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SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

1. In het voorjaar van 1971 . zijn in de gemeente Eindhoven in totaal 
5.634 vestigingen met 103.926 werkzame personen geteld. 

In 83,9% van de vestigingen z~Jn minder dan 10 personen werkzaam, 
in 14% bedraagt het aantal werkenden 10 tot 100 en 2,1% van de 
vestigingen telt 100 en meer werkzame personen. 

Van de vestigingen behoort 79,5% tot de dienstensector, 13,9% tot 
de nijverheid en 6,6% tot de bouwnijverheid. 

Als bron van werkgelegenheid neemt het grootbedrijf een overheer
sende positie in. In de vestigingen met 100 en meer werkzame per
sonen is 67,3% van de totale werkgelegenheid geconcentreerd. 

Van de werkzame personen is 37,2% in de dienstensector tewerkge
steld, 54,6% in industriäle vestigingen en 8,2% in bouwbedrijven. 

Van het mannelijk geslacht is 76,1% van de werkzame personen, 
23,9% is van het vrouwelijk geslacht. 

2. Van de in de Eindhovense vestigingen werkzame personen woont 58,3% 
in Eindhoven, 18,7% in één van de overige agglomeratiegemeenten 
en 23% buiten de agglomeratie Eindhoven. 

De agglomeratiegemeenten zijn sterk betrokken op Eindhoven als 
werkgelegenheidscentrum. De agglomeratie Eindhoven kan als één 
arbeids- en woningmarkt worden beschouwd. 

Van de Eindhovenaren die in hun woongemeente werkzaam zijn, werkt 
een geringer percentage in de industrie (49%) dan van de pende
laars (62%). 
Het blijkt dat de industrie een sterker beroep (moet) doen 
op pendelaars dan de dienstensector. 

De inkomende pendel op Eindhoven bedroeg in het voorjaar van 1971 
43 .348 personen. Daar de uitgaande pendel kan worden geraamd op 
ongeveer 9.500, is het inkomend pendelsaldo 33.850. 

3. De gemeente Eindhoven kan worden gekarakteriseerd als het belang
rijkste industriële centrum in een der sterkst geïndustrialiseer
de provincies in Nederland. 

De omvang van de werkgelegenheid in de dienstensector is, en dit 
in tegenstelling tot een vaak beluisterde mening, zeer bevredi
gend te noemen. Niettegenstaande het feit dat het relatieve aan
deel van de diensten in de totale werkgelegenheid vergeleken met 
b . v. de landelijke situatie laag is (38,3% tegen 53,5%), blijkt 
bij toepassing van een andere, meer relevante, vergelijkingsmaat
staf n.l. het aantal arbeidsplaatsen in de diensten per 1.000 in
woners, dat Eindhoven een verzorgingsstructuur van niveau heeft. 

4. Tot ongeveer 1963 is in Eindhoven de werkgelegenheid in de n~jver
heid sterk gegroeid. De ontwikkeling in de dienstensector voltrekt 
zich in deze periode in een meer gematigd tempo. 
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Na 1963 is er van groe1 1n de industriële 
sprake en neemt de dienstensector vrijwel 
legenheidsgroei voor haar rekening. 

Il. 

sector nauwelijks meer 
de volledige werkge-

5. De inkomende pendel is sinds 1947 sterk toegenomen. Het Eindho
vense bedrijfsleven heeft door een te gering aanbod van in de ge
meente woonachtige arbeidskrachten, in ~oenemende mate een be
roep moeten doen op personen van ' buiten de gemeente. 
Hiernaast kan worden geconstateerd dat een toenemend percentage 
van de in Eindhoven werkzame personen woont in de regio rondom 
Eindhoven en dat deze regio in de loop van de tijd een steeds 
groter gebied is gaan omvatten. 

6. Tussen 1968 en 1971, de jaren waarin resp. de eerste en tweede 
inventarisatie van de werkgelegenheid ten behoeve van het bedrij
venregister werd gehouden, is het aantal vestigingen teruggelopen 
met 201 of 3,4%. Er is gedurende deze jaren sprake geweest van een 
zekere sanering, tot uitdrukking komend in het verlies van een 
aantal kleinere vestigingen, zonder dat dit evenwel ten koste is 
gegaan van de omvang van de werkgelegenheid. 
Gedurende dezelfde periode is het aantal werkzame personen toe
genomen met 5.236 ofwel met 5,3%. Vergeleken met de landelijke 
ontwikkeling is dit Eindhovense groeicijfer hoog te noemen. 

De toeneming van de werkgelegenheid is voor 97,6% geconcentreerd 
in vestigingen met 100 en meer werkzame personen. 

In alle onderscheiden sectoren is de werkgelegenheid tussen 1968 
en 1971 gegroeid. Het aandeel van de dienstensector in de groei 
is twee/derde. Ook de industriële werkgelegenheid is in Eindhoven 
gedurende de laatste jaren toegenomen, hetgeen tot gevolg heeft 
gehad dat in 1971 het niveau van 1963 weer was bereikt. 

7. De groei van de werkgelegenheid tussen 1968 en 1971 met 5.236 per
sonen en de daling van het aantal in Eindhoven werkzame Eindhove
naren met 861 (vrouwen + 943, mannen - 1.804) hebben tot gevolg ge
had dat de inkomende pendel in deze korte periode met 6.097 perso
nen is toegenomen. Het woon-/werkverkeer neemt binnen het gebied 
van de agglomeratie en nog meer met het gebied daarbuiten, steeds 
toe . Deze ontwikkelingen tonen aan, dat de woon-werkrelaties steeds 
minder afstandsgevoelig worden, m.a.w. dat de keuze van de woon
plaats (-gemeente) in relatie tot de werkgemeente steeds autonomer 
wordt. 

8. De geconstateerde groe1 1n de industri@le werkgelegenheid in 
Eindhoven gedurende de laatste jaren is voornamelijk een gevolg 
van de expansie in de metaalnijverheid, met name bij Philips en 
D.A.F •• Dit ondanks het feit, dat beide concerns in de voorbije 
periode een aantal produktie-eenheden hebben afgestoten naar bui 
ten (de agglomeratie) Eindhoyen. 

Met als enige uitzondering de grafische nijverheid, is in alle 
andere industriële bedrijfsklassen sprake van een constant blij
vende dan wel dalende werkgelegenheid. Deze ontwikkeling accen
tueert de groter wordende afhankelijkheid van Eindhoven van de 
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concerns Philips en D.A.F. al s verschaffers van industriële "erk
gelegenhei d. 

9. Het aantal industriële arbeidsplaatsen per 1.000 in"oners, de 
industrialisatiegraad, is in Eindhoven in 1971 hoger dan in alle 
andere Nederlandse gemeenten met meer dan 100.000 in"oners, Noord
Brabant en Nederland. 

10. In het najaar van 1968 bedroeg het aantal industriële vestigingen 
in Eindhoven 877. Tot het voorjaar van 1971 werden 137 van deze 
vestigingen opgeheven, dan "el verplaatst naar buiten Eindhoven. 
In deze l fde periode zijn 70 nieuwe vestigingen geregistreerd. 
Aangezien om administratieve redenen 27 vestigingen niet meer tot 
de industriële vestigingen zijn gerekend, is het totaal aantal 
vestigingen in de industrie in 1971 per saldo 94 lager dan in 
1968. 

11 . Het aantal "verloren" arbeidsplaatsen in de industriële sector 
tussen 1968 en 197 1 door opheffing of verhuizing van vestigingen 
bedraagt 1 .132. In nieuwe vestigingen zijn 333 arbeidsplaatsen 
gecreëerd. In de op beide te l data bestaande vestigingen is de 
groei aanzienlijk geweest, n.l . 2.480 arbeidsplaatsen. Daar om 
overige redenen het aantal werkzame personen daalde met 735, is 
de industriële werkgelegenheid tussen 1968 en 1971 per saldo 
toegenomen met 946 arbeidsplaatsen. 

12. De groei van de werkgelegenheid in de dienstensector i s groter 
ge"eest dan in de industrie. 

Sinds 1950 is het aantal arbeidsplaatsen in de diensten (incl. 
beroepsmilitairen) per 10.000 inwoners gestegen van 1.493 in 1950 
tot 2.139 in 1971. Voor de industrie zijn de overeenkomstige aan
t allen resp. 2.629 en 2.991 . 
Deze ontwikkeling betekent dat - naast een uitbouw van de diensten
s ector in de breedte - het verzorgings- en voorzieningenniveau van 
Eindhoven in de loop van de tijd voortdurend beter is geworden. 
Van een achterstand in de diensten is - zo deze al ooit heeft be
staan - in 1971 zeker geen sprake meer. 

13. Tussen 1968 en 1971 is het aantal vest i gingen in de dienstensector 
per saldo gedaald met 110 of 2,5%. Het aantal werkzame personen is 
gedurende dezelfde periode gestegen met 3.31 1 , dat wil zeggen met 
9,4%. 
Een sterke groei van de werkgelegenheid heeft zich met name voor
gedaan in: 



het bankwezen 
de zakelijke diensten 
de maatschappelijke dienstverlening 
de overheid 
het onderwijs 

IV. 

+ 870 arbeidsplaatsen 
-I- 695 arbeidsplaatsen 
+ 941 arbeidsplaatsen 
+ 305 arbeidsplaatsen 
+ 451 arbeidsplaatsen. 

Tot de bedrijfsklassen die tussen 1968 en 1971 de werkgelegen
heid zagen verminderen behoren: 

de groothandel 
het verzekeringswezen 
de spoorwegen 
de eredienst 
de horeca-sector 

67 arbeidsplaatsen 
97 arbeidsplaatsen 
49 arbeidsplaatsen 
56 arbeidsplaatsen 
47 arbeidsplaatsen. 

14. De over-all groei in de dienstensector i s voornamelijk een ge
volg geweest van de ontwikkeling i n de grotere vestigingen. In 
bedrijfskI assen in de dienstensector die een dalende werkgelegen
heid te zien geven, is deze achteruitgang veroorzaakt door de 
ontwikkeling in de kleinere vestigingen. De klassen met een sterk 
toenemende werkgelegenheid geven ook in de kleine vestigingen een 
expansie te zien. 

15. Ook het aantal vestigingen in de detailhandel, 2.209 in 1971, 
is gedurende de laatste jaren gedaald. Dit geldt het sterkst 
voor het aantal detailhandelszaken in voedingsmiddelen en dranken. 

