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Samenvatting en konklusies. 

1. De geregistreerde mannelijke arbeidsreserve in het rayon 

Eindhoven daalde in de periode april 1968 - april 1969 

van 2378 tot 1969, d.i. met 17,2 %. 
Per april 1970 bedroeg zij nog 993, hetgeen ten opzichte 

van het voorafgaande jaar een daling betekent van 49,6 %. 

2. Voor het eerst sedert geruime tijd is het werkloosheids

niveau in het rayon Eindhoven, uitgedrukt in een percentage 

van de totale mannelijke beroepsbevolking, ge daald tot 

beneden het Nederlandse niveau. Tegenover 1,4 % geheel 

werklozen in Nederland zijn er dit in het rayon Eindhoven 

1,3 %. 

3. De sterk v erbe terde werkgelegenheidssituatie heeft in de 

eerste plaats een daling van de werkloosheid bij de groep 

jonger dan 25 jaar tot gevolg gehad. 

Het aandeel van de oudere werklozen (40 jaar en ouder) 

steeg in het rayon Eindhoven in de periode 1968 - 1969 

van 30,1 tot 39,1 % van de totale arbeidsreserve. 

In april 1970 is dit percentage opgelopen tot 41,3. 

4. Gelet op de duur van de inschrijving is de werkloosheids

situatie in het rayon Eindhoven, ofschoon ook in dit 

opzicht van 1969 op 1970 van een verbetering sprake is, 

nog steeds ongunstiger dan in Nederland als geheel. 

Het aandeel van de langdurig werklozen stijgt nl. ook 

per april 1970 nog uit boven dat in Nederland. Was bv. 

in het rayon Eindhoven 43,1 % van de geregistreerde 

arbeidsreserve 6 maanden of langer werkloos, voor Nederland 

bedroeg dit percentage 37,8. 

5. Bijna de helft van de werklozen in het rayon behoort tot 

de kategorie van de minder-geschikten en de minder-validen. 

Aangezien de absolute omvang van deze kategorie vrij konstant 
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blijft, maakt zij, relatief gezien, bij een afnemende 

tota le arbeidsreserve, daa rvan een steeds groter deel uit. 

6. De bij het gewestelijk arb e idsbureau geregistreerde vraag 

naar mannelijke arbe idskrachten is geldurende de periode 

juli 1969 - juli 1970 met 38,5 % toe g enomen en overtreft 

thans het aanbod met ruim 3.000 . 
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De ontwikkeling van de geregistreerde arbeidsreserve in en om 

Eindhoven in de periode 1968 - 1970. 

Inleiding. 

Deze derde nota in de reeks van beschouwingen omtrent de 

werkloosheid in het rayon Eindhoven') van het G.A.B. bevat 

een globale doorlichting van de ontwikkeling van de gere

gistreerde mannelijke arbeidsreserve in en om Eindhoven in 

de periode april 1968 - april 1970. 

Voor een gedetailleerde beschouwing van de werkloosheids

situatie in het rayon Eindhoven kan worden verwezen naar de in 

oktober 1968 door de afdeling Onderzoek en Statistiek der 

gemeentesecretarie van Eindhoven terzake uit ge brachte eerste 

nota "Een analyse van de werkloosheid in Eindhoven". 

Door dezelfde afdeling werd in juli 1969 een tweede nota 

uitgebracht: "De werkloosheid in en om Eindhoven, 1968 -1969 ". 

,) Tot het rayon Eindhoven behoren naast Eindhoven de gemeenten 

Best, Geldrop, Heeze, Nuenen, c.a., Son en Breugel, 

Veldhoven, Vessem en Waalre. 
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De omvang van de geregistreerde arbeidsreserve. 

Tot de geregistreerde arbeidsreserve behoren, behalve de 

volledige werklozen, de op aanvullende werken en voor een 

gedeelte ook de op sociale werkvoorzieningsobjekten te

werkgestelden. 

vJaar in de tekst gesproken wordt van arbeidsreserve of 

werkloosheid wordt bedoeld de geregistreerde mannelijke 

arbeidsres erve. 

