
Berekening beroepsbevolking 
 
Je behoort tot de beroepsbevolking als je wilt en kunt werken voor 12 uur of meer per week, 
je direct beschikbaar bent en je actief op zoek bent naar werk. Als je tot de beroepsbevolking 
hoort wil dat nog niet zeggen dat je ook werk hebt. De beroepsbevolking wordt onderverdeeld 
in een deel dat werkt en een deel dat werkloos is. 
 
De beroepsbevolking vormt het aanbod van arbeid. Bij krapte op de arbeidsmarkt is de vraag 
groter dan het aanbod. Te weinig mensen bieden zich dan aan. Toch kan er dan ook nog 
werkloosheid zijn. Immers sommige mensen zijn wel actief op zoek naar werk maar worden 
toch niet gevraagd. 
 
Als er krapte op de arbeidsmarkt heerst zou het goed zijn dat de overheid maatregelen neemt 
om het aanbod te vergroten. 
 
Voorbeeld: 
De beroepsgeschikte bevolking is op een bepaald moment 10.663.000 mensen groot. De 
werkzame beroepsbevolking bestaat uit 6.805.000 mensen. Het blijkt dat 3.053.000 mensen 
niet 12 uur of meer per week wil of kan werken. 
Hoeveel mensen willen en kunnen wel 12 uur of meer per week werken? 
 
Beroepsgeschikt:              10.663.000 
Werkzaam:                         6.805.000 
                                            3.858.000 
Wil niet/kan niet:                3.053.000 
Willen en kunnen:                  805.000 
 
Deze 805.000 mensen behoren echter niet allemaal tot de beroepsbevolking. Van deze 
mensen zijn namelijk 254.000 mensen niet direct beschikbaar. Van de mensen die wel 
beschikbaar zijn zijn er 259.000 niet actief op zoek naar betaald werk. 
Bereken de werkloze beroepsbevolking. 
 
Willen en kunnen:                        805.000 
Niet direct beschikbaar:               254.000 
                                                     551.000 
Niet actief op zoek:                      259.000 
Werkloze beroepsbevolking:        292.000 
 
Hoe groot is de totale beroepsbevolking? 
 
Werkzame beroepsbevolking:     6.805.000 
Werkloze beroepsbevolking:          292.000 
Beroepsbevolking:                       7.097.000 
 
Bereken het werkloosheidspercentage. 
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Zoals gezegd kan het toch nog wel zo zijn dat er ondanks de werkloosheid krapte heerst op de 
arbeidsmarkt. Immers de vraag naar arbeid kan groter zijn dan de beroepsbevolking. 
 
Stel dat dit inderdaad het geval is. De overheid wil nu maatregelen nemen om het aanbod van 
arbeid te vergroten. Welke groepen komen hier nu voor in aanmerking? 
 
Van de mensen die willen en kunnen werken zijn er 254.000 niet direct beschikbaar. Van de 
beschikbaren zijn er nog eens 259.000 mensen niet actief op zoek. Dit zijn in totaal 513.000 
mensen die zich op dit moment nog niet aanbieden. Het is deze groep die het meest in 
aanmerking komt om het aanbod te vergroten. We noemen deze groep ook wel de 
arbeidsreserve. 
 
Bij krapte op de arbeidsmarkt kan de arbeidsreserve dus aangesproken orden om het aanbod 
te vergroten. 
 
Let op: krapte op de arbeidsmarkt betekent dat te weinig mensen zich aanbieden. Het is niet 
uitgesloten dat er ondanks dat toch nog werkloosheid heerst. 
 