Al l een in het centrum van Eindhoven is er sprake van een toeneming 
van het aantal detailhandelsvestigingen. 
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INLEIDING 

1 . 1. Het Eindhovense bedri,jvenregister 

In november 1967 hebben burgemeester en wethouders van Eindhoven 

besloten tot de inrichting van een gemeentelijk bedri j ven r egis 

ter . Dit register zou een aantal relevant geachte gegevens van 

alle in de gemeente gevestigde bedrijven en andere werkgelegen

heid verschaffende instellingen moeten bevatten. De opzet van 

bedoeld register is opgedragen aan de afdeling Onderzoek en 

Statistiek van de gemeentesecretarie . 

Aan de basis van een bedrijvenregister ligt een periodieke in

ventarisatie van de werkgelegenheid ten grondslag , daaronder 

begrepen niet alleen de werkgelegenheid in particuliere bedrij 

ven , doch tevens die in de overheids - en semi- overheidsbedrijven 

en dienste~en instellingen in de maatschappelijke en culturele 

sector zoals ziekenhuizen, scholen en dergelijke. Naast de perio 

dieke inventarisatie staat een doorlopende afzonderlijke mutatie 

statistiek betreffende nieuwe vestigingen en opheffing van ves 

tigingen. Deze mutaties worden verzameld aan de hand van langs 

diverse wegen ontvangen informaties, waarbij met name de Kamer 

van Koophandel en Fabrieken voor Oostelijk Noord- Brabant als 

belangrijkste informatiebron moet worden genoemd • . 

De combinatie van periodieke totale inventarisatie en mutatie 

statistiek geven een beeld van bedrijvigheid en werkgelegenheid 

in de gemeente , alsmede van de wijzigingen die in de structuur 

van de stedelijke economie in de tijd optreden . Daar via een 

codering naar wijken en buurten en naar bedrijfskiassen en 

- groepen het register in onderdelen is te splitsen, is verken

ning en inzicht per sector van het bedrijfsleven en per stads

deel mogelijk. 

Het Eindhovense register is opgezet als een register van vesti 

gingen . Onder een vestiging is te verstaan "elk( e ) afzonderli j k 

gelegen fabriek, werkplaats, winke~, kantoor of andere ruimt e , 

of complex van ruimten van een onderneming of ins te lling waarin 

of van waaruit een economische en/of maatschappeli j ke activiteit 

I 
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2. 

wordt uitgeoefend". *) Het is duidelijk, dat één onderneming 

of instelling vaak is samengesteld uit meerdere afzonderlijk 

gelegen .vestigingen. In deze gevallen is de betreffende onder

neming of instelling dus zoveel malen in het bedrijvenregister 

opgenomen als zij in Eindhoven over vestigingen in boven

gedefinieerde zin beschikt. Daarbij is er vanzelfsprekend voor 

gewaakt, dat b.v. voor wat de personeelsbezetting betreft geen 

dubbele registratie heeft plaatsgevonden. 

Aangezien langs andere weg, namelijk via de regelmatige land

bouwtellingen van het C.B.S., reeds kan worden beschikt over 

gegevens betreffende de agrarische sector is deze buiten het 

register gehouden. Daar komt nog bij, dat de landbouw van onder

~eschiktebetekenis is voor de werkgelegenheid in de gemeente 

Eindhoven . Verder zijn in het register niet opgenomen de per

sonen werkzaam als huishoudelijke hulp bij particulieren. Dit 

geldt eveneens ten aanzien van de in de gemeente werkzame be

roepsmilitairen. 

Als wel behorend tot de plaatselijke werkgelegenheid is gerekend 

het totale ten kantore geregistreerde personeel van de in Eind

hoven gesitueerde bouwbedrijven. Een (onbekend) deel van dit 

personeel zal zijn tewerkgesteld op objecten buiten de gemeente. 

Omgekeerd echter is personeel van buiten Eindhoven gevestigde 

bouwbedrijven werkzaam op objecten in Eindhoven, die niet in 

het bedrijvenregister zijn opgenómen. In hoeverre beide perso

neelsbestanden elkaar compenseren is niet bekend. Een en ander 

impliceert overigens wel dat alle in deze nota gehanteerde ge

gevens over de bouwnijverheid slechts van betrekkelijke waarde 

zijn. 

De classificatie (en codering) naar bedrijfsklasse en -groep 

vindt plaats volgens de indeling van de bedrijfstelling 1963 

van het C.B.S., voor zover nodig aangevuld voor die sectoren 

die in deze telling niet zijn opgenomen. In het vaak voorko

mende geval dat in een vestiging meerdere activiteiten worden 

*) Zie: C.B.S
1
• , "Derde algemene bedrijfstelling, 15 oktober 1963", 

's-Gravenh~ge 1968, deel I, blz. 14. 
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uitgeoefend is deze vestiging geclassificeerd naar de door he t 

bedrijf of instelling opgegeven voornaamste activiteit . 

Het Eindhovense register beperkt zich op een enkele uitzondering 

na tot de vestigingen op het grondgebied van de gemeente. De 

uitzonderingen betreffen het Natuurkundig Laboratorium van de 

N.V.Philips te Waalre *) en het zogenaamde complex 111 van de 

N.V. D.A.F., dat op Geldrops gebied ligt . De situering van deze 

vestigingen zowel als de binding met het Eindhovense moeder

bedrijf worden zodanig geacht, dat zij als Eindhovense vestigin

gen mogen worden beschouwd . 

Het heeft aanvankelijk in de bedoeling gelegen tenminste iedere 

twee jaar een integrale inventarisatie in Eindhoven te houden. 

De eerste algehele inventarisatie van het Eindhovense bedrijfs 

leven en de overige werkgelegenheid verschaffende instellingen 

- waarmee aan de opbouw van het plaatselijke bedrijvenregister 

is begonnen - is gehouden in het najaar van 1968. De resultaten 

hiervan zijn gepubliceerd in de nota "Bedrijvigheid en werk

gelegenheid in Eindhoven" van december 1969. 

1 . 2. Het bedrijvenregister van het Samenwerkingsorgaan Agglomeratie 

Eindhoven en de samenwerking met andere instanties 

In de loop van 1969 heeft het dagelijks bestuur van het Samen

werkingsorgaan Agglomeratie Eindhoven **) besloten een zelf

standig bedrijvenregister in te richten voor de overige negen 

agglomeratiegemeenten. Dit register is, evenals het Eindhovense, 

ondergebracht bij de afdeling Onderzoek en Statistiek van de 

gemeentesecretarie van Eindhoven, die ook het enquêteren en 

verwerken voor haar rekening neemt. In het najaar van 1969 is 

voor de eerste maal in deze negen gemeenten geïnventariseerd. 

De resultaten per gemeente zijn in januari 1971 gepubliceerd. 

Aansluitend op de Eindhovense opzet heeft het oorspronkelijk 

in de bedoeling gelegen het ene jaar in de gemeente Eindhoven 

en het daaropvolgende jaar in de overige agglomeratiegemeenten 

*) Ten gevolge van grenscorrecties ligt deze vestiging van de 
N.V.Philips sinds 1 april 1972 op het territoir van de gemeente 
Eindhoven . 

**) Het Samenwerkingsorgaan Agglomeratie Eindhoven wordt gevormd 
door de gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop, Heeze, Nuenen c.a., 
Oirschot, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre. 
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te enquêteren. Dit betekent dat er per gemeente eens in de twee 

jaar integraal wordt geïnventariseerd. 

Ook het Gewestelijk Arbeidsbureau enqueteert jaarlijks het be

drijfsleven in het kader van de (jaarlijkse) arbeidsmarktbe

schrijvingen. Zij beperkt zich daarbij echter tot "ondernemingen" 

met 10 of meer werknemers. Vanaf december 1970 is er overlegd 

tussen het Gewestelijk Arbeidsbureau Eindhoven, de Kamer van 

Koophandel en Fabrieken voor Oostelijk Noord-Brabant, het Samen

werkingsorgaan Agglomeratie Eindhoven en de afdeling Onderzoek 

en Statistiek van de gemeente Eindhoven, om te komen tot samen

werking bij het enquêteren van het bedrijfsleven. 

Dit overleg heeft er toe geleid dat het Gewestelijk Arbeidsbureau 

Eindhoven met ingang van 1972 zowel voor het bedrijvenregister 

als voor zichzelf jaarlijks alle "vestigingen" met 10 of meer 

werknemers in het gewest Eindhoven - waaronder alle agglomera

tiegemeenten met uitzondering van Oirschot - zal benaderen. 

De kleine vestigingen (met minder dan 10 werknemers) zullen ook 

in de toekomst door de afdeling Onderzoek en Statistiek van de 

gemeente Eindhoven mede ten behoeve van het Arbeidsbureau worden 

geënquêteerd. Dit zal blijven geschieden volgens het eerder vast

gestelde tijdsschema, d.w.z. het ene jaar (1972) in de agglome

ratiegemeenten exclusief Eindhoven en het daaropvolgende jaar 

in de gemeente Eindhoven. 

Nagegaan wordt in hoeverre enquêtes van de Kamer van Koophandel 

en Fabrieken voor Oostelijk Noord-Brabant in de hier omschreven 

inventarisaties in een volgend jaar kunnen worden betrokken. 

r. 3. Landelijke ontwikkelingen 

Een aantal andere Nederlandse gemeenten en agglomeraties (resp. 

stadsgewesten) hebben inmiddels een bedrijvenregister ingericht. 

Andere gemeenten en agglomeraties hebben plannen in deze rich

ting. Deze op zich verheugende ontwikkeling heeft ertoe geleid 

dat de "Vereniging van Hoofden van Gemeentelijke Bureaus voor 

Statistiek" in februari 1972 een advies heeft samengesteld, 

waarin een aantal praktische aanwijzingen zijn opgenomen hoe te 

komen tot zo veel mogelijk uniforme registers. Hierdoor moet het 

mogelijk worden aan deze registers vergelijkbare gegevens te 

ontlenen. 
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In deze nota zal op sommige plaatsen reeds een vergelijking 

worden gemaakt met de werkgelegenheidssituatie en - ontwikkeling 

in een (beperkt) aantal andere stedelijke gebieden, Noord

Brabant en Nederland. Deze vergelijking wordt veelal toege 

spitst op Den Haag, Tilburg en de Zaanstreek, een op zich wil

lekeurige keuze. Zij beschikken echter over een met het Eindho

vense vergelijkbaar bedrijvenregister, \'/aarvan de resultaten 

zijn gepubliceerd. 

De eerder beschreven gang van zaken - het steeds meer instellen 

van plaatselijke c.q . regionale bedrijvenregisters - vloeit 

voort uit het feit dat het e.B.S . om technische en organisatori

sche redenen dergelijke integrale tellingen (voor het gehele 

land) slechts incidenteel kan verrichten. Daar komt nog bij, dat 

- gezien de immense omvang van het werk - er tussen het moment 

waarop wordt geteld en de publicatie van de gegevens een te 

grote tijdsperiode ligt .*). 

