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