De arbeidsreserve in de periode 1968 - 1970 in het rayon 

Eindhoven van het Gewestelijk Arbeidsbureau was naar 

gemeente van inwoning als volgt verdeeld : 

st&at 1. Geregistreerde mannelijke arbeidsreserve per gemeente. 

Gemeente aantal gereg istreerden op 
15-4-1968 15-4-1969 15-4-1970 

Best 129 112 40 
Geldrop 196 139 91 
Heeze 73 43 29 
Nuenen c.a. 59 49 26 
Son en Breugel 33 33 18 
Veldhoven 193 151 52 
Vessem 39 24 8 
\1aalre 73 55 22 

Eindhov en 1.583 1.363 707 

gemeenten excl. 

Eindhoven 795 '606 286 

Rayon Eindhoven ~.5rr8 1.969 993 

2. 



Uit de cijferopstelling valt af te lezen dat de arbeidsreserve 

in de periode 1968 - 1970 in alle gemeenten van het rayon 

Eindhoven van j aar op jaar is gedaald. In de periode 1969 - 1970 

zette deze daling zich aanzienlijk sterker door dan in het voor

afgaande j aar. 

In de gemeente Eindhoven verminderde de arbeidsreserve met 

48,1 % van 1363 tot 707, in de overige rayongemeenten samen 

met 52,8 % van 606 tot 286, in het gehelE! rayon is het aan tal 

werkloze mannen teruggelopen v an 1.969 tot 993, d.i . 49,6%. 

De daling in de arbeidsreserve in het rayon van 1969 op 1970 

verliep zelfs sterker dan voor Nederland als geheel. 

Dit in tegenstelling tot het jaar tevoren toen de vermindering 

voor Nederland di e in het rayon overtrof •. 

Per ultimo april 1970 bedroeg de geregistreerde mannelijke 

arbeidsreserve in Nederland 41.900, d.i. 10.400 ofwel 19,9 % 
minder dan 1969. In de gemeente en het rayon Eindhoven bedroeg 

de verminderingJzoals al opgemerkt, resp. 48,1 en 49,6 %. 
Daarmee is in het rayon Eindhoven het niveau van de werkloos

heid, ui tgedrukt in een pereen tage van dE~ mannelijke beroeps

bevolking, voor het eerst sinds geruime tijd weer gedaald 

tot beneden het landelijk niveau. 

staat 2. Geregistreerde mannelijke arbei.dsreserve in % van de 

afhankelijke mannelijke be roepslbevolking. 

Nederland rayon Eindhoven 

1958 jaargemiddelde 2,8 2,4 

1967 jaargemiddelde 2,8 3,0 

1968 april 2, 5 2,8 

1969 april 1,8 2,4 

1970 april 1,4 1,3 
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Geregistreerde mannelijke arbeidsreserve naar leeftijd. 

De leeftijdsverdeling van de geregistreerde arbeidsreserve 

in het rayon Eindhoven verg eleken met die in Nederland geeft 

staat 3. 

staat 3. Procentuele verdeling van de geregistreerde manne-

lijke arbeidsreserve over leeftijdsgroepen, op 

15 april van de jaren 1968, 1969 en 1970, in 

Nederland en in het rayon Eindhoven. 

l1eefti jds - Ne derland rayon Eindhoven 

groep 1968 1969 1970 1968 1969 1970 

<. 19 jaar 5,0 4,0 3,8 .7,1 4,5 4,3 

19 24 jaar 17,1 14,9 14,7 25,5 19,2 16,8 

25 - 39 jaar 31,5 30,1 30,4 37,3 36,1 37,6 

40 49 jaar 17,6 19,5 19,6 13,9 17 ,4 19,6 

50 64 jaar 28,9 31,5 31,5 16,2 22, 7 21,7 

totaal % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

tataal abs. 73.300 52.300 41.900 2.378 1.969 993 

In april 1968 bedroeg in het rayon Eindhoven het percentage 

werklozen in de leeftijdsgroep beneden 24 jaar 32,6, hetgeen 

aanmerkelijk hoger was dan het landelijk cijfer van 22,1 %; 
ultimo april 1969 waren de percentage opvolgend 23,7 en 18,9. 
Met 21,1% is de jeugdwerkloosheid in het rayon ook in april 