De "Statistiek Werkzame Personen" **) is reeds ·een stap in de 

goede richting, maar deze is gebaseerd op steekproeven en wel 

zodanig dat de betrouwbaarheid van het nationale totaal preva

leert boven die van de regionale cijfers. De gemeentelijke en 

regionale registers berusten daarentegen op integrale tellingen, 

waarbij het beter mogelijk is rekening te houden met de speci 

fiek gemeentelijke dan wel regionale omstandigheden en behoeften. 

1. 4. De inventarisatie van 1971 

Zoals vermeld is de eerste algehele inventarisatie ten behoeve 

van het Eindhovense bedrijvenregister gehouden in het najaar 

van 1968 . Geheel volgens de opzet heeft de tweede inventarisatie 

plaats gevonden in het voorjaar (maart tot en met mei) van 1971. 

In totaal zijn meer dan 5.600 vestigingen schriftelijk benaderd. 

De vraagstelling van het in 1971 gebezigde enquêteformulier is 

evenals in 1968 zo beperkt mogelijk gehouden en bepaalt zich 

*) De regionale uitkomsten van de bedrijfstelling 1963 b.v. ver
schenen pas in 1969 . 

**) Zie : e.B.S., Sociale Maandstatistiek, juni 1971, blz.263 t/m 
269. 
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tot: 

a. algemene gegevens: naam, adres en stichtingsjaar; 

b. de aard van de uitgeoefende bedrijvigheid; 

c. het aantal, het geslacht en de woonplaats van de werkzame 

personen. 

Bijlage I van deze nota geeft de begeleidende brief, terwijl 

het gebezigde enquêteformulier is opgenomen in bijlage 11. 

Na ontvangst en controle van de ingevulde formulieren zijn de 

verkregen gegevens gecodeerd en voor mechanische verwerking ge

reed gemaakt, waarna het omvangrijke materiaal binnen betrek

kelijk korte tijd is verwerkt. 

In deze nota zullen de voornaamste uitkomsten worden gepresen

teerd en van commentaar worden voorzien. Een opmerking vooraf. 

De hier gebruikte gegevens hebben betrekking op de werkgelegen

heidssituatie in Eindhoven in het voorjaar 1971. De sedertdien 

opgetreden economische recessie vindt in het gepresenteerde 

cijfermateriaal nog niet zijn weerslag. De eerstkomende inven

tarisatie van augustus 1972 zal inzicht verschaffen in de ge

volgen van deze ontwikkeling voor de Eindhovense werkgelegen

heid. 

1.5. De inhoud van deze nota 

De nota bestaat uit zes hoofdstukken en is als volgt opgebouwd. 

Na de inleiding worden in hoofdstuk 11 de belangrijkste uit

komsten van de inventarisatie voorjaar 1971 gepresenteerd. Eerst 

zal aandacht worden besteed aan de verdeling van de vestigingen 

en werkzame personen naar grootteklasse van de vestiging en 

sector van economische activiteit (nijverheid, bouwnijverheid 

en diensten). Vervolgens wordt ingegaan op de verdeling van de 

in Eindhovense vestigingen werkzame personen naar herkomst. 

Tenslotte zal in dit hoofdstuk een raming worden gemaakt van de 

uitgaande pendel vanuit Eindhoven. 

In hoofdstuk 111 vindt een vergelijking plaats tussen de werk

ge legenheidsstructuur in Eindhoven en die in enkele andere Neder

landse gemeenten, Noord-Brabant en Nederland. Daarbij zal het 

aantal arbeidsplaatsen per gebied worden gerelateerd aan het in-
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wonertal van dat gebied. Dergelijke verhoudingscijfers zeggen 

meer over het werkgelegenheidsniveau dan een relatieve verde

ling. 

In hoofdstuk IV wordt de werkgelegenheidsontwikkeling in Eind

hoven aan de orde gesteld. Hierbij wordt zowe l ingegaan op de 

ontwikkeling op lange termijn (1947 - 1971) als op die op korte 

termijn (1968-1971) . Op sommige punten is daarbij vergeleken 

met de ontwikkeling in enkele andere gemeenten en Nederland. 

Tenslotte zal - aan de hand van de pendelcijfers - een paragraaf 

worden gewijd aan de functie van Eindhoven als regionaal werk

gelegenheidscentrum. 

In hoofdstuk V wordt de structuur en de ontwikkeling van de 

industriële werkgelegenheid in Eindhoven besproken. In dit 

hoofdstuk zal met name de ontwikkeling in de industriële werk-

gelegenheid tussen 1968 en 1971 nader worden geanalyseerd. De 

mutaties in de industriële werkgelegenheid zullen per bedrijfs

klasse worden onderscheiden naar de verschillende oorzaken, te 

weten: opheffing resp. verplaatsing van ves t igingen naar elders, 

nieuwe vestigingen, de ontwikkeling van het aantal werkzame per

sonen in op beide momenten bestaande vestigingen en administra

tieve mutaties. 

De structuur van en de ontwikkeling in de werkgelegenheid in 

de diensten in Eindhoven is het onderwerp van hoofdstuk VI. 

Eerst wordt ingegaan op de (structurele) ontwikkeling tussen 

1947 en 1971, waarna enkele paragrafen worden gewijd aan de 

meer recente ontwikkelingstendens (1968-1971) in deze sector. 

De structuur van de werkgelegenheid in de diensten in Eindho 

ven zal worden vergeleken met die in Apeldoorn, Den Haag, Til

burg en de Zaanstreek. 

In een afzonderlijke paragraaf wordt de situatie in de Eindho 

vense detailhandel besproken, waarbij wordt ingegaan op de ve r 

deling over de Eindhovense wijken. 

Tenslotte is aan deze nota als bijlage 111 nog toegevo egd een 

literatuurlijst, bevattende een overzicht van aangehaalde en 

geraadpleegde publicaties. 
'.\' 
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BELANGRIJKSTE UITKOMSTEN INVENTARISATIE VOORJAAR 1971 

II.1. Inleiding 

Het gaat te ver de resultaten die de inventarisatie van de 

werkgelegenheid in het voorjaar van 1971 heeft opgeleverd in 

al zijn details hier naar voren te brengen. De bedoeling is aan 

de hand van enige cijferopstellingen - samenvattingen van het 

gedetailleerde materiaal dat voorhanden is - een beeld te geven 

van de structuur van de economische en maatschappelijke be 

drijvigheid in de gemeente Eindhoven. 

Acptereenvolgens zal aandacht worden besteed aan: 

- de verdeling van de vestigingen en de daarin werkzame perso

nen naar grootteklasse van de vestiging (11.2) en naar sector 

van economische activiteit (11.3); 

- de verdeling van de werkzame personen naar herkomst (1I.'4) en 

per herkomstgebied naar sector (11.5); 

- een raming van de uitgaande pendel, resulterend in het in

komend pendelsaldo van Eindhoven (11.6). 

lI. 2. De verdeling van de vestigingen en werkzame personen naar groot 

teklasse van de vestiging 

Staat 1 

Vestigingen en werkzame personen (per geslacht) naar grootteklasse van de vestiging 

Vestigingen Werkzame personen 

Aantal werkzame absoluut % personen abso- % luut m. v. totaal m. v. totaal 

1 1. 429 25 . 4 1. 055 370 1 . 425 1.3 1 , 5 1, .) 

2 - 4 2.475 43.9 3. 649 2 . 679 6 .328 4,6 10, "( 6, 1 

5 - 9 825 14.6 3· 393 1.986 5.379 4. 3 8 . 0 5.':: 

10 - 19 408 7.2 3.706 1.807 5· 513 4.7 7. 3 5, ) 

20 - 49 285 5.1 6.342 2.458 8.800 8 . 0 9.9 8 , 11 

50 - 99 96 1.7 4.990 1·525 6·515 6.3 6.1 6,3 

100 - 499 91 1.6 13.188 4.696 17 .884 16,7 10,9 17 , 2 

500 en meer 25 0.5 42. 718 9.364 52 . 082 54,1 3'1,G 50, 1 

Totaal 5.634 100,0 79.041 24·885 103.926 100,0 100 , 0 100 , 0 I 
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Bij het inventariseren van de werkgelegenheid in de gemeente 

Eindhoven in maart - mei 1971 zijn in totaal 5.634 vestigingen 

met 103.926 werkzame personen geteld. 

Het aantal eenmanszaken maakt, zoals blijkt uit staat 1, ruim 

een kwart uit van het totaal aantal geregistreerde vestigingen. 

Het totale aandeel van de kleine vestigingen - d.w.z. vestigin

gen met minder dan tien werkzame personen - bedraagt 83,9%. In 

25 vestigingen (waaronder elke afzonderlijke vestiging van de 

N.V.Philipsmet 500 of meer werkzame personen), 0,5% van het 

totaal, werken 500 en meer personen. 

Als bron van werkgelegenheid neemt het grootbedrijf evenwel een 

overheersende positie in. Iets meer dan de helft van de in Eind

hovense vestigingen werkzame personen, n.l . 52 . 082, is werkzaam 

in deze 25 vestigingen met 500 en meer personen. In figuur 1 is 

een en ander grafisch weergegeven. 

"FIGUUR I. 
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Het totaal aantal werkzame personen bestaat voor 76,1% uit man

nen en 23,9% uit vrouwen . De vrouwen zijn relatief meer in de 

kleinere vestigingen werkzaam dan de mannen . Van de vrouwen is 

20,2% tewerkgesteld in vestigingen met minder dan tien werkzame 
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personen, van de mannen slechts 10, 2%. 

Het gemiddeld aantal werkzame personen per vestiging bedraagt 

in Eindhoven 18,4. 

11 .3. De verdeling van de vestigingen en werkzame personen naar sec

tor van economische activiteit 

staat 2 

Vestigingen en werkzame personen (per geslaoht) naar sector 

Vestigingen Werkzame personen 

Sector abeo- absoluut % 
luut % 

m. v. totaal m. v. t otaa l 

Nijverheid 783 13.9 47. 897 8. 821 56·7 18 60 . 6 35 .4 54. 6 

Bouwnijverheid 374 6.6 8 . 064 464 8. 528 10,2 1. 9 8. 2 

Diensten 4·477 79 . 5 23 . 080 15. 600 38 . 680 29 ,2 62 . 7 37 . 2 
waarvan: 

- handel, bank- en ver-
zekeringswezen 2. 446 43.4 9.203 6.417 15· 620 11 , 6 25 , 8 15, 0 

- vervoer en communicatie 137 2. 5 2·920 326 3.246 3. 7 1. 3 3.1 
- overige diensten 1. 894 33.6 10.957 8.857 19·814 13 . 9 35 . 6 19 ,1 

Totaal 5. 634 100,0 79· 041 24 ·885 10}.926 100 , 0 100,0 100 , 0 
--

Uit de verdeling van het aantal vestigingen over de onderschei

den sectoren van economische activiteit, gegeven in staat 2, 

blijkt dat het grootste aantal vestigingen, n.l. 2.446 of 43,4% 

van het totaal, behoort tot de handel en het bank- en verzeke 

ringswezen. Op enige afstand volgt de sector overige diensten 

met 1.894 vestigingen, dat is 33,6% van het totaal. In de overi

ge onderscheiden sectoren is het aantal vestigingen naar verhou

ding gering. 

De absolute betekenis van de onderscheiden sectoren kan niet 

worden afgeleid uit de aantallen vestigingen alleen, zoals 

blijkt uit de verdeling van de werkzame personen naar sector: 

- nijverheid 

- bouwnijverheid 

- diensten 

waarvan: 

54,6% 

8,2% 

37,2% 
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handel, bank- en verzekeringswezen 

vervoer en communicatie 

overige diensten 

15 ,0% 

3, 1% 

19, 1% 

11. 

Deze afwijkende verdeling van resp. het aantal vestigingen en 

het aantal werkzame personen per sector - grafisch weergegeven 

in figuur 2 - houdt in dat de gemiddelde omvang van de vesti

gingen in de onderscheiden sectoren nogal beduidende verschi l len 

vertonen. 

'F IGuUR 2. VEST I c5' INOSN EitJ VERKZAMIi PERSONEN PSR seCTOR IN '}'D 

1911 
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.:t -,., 
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DleNSTe~ 

t ::: HANDEL, BANK- EN VERZE.K,E.RINGSI,(EZ.EN 

2::: vEA.voep. EN COMHUN IC:A"TIE. 

3 :=. OVE"RISe. OleNSTIiN 

Sl.-t,6Îo 
N I.J V~RHEIO 

Het gemiddeld aantal werkzame personen per vestiging is het 

laagst in de handel en het bank- en verzekeringswezen - 6,4 -

gevolgd door de sector overige diensten met 10 ,5. 

De gemiddelde omvang van de vestigingen is - gezien de aanwe

zigheid van concerns als Philips en D.A.F. overigens vanzelf

sprekend - verreweg het grootst in de nijverheid, n.l. 72,4. 

Eenzelfde beeld ontstaat wanneer men het aandeel van de kleine 

vestigingen - met minder dan tien personen - in het totaal aan

tal vestigingen per sector vaststelt. Dit is he~ hoogst in de 

handel en het bank- en verzekeringswezen, n.l. 89,8%, en het 

laagst in de industriële sector (72,4%). 



I 

l : 

L 

12. 

Van de in Eindhoven werkzame vrouwen is slechts 35,4% werkzaam 

in de nijverheid en 62,7% in de diensten. Het grootste aantal 

vrouwen is tewerkgesteld in de sector overige diensten, te weten 

8.857 . Voor de mannen is de industriële sector de belangrijkste 

bestaansbron; zij neemt 60,6% van het geregistreerde mannelijke 

personeelsbestand in Eindhoven voor haar rekening. 

Interessant is ook na te gaan hoe groot het percentage vrouwen 

in het totaal aantal werkzame personen per sector is; onder

staand overzicht geeft deze percentages: 

- bouwnijverheid 

- nijverheid 

- diensten 

en binnen de diensten: 

5,4% 

15 ,6% 

40,3% 

vervoer en communicatie 10,0% 

handel, bank- en verzekeringswezen 41,1% 

overige diensten 44,7%. 

11 .4. De verdeling van de werkzame personen naar herkomst 

Staat 3 

Werkzame personen (per geslacht) naar herkomstgebied 

Absoluut % 
Herkomst 

m. v. totaal m. v. totaal 

Eindhoven 42·775 17.803 60.578 54,1 71,5 58 , 3 
Best 1.757 419 2.176 2,2 1,7 2, 1 
Geldrop 3·1)6 677 3.81) 4,0 2,7 3,7 
Heeze 657 141 798 0,8 0, 6 0,8 
Nuenen c.a . 1.454 329 1. 783 1,9 1 , 3 1,7 
Oirschot 392 119 511 0,5 0,5 0,5 
Son en Breugel 1. 589 241 1.830 2,0 1,0 1,8 
Valkenswaard 1. 964 470 2·434 2,5 1,9 2,3 
Veldhoven 3·783 607 4·390 4,8 2,4 4,2 
Waalre 1.365 284 1.649 1,7 1,2 1, 6 
------------ -------------- ----- - --- - --- - -- ----- -- - - - --- --- -- --------
Agglomeratie Eindhoven 58.872 21.090 79.962 74,5 84,8 77,0 
------------ ---------- --- - --------- --- ---- -------- - ---- --- -- - - - ----
Helmond 1.722 404 2.126 2,2 1,6 2,0 
Overig Noord-Brabant 11. 801 1.898 13 · 699 14,9 7,6 13,2 

Overig Nederland 2.993 352 3.345 3,8 1,4 3,2 
België 3.488 1.123 4.61 1 4,4 4,5 4,4 

I Overig buitenland 165 18 183 0,2 0,1 0,2 

Totaal 79.041 24.885 103 . 926 100,0 100,0 100,0 

Totaal 
per .1.000 
inwoners 

319 
128 

1)6 
108 

165 

51 

1 53 
102 

158 

141 
-----------

237 
---------

37 
10 
0 

0 
0 

0 
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Bij de inventarisatie is ook de herkomst van de werkzame perso

nen nagegaan. Een verdeling (per geslacht) naar herkomstgebied 

is gegeven in staat 3. 

Van de in Eindhoven werkzame personen woont 58,3% in de gemeente 

zelf, 18,7% in één der overige agglomeratiegemeenten, 15,2% in 

overig Noord-Brabant, 3,2% in een der andere Nederlandse pro

vincies en 4,6% in het buitenland. 

De in Eindhoven werkzame vrouwen zijn voor een aanzienlijk gro

ter deel in Eindhoven woonachtig dan de hier werkzame mannen. 

Tegenover 71,5% van de vrouwen is van de mannen slechts 54,1 % 

uit Eindhoven afkomstig. 

Uit staat 3 is ook af te leiden hoe groot het aantal pendelaars*) 

op Eindhoven is: 36.266 mannen en 7.082 vrouwen, in totaal 43.348 

personen. Dit betekent, dat slechts 16,3% van de pendelaars van 

het vrouwelijk geslacht is. Opvallend hoog is het aantal vrouwen 

onder de uit België afkomstige pendelaars, n.l. 24,4%. 

De inkomende pendel op Eindhoven is als volgt naar gebied van 

herkomst te verdelen: 

agglomeratie Eindhoven 19.384 44,7% I 4'.7% van hot tot •• , overig Noord-Brabant 15.825 36,5% 
overig Nederland 3-345 7,7% 

aantal in Eindhoven 

buitenland 4·794 11 ,1% 
werkzame personen. 

totaal 43.348 100,0% 

Van de agglomeratiegemeenten leveren Veldhoven (4.390), Geldrop 

(3.813) en Valkenswaard(2.434), absoluut genomen, de hoogste 

aantallen pendelaars op Eindhoven. Deze (absolute) cijfers zeg

gen echter niet alles over de werkgelegenheidsfunctie van Eind

hoven voor de verschillende agglomeratiegemeenten. Om dit na te 

gaan is het aantal pendelaars per gemeente per 1 .000 inwoners 

van die gemeente berekend (laatste kolom staat 3). 

Uit deze verhoudingsgetallen blijkt, dat Nuenen, Veldhoven en 

Son (direct grenzend aan Eindhoven) het sterkst op Eindhoven 

betrokken zijn. Uit het bedrijvenregistervan het Samenwerkings-

In theorie wordt steeds een onderscheid gemaakt tussen pendelaars 
en forensen . Dit onderscheid is echter in vele gevallen dermate 
arbitrair, dat in dit rapport alle in Eindhoven werkzame, maar 
niet woonachtige personen, pendelaars zullen worden genoemd. 
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orgaan Agglomeratie Eindhoven kan worden afgeleid dat het zelfs 

zo is, dat er uit dez e gemeenten méér personen in Eindhoven werk

zaam zijn dan in de eigen woongemeente. Voor de overige agglome

ratiegemeenten (i.c. Best, Geldrop, Heeze, Oirschot, Valkens

waard en Waalre) weegt de werkgelegenheidsfunctie van Eindhoven 

iets minder zwaar. 

Van de in Eindhoven werkzame personen zijn er 4 .611 of 4,4% in 

België woonachtig. Het aantal in Nederland werkzame grensarbei

ders uit België bedraagt in maart 1971 *) 24.546, hetgeen be

tekent dat ongeveer 19% van hen in Eindhoven werkgelegenheid 

heeft gevonden. Van de 15 .82 5 pendelaars uit overig Noord-Brabant 

zijn er 2.126 afkomstig uit Helmond (d.w.z. 37 per 1.000 Helmon

ders). 

II . 5. Werkzame personen per herkomstgebied naar sector 

"'GUUR 3 . weRKZAME PERSONEN PE'1iiI HBF'K0t15TGEBIB.O NAAR. seCTOR IN ,.. 

19j1'1 

elNCHOVSN 

AGGLOMBFlA.1 r I111I1III1 ril III ril ç:::::::[AJ\/\/\J\ï1 
Tlli 

~~!:~N~RD·IIIIIIIIIIIIIIIIIII RXXXXXl 
OVeRIG N6· 
Pt!R .... ANO 

eUITGtJL .... NO 

TOTAAL. 

o 10 2 0 30 "fO 60 60 70 80 90 100 -I. 

ITll 
~ 

~ 

NIJVERHEID 

e OU~NIJVe,h1eIO 

DIEN,'-.N 

Zoals blijkt uit figuur 3 en staat 4 werkt van de ingezetenen 

een relatief gering deel in de nijverheid, n.l. 49%. De pende

laars vanuit de agglomeratie Eindhoven werken voor 62,9% in de 

nijverheid, een beduidend hoger percentage . 

*) Statistisch Bulletin van het e.B.S., 27e jaargang nr.150, 
13 december 1971. 