1970 nog groter dan gemiddeld in Nederland, waar 18,5% van de 

werklozen jonger dan 25 is. Niettemin accentueren de in staat 

3 gegeven cijfers dat de sinds 1968 sterk verbeterde werkgele

genheidssituatie ook in het rayon Eindhoven in de eerste plaats 

een duidelijke daling van de jeugdwerkloosheid tot gevolg heeft 

gehad. Een verschijnsel overig ens dat bij opgaande konjunktuur 

in het a lgemeen valt te konstateren. 
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5. 

De duur van inschrijving. 

Omtrent het verloop van 1968 op 1970 van de duur van inschrij-

ving van de arbeidsreserve in Nederland en het rayon Eindhoven 

geeft staat 4 een vergelijkend beeld. 

staat 4. Procentuele verdeling van de geregistreerde manne-

lijke arbeidsreserve naar de duur van inschrijving 

op 15 april van de jaren 1968:, 1969 en 1970 per 

leeftijdsgroep, voor Nederland en het rayon Eindhoven. 

Duur v an de Leeftijdsgroep Leeftijdsgroep 

inschrijving Nederland rayon Eindhoven 

14-24 25-64 totaal 14-24 25-64 totaal 

< 1 maand 

1968 34,0 15,0 18,6 14,8 6,5 9,2 

1969 39,8 20,3 24,4 15,6 5,6 8,0 

1970 38,2 17,0 20,9 23,8 10,9 13,6 

1-3 mnd. 

1968 27,5 17,9 19,8 20,5 9 ,5 13,1 

1969 30,8 22,7 24,5 40,8 17,7 23,2 

1970 26,8 18,7 20,2 44,8 19,0 24,5 

3-6 mnd. 

1968 19,5 21,4 20,9 35,6 30,3 32,0 

1969 19,6 24,5 23,5 21,4 24,5 23,8 

1970 19,5 21,4 21 ,1 17,6 19,2 18,8 

6-12 mnd. 

1968 9,8 16,4 15,2 23,2 32,3 29,4 

1969 7,5 16,3 14,4 11,7 19,0 17,3 

1970 7,4 14,7 13,3 9,5 15,5 14,2 

12 limd. of langer 

1968 9,2 29,3 25,5 5,9 21,3 16,3 

1969 2,3 16,2 13,2 10,5 33,2 27,8 

1970 8,1 28,2 24,5 4,3 35,5 28,9 

totaal % 100 100 100 100 100 100 

totaal abs. 1968 16200 57100 73300 776 1602 2378 

1969 9900 42400 52300 468 1501 1969 

1970 7750 34150 41900 no 783 993 



Voor Nederland viel in 1969 duidelijk een kortere werkloos

heidsduur te konstateren dan het jaar tevoren. Zo was bv. in 

april 1968 25,5% van de arbeidsreserve 12 maanden of langer 

werkloos, tegen nog slechts 13,2 % in april 1969. 

Een jaar later, in april 1970, is dit percentage echter 

weer gestegen tot 24,5 %. 

Over de periode 1968 - 1970 blijkt de positie van het rayon 

Eindhoven voor wat betreft de inschrijvingsduur ongunstiger 

te zijn dan gemiddeld in Nederland. 

Wel is in april 1970 in deze positie ten opzichte van vorig 

jaar van een verbetering sprake inzoverre bv. het aandeel 

van de kategorie .d~e 12 maanden of langer was ingeschreven, 

beduidend minder is opgelopen, nl. van 27,8 tot 28,9 %, dan 

voor Nederland valt te konstateren: van 13,2 naar 24,5 %. 

Een meer gedetailleerd beeld inzake de leeftijdsverde1ing 

en de duur van inschrijving in het rayon Eindhoven geeft 

staat 5. 
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Staa t 5. Procentuele v erdeling van de geregistreerde 

mannelijke arbeidsreserve in het r a yon Eindhoven 

naar de duur van inschrijving op 15 april van de 

jaren 1968, 1969 en 1970, per l eeftijdsgroep. 