Staat 4 

Werkzame personen per herkomstgebied naar sector 

Absoluut % 

Niet - ingezetenen Niet ingezetenen 

Sector " ~ ~ " ~ ~ 

• • " • • " " 0- • • " 0- • • • ~ P ." • ~ ~ ." 
~ • • ." " • +' • ." " • • ~ ~ " • • ~ ~ " • N • '" • ~ +' N • '" • ~ ~ 

• • "', "'~ " • • "', .. ~ " '" 0 0- ." 0- ~ • 0 .. 0 0- ." 0- ~ • 0 

" ~ ~ ~ ~ . ~ " ,.; ~ ~ ~ . +' 
H .. • 0 . ." o- E< H .. • 0 . ." o- E< 

'" > 0 > • " '" > 0 > • " < 0'" 0'" '" < 0'" 0," '" 

Nijverheid 29·654 12.204 8. 602 1 . 636 4.622 56.718 49,0 62,9 54,4 48,9 96,4 54,6 

Bouwnijverheid 3.721 1 .470 2.665 660 12 8· 528 6,1 7,6 16,8 19,7 0,3 8,2 

Diensten 27.203 5. 710 4.558 1.049 160 38.680 44,9 29,5 28,8 ,1,4 3,3 37,2 

waarvan: 

- handel, bank- en ver-
zekeringswezen 10.613 2.425 , .927 597 58 15 · 620 17,5 12,5 12,2 17,8 1,2 15, 0 

- ver keer en communicatie 2.313 426 390 89 28 3·246 3,8 2,2 2,4 2,7 0,6 3,1 
- overige diensten 14·277 2.859 2.241 363 74 19·814 2,,6 14,8 14,2 10,9 1,5 19,1 

Totaal 60 ·578 19·384 15·825 3·345 4.794 10,.926 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 ,0 

Vl 
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Nog sterker geldt dit verschijnsel voor de pendelaars uit het 

buitenland (hoofdzakelijk vanuit Belgi ~ ) . Van hen werkt zelfs 

96,4% in de industri~le sector. Het door enige grote industriële 

bedrijven georganiseerd uitgevoerde groepsvervoer van en naar 

België is hieraan uiteraard niet vreemd. 

Opvallend hoog is ook het aantal personen uit overig Noord

Brabant en overig Neder land, dat werkzaam is in de bouwnijver

heid. Hieruit mag niet zonder meer worden afgeleid, dat de 

"bouwvakkers" meer dan anderen geneigd zijn grotere pendelaf

standen voor l i ef te nemen . De hier gehanteerde cijfers geven 

wat dit betreft geen uitsluitsel, omdat het in Eindhoven ge 

vestigde bouwbedrijven betreft , waarvan het pers oneel mogelijk 

voor een (groot) deel buiten Eindhoven werkzaam is. Daar staat 

tegenover, dat ook een (onbekend) aantal personen van niet in 

Eindhoven gevestigde bouwbedrijven i n de gemeente werkt . In 

hoeverre beide grootheden elkaar compenseren is niet bekend. 

Een en ander impliceert overigens dat - zoals in de inleiding 

reeds is gesteld - deze en alle andere in deze nota gehanteerde 

cijfers over de bouwnijverheid slechts van betrekkelijke waarde 

zijn. 

Bezien per sector blijkt dat van de in de nijverheid werkzame 

personen 52,3% in de gemeente Eindhoven woont; in de bouwnij 

verheid is dit percentage 43,6 en in de dienstensector 70,3. 

Van de van buiten Eindhoven afkomstige werkzame personen werkt 

52,7% bij de concerns D.A.F. en Philips, terwijl deze concerns 

op het moment van telling ± 45% van de totale werkgelegenheid 

in Eindhoven verschaffen. De pendelaars bij D .• A.F . en Philips 

komen voor 44,1% uit één der overige agglomeratiegemeenten en 

voor 18,6% uit het buitenland (Belgi~). 

Zoals reeds vermeld, woont 58,3% van de in Eindhoven werkzame 

personen ook in de gemeente, van degenen die in de nijverheid 

werkzaam zijn is dit 52 , 3%,van de werknemers bij Philips 51,9% 

en van de D. A. F .-werknemers slechts 33,9%. 

Van de Philips - werknemers woont 75,0% in de agglomeratie Eind

hoven, van de werkzame personen bij D. A. F. iets meer dan de 

helft , n . l. 51,7%. 
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Een en ander duidt erop, dat met name D.A.F., in mindere mate 

ook Philips en de overige industriële vestigingen, een sterker 

beroep (moeten) doen op pendelaars dan b.v. de vestigingen in 

de dienstensector. 

II.6. Het pendelsaldo 

Zoals reeds eerder is vermeld, bedraagt de inkomende pendel op 

Eindhoven in 1971 niet minder dan 43.348 personen. Over de uit 

gaande pendel verschaft deze inventarisatie geen cijfers, maar 

hiervan is wel een (globale) raming te maken. 

Met behulp van leef tijds specifieke deelnemingspercentages per 

geslacht *) is de Eindhovense beroepsbevolking per 1 januari 

1971 geraamd. Daarop is in mindering gebracht het aantal werk

lozen in april 1971 en het aantal in Eindhoven werkzame Eindho

venaren in 1971 . Het resultaat van de berekening geeft de uit

gaande pendel vanuit Eindhoven, althans het aantal Eindhovense 

beroepsbeoefenaren dat niet als werknemer is geregistreerd bij 

een in de gemeente Eindhoven ges itueerde vestiging. 

Een en ander is samengevat in onderstaande cijferopstelling: 

Eindhovense beroepsbevolking 

Werklozen in Eindhoven 

Werkzaam in Eindhoven **) 

(minus) 

(minus) 

+ 72.200 

+ 1 .100 

± 61.600 

Niet in Eindhovense vestigingen werkzame, 

noch werkloze Eindhovense beroepsbevolking + 9·500 ***) 

Het "inkomend pendelsaldo" van de gemeente Eindhoven zou volgens 

deze benadering in 1971 niet minder dan 33.850 personen hebben 

bedragen. 

*) Opgave Centraal Planbureau, 's -Gravenhage. 

** ) Inclusief 850 beroepsmilitairen en 150 werkzame personen in de 
landbouw. 

*** ) Volgens de inventarisatie t.b.v. het bedrijvenregister van het 
Samenwerkingsorgaan Agglomeratie Eindhoven einde 1969, is de 
pendel vanuit Eindhoven naar één der overige agglomeratlegemeen
ten per 1 januari 1970 + 3.450 personen. Dit betekent dat er 
(maximaal) 6.050 Eindhovenaren werkzaam zijn buiten de agglome
ratie Eindhoven, althans niet als werknemer zijn geregistreerd 
bij een in de agglomeratie Eindhoven gevestigde onderneming. 
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H 0 0 f d s tuk 111 

DE WERKGELEGENHEIDSSTRUCTUUR IN EINDHOVEN (VOORJAAR 1971), 

VERGELEKEN MET DIE IN ENKELE ANDERE GEMEENTEN, NOORD- BRABANT 

EN NEDERLAND 

111.1. Inleiding 

In hoofdstuk 11 is volstaan met een eerste beschrijving van de 

werkgelegenheidssituatie in de gemeente Eindhoven in het voor

jaar 1971 . In dit hoofdstuk zal o.m. een vergelijking worden 

gemaakt met de situatie in Den Haag, Tilburg en de Zaanstreek *). 
Deze gemeenten beschikken over een met het Eindhovense verge

lijkbaar bedrijvenregister, waarvan de resultaten zijn gepu

bliceerd. Tevens zal bij deze vergelijking in het kort .aandacht 

worden besteed aan de verdeling van de vestigingen naar groot 

teklasse van de vestiging en sector van economische activiteit. 

Waar mogelijk is een dergelijke vergelijking tevens gemaakt met 

Amsterdam, Apeldoorn, Enschede, Noord- Brabant en Nederland *). 
Eerst daarna wordt in hoofdstuk IV ingegaan op de werkgelegen

heidsontwikkeling in de gemeente Eindhoven, met name toege 

spitst op de periode 1968 - 1971. 

111.2 . Vestigingen naar grootteklasse 

Een vergelijking van de verdeling van de vestigingen naar 

grootteklasse is - gezien de beschikbare gegevens - mogelijk 

met Den Haag (per 1 april 1970), Tilburg (mei tlm september 

1970) **) en de Zaanstreek (per 1 januari 1970). 

Een indeling naar klein- (met minder dan 10 werkzame personen), 

midden- (met 10 - 99 werkzame personen) en grootbedrijf (100 en 

meer werkzame personen) geeft staat 5. 

Onder verwijzing naar de in hoofdstuk I geformuleerde definitie 

van het begrip vestiging zal het duidelijk zijn dat uit de cij

fers van staat 5 slechts zeer voorwaardelijke conclusies zijn 

te trekken. Met name de betekenis van het grootbedrijf voor de 

*) De bronnen zijn vermeld in de literatuurlijst in bijlage 111. 

** ) De in maart 1972 gepubliceerde gegevens over 1971 zijn wel ge
raadpleegd, maar niet in deze nota verwerkt. 
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werkgelegenheid in de vier beschouwde steden is in deze opstel

ling sterk vertekend, hetgeen blijkt indien een vergelijking 

wordt opgesteld van de werkzame personen naar grootteklasse 

van de vestiging (zie par . 111.3). 

Staat 5 
Vestigingen naar groo tt ekl ass9 van de vestiging in Den Haag, Ti l burg, Zaanstreek 
en Eindhoven 

Absoluut % 

Aantal werk-
'" '" Z8me personen • " • " ~~ 
. 0 n :f~ . 0 . " 

'" "I-- '" " I-- > • 

~o .... '" ° • . '" ~ .... '" ° • 
"'~ .~ .Q'~ "'~ .~ .Q'~ 

~ ~ "'"~ .0 0 " . '" "~ """ .... I-- "Ol-- """ .... I-- ~'; "Ol--.. ," '" .,.. 0 0'\ • • ," '" .,..,j 0 0\ 
,,~ O< ~ ,,~ "'. ~ ,,~ ... ~ ,,~ "'>~ 

minder dan 10 21. 995 4.729 3.562 4.729 86 .3 84.6 80,9 83 . 9 

10 - 99 3.024 762 '601 789 11 ,9 13.7 13 . 7 14,0 

100 en meer 337 97 63 116 1 .3 1.7 1.4 2.1 

onbekend 128 - 178 - 0. 5 - 4,0 -

Totaal 25 . 484 5.588 4.404 5. 634 100 , 0 100,0 100 , 0 1 DO , 0 

111.3. Werkzame personen naar grootteklasse 

In staat 6 - werkzame personen naar grootteklasse van de vesti

ging - ontbreekt Den Haag, omdat voor deze gemeente dit gegeven 

niet bekend is. 

Staat 6 
Werkzame personen naar grootteklsss9 van de v es tiging in Tilburg, Zaanstreek en 
Eindhoven 

Absoluut % 

'" '" Aantal werkzame personen • " • .0 ~ ~ 
. 0 

'" "I-- '" "I--

~ .... '" ° • ~ +' '" .~ .Q ,~ .~ 

,0 0 ~.: "'"~ .00 " . rl I-- "O l-- .... I-- . ~ 

," '" • ·rl 0 0\ ." '" • • ... ~ ,,~ "'>~ ... ~ ,, ~ 

minder dan 10 12.603 9.845 13·132 22 ,2 21 ,1 

10 - 99 20 .446 16. 385 20.828 36.0 35 . 0 
100 en meer 23·739 20.463 69 . 966 41,8 43. 9 

Totaal 56.788 46.693 103 .926 100,0 100 ,0 

" . " 
~ ~ 
~ 'r") 

'" "~ 
" 0'" a g~ I 

12 , 7 

20 , 0 

67.3 

100 , 0 
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Wat betreft de werkgelegenheidsstructuur naar grootteklasse van 

de vestiging is er een grote mate van overeenkomst tussen Til

burg en de Zaanstreek. Een vergelijking met de gemeente Eind

hoven accentueert de belangrijke betekenis van het grootbe

drijf in Eindhoven. Iets meer dan 2/3 van de Eindhovense werk

gelegenheid -exact 67,3% - is geconoentreerd in vestigingen met 

100 en meer werkzame personen, terwijl zowel in Tilburg als in 

de Zaanstreek minder dan de helft van de werknemers in deze 

klasse werkzaam is. 

Dientengevolge is het gemiddeld aantal werkzame personen per 

vestiging in Eindhoven (18,4) bijna twee keer zo groot als in 

Tilburg (10,2) en de Zaanstreek (10,6) en ruim het dubbele van 

het Haagse cijfer (9,0). 

Voor het grootbedrijf is dit gemiddelde per vestiging in Eind

hoven 603, in Tilburg 245 en in de Zaanstreek 325. 

Uit deze cijfers kan worden afgeleid dat de concentratiegraad 

- d.w.z. het belang van het grootbedrijf als bron van werkge

legenheid - in Eindhoven groter is dan in de Zaanstreek en 

Tilburg. Om dit te adstrueren, zijn in figuur 4 de "Lorenz

curven" voor de gemeente Eindhoven, de Zaanstreek en Tilburg 

'FIGUUR Y . l..ORE!NZ-CURve VAN VeSTIGINGEiN eN OE DAARIN \JER.KZAME 

PERSONSN IN EiINOHOVGN, OE ZAANS'TREEK EN TILBUR6 
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getekend (gebaseerd op de gedetailleerde gegevens die ten 

grondslag liggen aan de cijferopstellingen in de staten 5 en 6). 

Een "Lorenz-curve" - veelal gehanteerd bij het meten van de 

mate van ongelijkheid van inkomensverdelingen - laat de con

centratiegraad goed uitkomen. Hoe meer de "curve" naar rechts 

doorzakt, hoe groter de concentratiegraad (de mate van onge

lijkheid). Het is duidelijk te zien, dat de afhankelijkheid 

van Eindhoven van het grootbedrijf als bron van werkgelegen

heid (Philips, D.A.F.) veel groter is dan in de Zaanstreek en 

Tilburg. 

111.4. Vestigingen per sector 

staat 7 
Vestigingen per sector in Den Haag, Tilburg, Zaanstreek en Eindhoven 

Sector 

Landbouw 

Nijverheid 

Bouwnijverheid 

Diensten 

waarvan: 

- handel, bank- en 
verzekeringswezen 

- vervoer en 
communicatie 

- overige diensten 

Overige 

Totaal 

:f;:: 
~'" 
"'~ .... .. 
A~ 

~oo 

) 
l4 . 70~ 

Absoluut 

~ 
,<>0 
M <-
• .< '" 
E-<~ 

712 

~85 

'" • .0 
"<
+' '" ~~ " . ~~ 
~ . 
,,~ 

225 

671 

442 

" . " ~~ >~ <-
o ~ '" ..t:: .,..., I:rl r-

<d ~..... • 
J:I 0 t- ~ "<t 

..-1 00\ 011. 
~>.- A,.... 

78~ 

~74 

1 .2 

) 
l 18.9 

19.858 I 4.480 I ~.066 I 4·477 79.9 

10.0~0 I 2.8~8 I 1.805 I 2.446 

581 
9·247 

24.861 

121 
1. 521 

11 

5·588 

158 
1.10~ 

4.404 

n7 
1.894 

5.6~4 

40.4 

2.~ 

~7.2 

100,0 

~ 
,<>0 
M <
'"~ E-<~ 

% 

12,7 

6.9 

80,2 

50 ,8 

2,2 , 

27 ,2 

0.2 

100,0 

'" • .0 
"<
+' '" w~ 

:ij.: 
~ . 
"'~ 

5. 1 

15.3 

10,0 

69 . 6 

41,0 

~.6 

25,'0 

100,0 

" . " > ~ 
0", 
-" '~ 

"'"" 0 <·.-400\ "'>-

n.9 
6.6 

79.5 

4~.4 

2. 5 
~~. 6 

100 , 0 

Met uitzondering van het relatief geringe aandeel van de vesti

gingen in de diensten in de Zaanstreek (69,6%) en het hoge per

centage van de handel en het bank- en verzekeringswezen in Til 

burg (50,8%) zijn de onderlinge afwijkingen per gebied van 

minder betekenis. 
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De verdeling in Eindhoven vertoont een min of meer "normaal " 

beeld, alhoewel het relatieve aantal vestigingen in de sector 

overige diensten (33,6%) hoger is dan in Tilburg (27,2%) en de 

Zaanstreek (25,0%) en lager dan in Den Haag (37,2%). 

111.5. De werkgelegenheid naar sector 

Eindhoven kan worden gekarakteriseerd als een belangrijk indus

trieel centrum in een der sterkst geïndustrialiseerde provin

cies in Nederland. Dit komt o.m. tot uitdrukking in de werkge

legenheid naar sector van economische activiteit, zoals blijkt 

uit staat 8, waar een vergelijking is gemaakt tussen Eindhoven, 

Noord-Brabant en Nederland. Daarvoor zijn de tot nu toe gehan

teerde cijfers van Eindhoven opgehoogd met de beroepsmilitairen 

en het (geraamde) aantal werkzame personen in de landbouw in 

Eindhoven. Dit verklaart het verschil tussen de in staat 8 ge

geven ci j fers voor Eindhoven en de in staat 9 en elders gehan

teerde verdelingen, die exclusief beroepsmilitairen en de werk

gelegenheid in de landbouw zijn. 

Staat 8 

Werkzame personen per sector in Noord-Brabant, Nederland en Eindhoven 

Absoluut % 
... ... ... ... 
" & ~ ~ Seotor • .- ~ '" m " ] " .;J .;J • ~ .;J 'ij n 
,,0 "0 • MO ~ ~~ "0 H " 0 .. MO o.~ 
...... H ........ " .... ;:J·n .... ....... ....... " .- ~ '~r-, '" . , '" . .'" "'" ,"' .. '''''''' .'" "'" "'~ .. "'~"" "'~ " o~ '" ~ . '" ~ . "'~ ~o~ " . " . • ·rl 0 " Ol " " • . 0 
0 .. 0 " '" Ol. 0 0 '" ... 
~ ~ 0 0 

'" '" 
LandbouW' 46.000 46.400 330.000 150 7.7 7.7 7.0 0. ' 
Nijverheid 246.000 246.700 1.361.000 56 . 718 41.3 41 ,1 29 ,1 53.5 
Bouwnijverheid 71.000 66.900 491.000 8.528 11 , 9 11 ,1 10,5 8.1 
Diensten 233.000 241.100 2·480.000 40·532 39.' 40,1 53 .0 38.3 
Delfstoffenwinning - - 19 .000 - - - 0.4 -

Totaal 596.000 601.100 4.681.000 105 . 928 100,0 100,0 100,0 100,0 

*) Bron: !lDe Brabantse werkgelegenheid en de schorsing van de inveeteringepremie
regelingtl, Provinoiaal Bestuur van Noord-Brabant, september 1971. 

Zoals in de inleiding gesteld is het huishoudelijk personeel 

bij particulieren niet tot de werkgelegenheid gerekend. Voor de 

volledigheid zij hier vermeld, dat er volgens een opgave van de 

Inspectie der directe belastingen te Eindhoven over 1970 offi-
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cieel 472 werknemers in deze sector bij haar zijn opgegeven. 

In Eindhoven is 53,5% van de werkgelegenheid geconcentreerd in 

de nijverheid, in Noord-Brabant ongeveer 41% en in Nederland 

"slechts" 29,1%. 

Het grote aantal industriële arbeidsplaatsen in de gemeente 

Eindhoven maakt, dat het aandeel van de diensten in de totale 

werkgelegenheid Slechts 38,3% is. In Noord-Brabant ligt dit 

percentage iets hoger, n.l. ongeveer 40%, terwijl in Nederland 

als geheel de diensten niet minder dan 53,0% voor hun rekening 

nemen. Dit betekent overigens nog niet, dat er in Eindhoven 

sprake is van een achterstand in de dienstensector. Op deze 

problematiek wordt nader ingegaan in de volgende paragraaf van 

dit hoofdstuk. 

De hier gehanteerde cijfers zeggen verder alleen iets over de 

globale werkgelegenheidsstructuur. Ze doen geen uitspraak over 

de opbouw binnen de industriële en dienstensector. In de vol

gende hoofdstukken zal hierop, wat betreft Eindhoven, dieper 

worden ingegaan. 

Een vergelijking met Noord-Brabant en Nederland alleen is op 

zich zinvol, maar moet toch met de nodige voorzichtigheid 

geschieden. Daarom is daarnaast (zie staat 9, blz.24) verge

leken met enkele andere Nederlandse gemeenten of daarmee ver

gelijkbare economisch-geografische eenheden, te weten Apeldoorn, 

Enschede, Den Haag, Tilburg en de Zaanstreek. 

Bij de interpretatie van de gegevens van staat 9 moet rekening 

worden gehouden met de concentratie van zowel provinciale als 

rijksoverheidsdiensten in Den Haag. Van het totaal aantal werk

zame personen in Den Haag per 1 april 1971 werkt niet minder 

dan 25,1% (d.w.z 56.964 personen) bij de binnenlandse overheid. 