Duur van Leeftijds groep 

-i ns chri jving < 19 19- 24 25 - .39 40- 49 50-64 

< 1 maand . 

1968 24,3 12,2 8,5 5, 5 2 ,9 

1969 24,7 13,5 7,0 5,0 3,8 

1970 39,5 19,8 15, 3 9,2 4,7 

1- 3 mnd. 

1968 25,4 19,1 11,7 8,2 5,5 

1969 39,3 41,2 22,2 16,6 11,4 

1970 48,8 43,7 23,9 17,9 11,6 

3- 6 mnd. 

1968 27,8 37,7 30,7 31,8 28,3 

1969 16,9 22,4 29, /3 18,4 20,8 

1970 7,0 20,4 22,13 16,4 15,3 

6-12 mnd. 

1968 20,1 24,1 34,0 27,0 33,0 

1969 12,4 11 ,6 18,3 22,2 17,7 

1970 4,7 10,8 15,13 13,8 16,3 

12 mnd. of l anger 

1968 2,4 6 ,9 15, 1 27,6 30,4 

1969 6,7 11, 3 22 ,6 37,9 46,3 

1970 5,4 22, ~) 42,6 52,1 

totaal % 100 100 H)G 100 100 

totaa l abs.1968 169 607 887 330 385 

1969 89 379 711 343 447 

1970 43 167 373 195 215 

Een nadere beschouwing van de hierboven gegeven cijfer

opstelling leert, dat in de periode 1968 - 1970 voor de 

werklozen jonger dan 25 j aa r de inschri jvingsduur sterk 

verkortte, tenofijI diegenen die 12 maanden of l anger zijn 

ingeschreven in toenemende mate tot de oudere leeftijdskate

gorie behoren. 



Voor een deel vindt dit laatste zijn oorzaak in het relatief 

grote aantal " niinder-geschikten 11 in de leeftijdskategorie 

40 - 64 j aar. 

Een duidelijk b eeld van de situatie waarin de oudere werklo

zen verkeren, toont het (hi er niet gegeven) meer gedetailleerde 

cijfermateriaal. In april 1970 was 47,6 % van de 40-64 jarige 

arbeidsreserve in het rayon 12 maanden of langer ingeschreven. 

Deze leeftijdsgroep omvatte, eveneens in april 1970, 41,3 % van 

de totale geregistreerde mannelijke arbeidsreserve in het rayon 

Eindhoven. 
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De geregistreerde mannelijke arbeidsreserve naa r beroepsgroep . 

De voor 1970 beschikbare gegevens omtrent de arbeidsreserve 

naar beroepsgroep zijn s amengeva t in staat 6. 

staat 6. Procentuele v e rdeling v a n de geregistreerde manne 

lijke arbeidsreserve naar beroeps groep, april 1970. 

Beroepsgroep Eindhoven overi g e rayon gem . 

a bs. ~ abs. ~ 
bouwvaka rbeiders 25 3,5 25 8,7 
metaalbe,.,rerkers 51 7,2 30 10,5 
h a n dels - en kantoorpers. 106 15,0 32 11,2 

verkeers - en horecapers. 50 7,1 7 2,4 

textiel en kleding 6 0,8 10 3,5 
pers. in algemene dienst 110 15,6 34 1l,9 

overige beroeps g roe p en 26 3,7 21 7,3 
minder-geschikten en 333 47,1 127 44,5 
minder- validen 

totaal 707 100,0 286 100,0 

Bijna de helft van de werklozen in het r a yon Eindhoven 

behoort tot de kategorie van de minder- geschikten en 

minder- v a liden. Aangezien de absolute omvang van deze groep 

vrij konstant blijft neemt zij binnen het totaal van de afne 

mende arbeidsreserve relatief gezien een steeds grotere plaats 

i n. 