De structuur in de Zaanstreek benadert het dichtst die in Eind

hoven, hetgeen ook blijkt uit figuur 5. In Apeldoorn, Enschede, 

Den Haag en Tilburg zijn relatief minder personen werkzaam in 

de nijverheid dan in de Zaanstreek en Eindhoven en méér in de 

diensten. In de vier eerstgenoemde gemeenten zijn in tegen

stelling tot in Eindhoven en de Zaanstreek méér personen te-



Staat 9 
Werkzame personen per sector in Apeldoorn, Enschede, Den Haag, Tilburg, Zaanstreek en Eindhoven 

Absoluut % 

Sector " " " 0 " " 0 
§ " "~ 0 .,~ 00 o " " ~ 0 .. ~ 00 

0<-- "" .<-- .. "<-- > • 0<-- "" • <-- .. "<-- > • 
0'" 0 .'" " ~ '" o • 0'" 0 . '" " ~ '" o • 
""~ " "'~ " o~ " ~ ""~ " "'~ " o ~ " ~ .-< 00 ,00 " "" "~ .-< 00 ,00 " """~ o~ • <-- "v .-< <-- .~ "0<-- o~ 0<-- "v .-< <-- . ~ "0<--p.. "'" 0 • .< '" • . ~ 0 0'\ p. • "'" 0 • .< '" • .~ 0 0'\ 
<~ ,,~ ,,~ "'~ N~ '" > ~ <~ "'~ ,, ~ "'~ N~ '" > ~ 

Landbouw 2·330 1.000 1.842 471 5.4 2.0 0.8 1.0 

Nijverheid 14· 970 21.698 34·426 22 . 889 25·380 56·718 34.8 43.1 15,2 40.3 54.4 54.6 

Bou'W"nijverheid 5·000 3·860 17 .838 6.387 4.225 8· 528 11,6 7.7 7.8 11,3 9.0 8.2 

Diensten 20.750 23·750 173.050 27·430 "16.617 38.680 48,2 4ï,2 76.2 48.3 35.6 37.2 
waarvan: 

- handel, bank- en ver-
zekeringswezen 7.150 10· 346 58.634 12 · 961 8.308 15 . 620 16.6 20,6 25,8 22,8 17,8 15;0 

- vervoer en communicatie 1·700 1·524 15·616 2.008 1. 448 3.246 4.0 3.0 6.9 3.5 ;,1 3.1 
- overige diensten 11 .900 11.880 98.800 12·461 6.861 19.814 27,6 23.6 43.5 22,0 14.7 19,1 

Overige - 82 - - - 0.1 - -

Totaal 43.050 50·308 227.156 56.788 46 . 693 103· 926 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

-. 
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werkgesteld in de diensten dan in de nijverheid (exclusief 

bouwnijverheid). 

~ 

'fIGUUR 6' . AANTAL WERKZAME PERSONSN ~eR SECTOR IN ,"0 
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Laag is in Eindhoven het werkgelegenheidsaandeel van de handel 

en het bank- en verzekeringswezen (15,0%), zeker in vergelijking 

met Tilburg (22,8%). Uit meer gedetailleerde, maar hier niet 

gepresenteerde cijfers blijkt, dat dit verschil ad 7,8% geheel 

wordt veroorzaakt door het grotere aandeel van de handel in 

Tilburg, met name de groothandel. Absoluut genomen zijn in 

Tilburg, waar de totale werkgelegenheid aanzienlijk lager ligt 

dan in Eindhoven, meer personen werkzaam in de groothandels-
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sector dan in Eindhoven. Aannemelijk is, dat de groothandels 

functie van Tilburg sterker is ontl<ikkeld dan die van Eindho

ven *). 

111.6. De relatie inl<oneraantal - I<erkgelegenheid 

Een veel en vaak beluisterde mening **) is dat in Eindhoven de 

ontl<ikkeling van de diensten is achtergebleven. Deze mening 

I<ordt dan gefundeerd door te I<ijzen op het - in vergelijking 

met andere steden en regio ' s - bescheiden percentage dat de 

dienstensector van de totale werkgelegenheid voor haar rekening 

neemt. 

Nu zeggen relatieve cijfers op zich natuurlijk niet alles over 

de werkgelegenheidsstructuur in een bepaald gebied. Ter toetsing 

van het in de eerste alinea gestelde is daarom in deze para

graaf het aantal I<erkzame personen per sector gerelateerd aan 

het aantal inl<oners. Het aantal arbeidsplaatsen per sector van 

economische activiteit per 1.000 inwoners in Apeldoorn, Amster

dam, Enschede, Den Haag, Tilburg, de Zaanstreek, Eindhoven, 

Noord-Brabant en Nederland, is gegeven in staat 10. 

Het voordeel van het werken met een dergelijk verhoudingsgetal 

is, dat ook het niveau van werkgelegenheid mede in de beschou

I<ing wordt betrokken. Terwijl in Enschede, Tilburg, de Zaan

streek en Nederland het totaal aantal arbeidsplaatsen per 1 . 000 

inwoners tussen 350 en 370 ligt, is dit in Eindhoven niet minder 

dan 548. Dit cijfer, mede veroorzaakt door het grote aantal in

komende pendelaars, wijst duidelijk op de zeer belangrijke werk

gelegenheidsfunctie van Eindhoven voor de I<ijde omgeving. 

Deze in het oog springende werkgelegenheidsfunctie blijkt met 

name een gevolg te zijn van de zeer hoge industrialisatiegraad 

in Eindhoven (d.i. het aantal industriële arbeidsplaatsen per 

1 .000 imroners). 

*) Daarbij moet overigens I<el I<orden bedacht, dat het personeel 
van Philips Nederland N.V. in Eindhoven in zijn geheel tot de 
industriële sector is gerekend. 

**) Zie b.v.: E.T.I. Noord- Brabant: Sociaal - economische kenmerken 
en vraagstukken van het stadsgel<est Eindhoven, deel I, Tilburg, 
oktober 1963. 
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staat 10 

Aantal werkzame personen per 1.000 inwoners in Apeldoorn, Amsterdam , Enschede , 
Den Haag, Tilburg, Zaanstreek, Eindhoven , Noord-Brabant en Nederland 

~ -P 

'" .... ~ 

'" ""' • 
Sector '" '" ~ ':l ~~ 8~ • ~ • • .,~ . 0 • k k 

0 .... 
'" k '" ~:;; 

., k .... > • "' 0""' ~ . • ~ -P'" o • , 
"'~ .,0 -" '" ~ w~ -" "~ '" .-0' -PO 00 PO ~...: '" " ~ o . ~ W-P ..... "'" n .... 

" 0 
0 .... 

p.. 
.!l~ "'" • • "" ""' •• "" 0 0""' .. ~ .,~ A~ 8~ "'~ " > "'~ 

Landbouw 18 7 3 4 26 

Nijverheid 119 99 155 64 149 200 299 136 

Bouwnijverheid 40 31 28 33 42 33 45 39 

Diensten 164 169 322 179 131 204 129 
waarvan: 

- handel, bank- en 
verzekeringswezen 57 153 74 109 85 65 82 

- vervoer en communi -
cat ie 13 43 11 29 13 11 17 

- overige diensten 94 85 184 81 54 104 

Overige - . - - 1 - -

Totaal 341 359 422 371 368 548 330 

'" ~ • n 
k 
.0 '" .... .'" 
"'~ 

25 

104 

38 

190 

2 

359 

Dat deze sterk dominerende positie van de industriële werk

gelegenheid niet per sé een achterstand in de dienstensector 

impliceert, blijkt uit de cijfers voor de dienstense ctor. Het 

is zelfs zo , dat Eindhoven per 1 . 000 inwoners aanzienlijk meer 

arbeidsplaatsen in de dienstensector heeft dan Tilburg, Ensche

de, Ap eldoorn, de Zaanstreek en Noord- Brabant, hetgeen inzich

telijk is gemaakt in figuur 6. Dat het cijfer voor Den Haag aan

zienlijk hoger ligt dan dat van Eindhoven is, om eerder genoem

de redenen, nie t zo verwonderlijk . 

Bovendien wordt de Eindhovense situatie nog vertekend door het 

feit, dat met name in de cijfers van Philips een stuk werkge

l egenheid in de dienstensector verscholen zit, dat bij een 

anders gedifferentieerde ondernemingsstructuur "normaliter " 

onder de dienstensector zou worden gerubri ceerd. 

I 
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H 0 0 f d s tuk IV 

DE ONTWIKKELING VAN WERKGELEGENHEID EN BEDRIJVIGHEID 

IV.1 . Inleiding 

In de vorige hoofdstukken is uitvoerig aandacht besteed aan 

de inventarisatie van bedrijvigheid en werkgelegenheid in Eind

hoven in het voorjaar 1971 (hoofdstuk 11) en is de Eindhovense 

situatie vergeleken met die in enkele andere stedelijke gebie 

den (hoofdstuk 111). 

In dit hoofdstuk zal de ontwikkeling van werkgelegenheid en 

bedrijvigheid in Eindhoven tot 1971 nader worden geanalyseerd . 

Na eerst kort in te gaan op de ontwikkeling op lange termijn 

(1947 - 1961) zal daarna de ontwikkeling in de periode najaar 

1968 (de vor ige inventarisatie) tot voorjaar 1971 uitvoerig 

worden beschreven. 

Vooraf nog een toelichting op de hier gehanteerde gegevens voor 

1968. Het is achteraf, d.w.z. na publicatie van de cijfers voor 

1968 *), gebleken dat een aantal vestigingen van bedrijven en 

instellingen destijds aan de waarneming is ontsnapt. Het betreft 

in totaal 372 (voornamelijk kleinere) vestigingen met 2.474 

werkzame personen. Een vergelijking tussen de cijfers van 1971 

en de eerder gepubliceerde gegevens van 1968 *) zou daarom een 

onjuist en vertekend beeld geven van de werkelijke ontwikkeling 

in de tus s enliggende periode. 

Daarom is 1968 "gecorrigeerd" voor deze vestigingen met de daar

bij behorende personeelsbezetting op het moment van registratie 

(na 1968). Geheel juist is dit niet, want het is op dit moment 

niet meer vast te stellen in hoeverre deze bezetting overeen

stemt met het werkelijke personeelsbestand van deze vestigingen 

in 1968. Dit houdt in, dat de werkgelegenheidsgroei in Eindhoven 

tussen najaar 1968 en voorjaar 1971 slechts benaderd en niet 

exact kan worden bepaald. Waarschijnlijk is er - gezien de groei 

(tussen najaar 1968 en het registratiemoment) in deze later ont-

* ) Zie : "Bedrijvigheid en werkgelegenheid in Eindhoven", Burge
meester en Wethouders van Eindhoven, december 1969. 
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dekte 372 vestigingen - in de in dit hoofdstuk gehanteerde 

groeioijfers sprake van een zekere ondersohatting. 

De afwijkingen tussen de hier gehanteerde oijfers voor 1968 

en de eerder gepublioeerde zijn nagenoeg geheel toe te schrij

ven aan de zojuist besohreven "oorrectie". 