Aanvlillende informa tie a angaande de sam1enstelling van onder 

meer de groep "minder- geschikten" geeft staat 7, waarin de 

r elatie beroepsgroep en leeftijdsgröep in april 1970 wordt 

weergegeven. 



staa t 7. Gere gistreerde mannelijke a rbeidsreserve in het rayon 

Eindhoven per b e roeps groep naa r leeftijd, april 1970. 

Beroepsgroep tota al leeftijd in j a ren 

<19 19 - 24 25 - 39 40- 49 50-64 

bouwnijverheid 50 2 14 23 6 5 
Kleding en reini ging 1 1 

ro. etaalni jverheid 81 2 26 34 13 6 

textielnijve rheid 15 1 4 10 

levens - en g enotmid -

delen indo 9 1 1 1 1 5 

l a ndbouw 7 4 1 2 

handel 75 1 11 36 19 8 

hore ca 27 5 11 7 4 

transportmiddelen -

industrie 30 3 2 15 8 2 

kantoorpersoneel 64 3 14 27 10 10 

losse arbei ders 146 2 2 44 53 11 16 

minder-geschik ten 

en minder-va liden 456 9 39 154 106 148 

ove ri g en 32 7 17 8 

totaa l 993 43 167 37 3 195 215 

Hierui t blijkt da t de g roep "minder-ges chik t en en minder

va liden" voor 55,7 % uit ma nnen v a n 40 j aa r en ouder bestaa t; 

32,5 % is 50 j aa r en oud e r. 

In a pril 1969 wa s 51,2 % v a n de groep "minder - ge schikten en 

minder - va liden" 40 jaar en ouder; 29,4 % vlaS 50 j aa r en ouder. 
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Konfrontatie van vraag en aanbod. 

De sterk verbeterde werkgelegenheidssituatie heeft naast een 

afname van de geregistreerde arbeidsreserve geleid tot een 

aanzienlijke toename van de bij het Ge111estelijk Arbeids

bureau geregistreerde vraag naar arbeidskrachten. 

In staat 8 zijn enige vergelijkende cijfers voor het rayon 

bijeengebra cht. 

Stétat 8 . Vraa g en aanbod in het rayon Eindhoven, 

geregistreerd bij het Gewestelijk Arbeidsbureau. 

Vraag. Aanbod. 

januari 1966 1.817 1.084 
juli 1966 1. 701 956 

januari 1967 676 2·423 
juli 1967 820 2.282 

januari 1968 601 2.870 
juli 1968 1. 341 2.116 

januari 1969 1.304 2.377 
juli 1969 2·999 1. 729 

januari 1970 2.602 1.692 

juli 1970 4.153 990 

Het aanbod van arbeidskrachten wordt momenteel weer dui

delijk overtroffen door de geregistreerde vraag. Deze 

diskrepantie krijgt nog een andere dimensie indien men de 

juistheid aanvaardt van de door het Dis:trictsbureau voor 

de Arbeidsvoorziening in Noord - Brabant te 's-Hertogenbosch 

gehanteerde benadering van het reële aanbod van vohTassen 

werklozen. Deze berekening houdt voor het rayon Eindhoven 

per ultimo juli 1970 het volgende in: 
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Aanbod: geregistreerd 990 

af: hi ervan geplaa tst op GSWjS\VH 275 -

715 
af: minder geschikten niet ' .... erkzaam op GSWjSvlH 221-

af: geplaatst op A.W. niet onttrekbaar 

af: niet plaatsbaar wegens militaire dienst 

( geraamd) 

af: jeugdigen jonger dan 19 jaar 

blijft reëel voor het bedrijfsleven 

494 

_ _ 3 -

491 

10 -

481 

86 -

beschikbaar aanbod v an volwassEm werklozen 395 
af: seizoenwerkloosheid ( geraamd) 

~lijft beschikbaar aanbod van volwassenen 

voor permanente werkgelegenheid 

w.v. 50 j aar en ouder ( geraamd) 

Vraag: gereg istreerd 

af: vraag jeugdi gen < 19 j aar 

blijft vra ag naar volwass enen 

---2 -

370 

65 

4.153 
1. 313 

2.840 
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