IV.2 . De werkgelegenheidsontwikkeling op lange termijn (1947 - 1971) 

Er is weinig bekend over regionale en gemeentelijke werkgelegen

heidsoijfers. Indien ze besohikbaar zijn, zijn ze veelal frag

mentarisch en versohijnen ze onregelmatig met zeer lange tus 

senposen. 

Eerder door het C.B.S. gehouden tellingen op werkgelegenheids

terrein zijn de algemene bedrijfstellingen 1950 en 1963. Deze 

hebben evenwel slechts betrekking op een gedeelte van het be 

drijfsleven, waarbij de telling van 1963 iets verder ging dan 

die van 1950. 

Voor het verkrijgen van een meer volledig beeld van de werkge

legenheidsontwikkeling per gemeente na de Tweede Wereldoorlog 

kan ook gebruik worden gemaakt van de volkstellingen 1947 en 

1960 . Uit de cijfers van de beroepsbevolking per gemeente en 

de inkomende en uitgaande pendel is voor elke gemeente de werk

gelegenheid af te leiden. 

staat 11 geeft voor de gemeente Eindhoven de ontwikkeling van de 

werkgelegenheid in de industriële en dienstenseotor, 1947 -

1971. 

De werkgelegenheidsontwikkeling in de landbouw is buiten be 

schouwing gelaten, omdat no oh bij de algemene bedrijfstellingen 

noch bij de tellingen ten behoeve van het bedrijvenregister de 

werkgelegenheid in de landbouw is meegenomen. 

Tot 1963 blijkt zich vooral in de nijverheid een bijzonder 

sterke, alhoewel in de tijd afnemende, groei van de werkgelegen

heid te hebben voltrokken. Van de 39.300 nieuwe arbeidsplaatsen 

tussen 1947 en 1963 neemt de nijverheid (inol.de bouwnijverheid) 

er 30.200 ofwel 76,8% voor haar rekening. Nadien stagneert de 
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werkgelegenheidsgroei in de nijverheid en is er zelfs sprake 

van een lichte daling, maar het herstel na 1968 is dusdanig 

geweest, dat het werkgelegenheidsniveau in 1971 ongeveer 

gelijk is aan dat in 1963 . 

staat 11 

Ontwikkeling van de werkgelegenheid in de industriële en dienstensector, 1947 - 1971 

Bezette arbeidsplaatsen 
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+ 1.8601+ 310 + 2.370 5.5 1.5 4.1 

+ ,.4301+ 600 + 2.200 3.32.5 3.1 

+ 1.370 + 660 + 2.890 2.62.1 3. 3 

801+ 1.4201+ 1.1401 -0. 114.411 .2 

+ 3601+ 1. 580 1+ 2.3601 0.614.212.3 

De werkgelegenheid in de diensten daarentegen vertoont tot 

1963 een vrij regelmatige, maar geringere groei dan die in de 

nijverheid, om daarna, als er in de industriële sector van 

groei nauwelijks sprake meer is, sterk te expanderen. Niet min

der dan 95,3% van de totale groei van het aantal bezette ar

beidsplaatsen tussen 1963 en 1971 heeft plaatsgevonden in de 

dienstensector. 

De jaarlijkse groei van de totale werkgelegenheid in de indus 

triële en dienstensector tesamen laat in de tijd een daling 

zien . Is de gemiddelde jaarlijkse 

1947 - 1950 niet minder dan 4,1%, 

stijging in de periode 

in jaren is dit 

percentage 3,1 en in de jaren zestig 

de vijftiger 

2,1%. 

Over de gehele periode 1947 - 1971 is de Eindhovense werk

gelegenheid toegenomen met 92,7%, terwijl de bevolking van 
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Eindhoven "slechts " met 43,0% is gegroeid. Dit betekent, dat 

met name de inkomende pendel in deze periode sterk is gestegen, 

hetgeen blijkt uit staat 12 *). 
Staat 12 

Ontwikkeling van de inkomende pendel, 1947 - 197 1 

Inkomende pendel 

abso l uut 1947 c 100 per 1.000 bezette arbeidsplaatsen 

1947 9·400 100 171 

1960 25.100 267 298 

1968 37·250 396 37; 

1971 43·350 461 410 · 

De inkomende pendel - in 1947 ongeveer 9.400 - bedraagt in 1971 

43.350, hetgeen betekent dat niet minder dan 410 van de 1.000 

bezette arbeidsplaatsen in de industrie en dienstensector door 

niet- ingezetenen worden ingenomen. In 1947 is dit verhoudings

getal nog 171. 

De hier in een enkel cijfer weergegeven ontwikke l ing is de re

sultante van een tweetal bewegingen. Aan de ene kant heeft het 

Eindhovense bedrijfsleven - door een te gering aanbod van 

"eigen" arbeidskraohten - in toenemende mate een beroep moeten 

doen op personen van buiten de gemeente. Met andere woorden, 

de " trekkracht " of "aantrekkingskracht" van Eindhoven als werk

gelegenheidscentrum is groter geworden binnen de regio en zich 

gaan uitstrekken over een in de loop der tijd in omvang toe

nemend gebied. 

Aan de andere kant moet erop worden gewezen, dat deze ontwikke

ling mede een gevo l g is van de in belangrijkheid toenemende 

woonfunctie van de regio rondom Eindhoven voor degenen die in de 

centrumgemeente hun emp l ooi vinden. De vertrekoverschotten van 

Eindhoven ten opz i chte van de randgemeenten spreken in deze een 

*) Zie: J.van Hees: "De pendel op Eindhoven", in Kwartaalbericht 
Eindhoven, 1969, nr.2. 
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zeer duidelijke taal *). 

IV . 3. De werkgelegenheidsstructuur 1947 - 1971 

De eerder beschreven ontwikkelingen in de werkgelegenheid 

- en met name de snelle expansie in de diensten na 1963 - heb

ben hun uitwerking op de werkgelegenheidsstructuur niet gemist, 

zoals is te zien in staat 13. 

De sterke groei van de werkgelegenheid in de industrie ge

durende de vijftiger jaren (met ± 20.000 arbeidsplaatsen) 

heeft ertoe geleid, dat het aandeel van deze sector in de to

tale Eindhovense werkgelegenheid is toegenomen van 55,9% in 1947 

tot 60,7% in 1960. Na 1960 is de werkgelegenheid in de nijver

heid nog met 5.300 arbeidsplaatsen toegenomen, maar ondanks deze 

absolute toeneming daalde het werkgelegenheidsaandeel van de 

industrie van 60,7% in 1960 tot 53,5% in 1971 . 

Door de reeds eerder gememoreerde versnelde groei van de werk

gelegenheid in de diensten na 1963 - het aantal arbeidsplaatsen 

nam tussen 1960 en 1971 absoluut genomen toe met 13.350 - neemt 

het werkgelegenheidsaandeel van deze sector toe van 31,2% in 

1963 tot 38,3% in 1971, zoals ook is af te lezen uit figuur 7, 

blz . 35 · 

IV.4. De werkgelegenheidsontwikkeling op korte termijn, na,jaar 1968 

tot voorjaar 1971 

Door het inrichten van een Eindhovens bedrijvenregister in 

1968 zijn over de werkgelegenheidsontwikkeling in Eindhoven 

tussen 1968 en 1971 meer gegevens beschikbaar dan over de daar

aan voorafgaande jaren. Bovendien is de vergelijkbaarheid goed 

gewaarborgd, doordat beide keren op precies dezelfde manier is 

geïnventariseerd. 

* ) Zie: A.de Klerk: "Alternatieve sommen" in Kwartaalbericht Eind
hoven, 1971, nr.4. 

Afdeling Onderzoek en Statistiek der Gemeentesecretarie Eind
hoven: "De gaande en komende man", Eindhoven, deel I, juni 
1970; deel 11, maart 1971. 

Afdeling Onderzoek en Statistiek der Gemeentesecretarie Eind
hoven: "De keuze van de woonplaats " in Kwartaalbericht Eind
hoven, 1968, nr . 4. 



Staat 13 

Werkgelegenheid per sector, 1947 - 1971 

Bezette arbeidsplaatsen 

Sector absoluut % per 1.000 inwoners 

1947 1960 1963 1966 1971 1947 1960 1963 1968 1971 1947 1960 1963 1968 1971 

Landbouw 1.100 600 400 200 150 2.0 0.7 0.4 0.2 0.1 8 4 2 1 1 

Nijverheid 31. 300 51·400 56.200 55·800 56.700 55.9 60.7 59.4 55.7 53.5 233 307 320 298 299 

Bouwnijverheid 3.200 5.500 8.500 7.500 8.550 5.7 6.5 9.0 7.5 8.1 24 33 49 40 45 

Diensten 20·400 27·200 29 · 500 36 . 600 40.550 36.4 32,1 31,2 36.6 38.3 152 162 168 196 214 

Totaal 56.000 84.700 94.600 100.100 105 . 950 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 417 506 539 535 559 

_. 
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In het hierna volgende zal eerst aandaoht worden besteed aan 

de ontwikkeling van het aantal vestigingen per grootteklasse 

en per seotor. Vervolgens zal worden ingegaan op de groei van 

het aantal werkzame personen en de verdeling naar grootteklasse 

van de vestiging, sector en herkomst. 

I V. 5. Vestigingen naar grootteklasse, 1968 - 1971 

Tussen 1968 en 1971 daalt het totaal aantal vestigingen in 

Eindhoven (van 5.835 tot 5.634) met 201 vestigingen of 3,4%. 

Deze daling doet zich alleen voor in de groep kleine vestigin

gen, zoals blijkt uit staat 14. 

Het aantal vestigingen met minder dan tien werkzame personen 

is in 1971 194 lager dan in 1968. Het aantal grotere vestigin

gen daarentegen laat een duidelijke stijging zien. Het grootst 

is de toeneming (n . l. 17) in de groep vestigingen met 20 - 49 

werkzame personen . Het aantal vestigingen met 100 en meer werk

nemers is met 11 gestegen . 
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Staat 14 

Vestigingen naar grootteklaase t 1968 - 197 1 

Aantal werkzame 1968 1971 Mutatie 

personen 1968 - 1971 
abs. % abe, % abs. 

1 1.499 25.7 1·429· 25.4 - 70 
2 - 4 2·5}5 4}.5 2. 475 4}.9 - 60 

5 - 9 889 15.2 825 14.6 - 64 
10 - 19 416 7.1 408 7.2 - 8 
20 -49 268 4.6 285 5.1 + 17 
50 - 99 94 1.6 96 1 .7 + 2 

100 - 499 82 1.4 91 1.6 + 9 
500 en meer 2} 0.4 25 0.5 + 2 
onbekend 29 0.5 - - - 29 

Totaal 5. 8}5 100,0 5.6}4 100,0 - 201 

Ondanks deze mutaties wijkt de relatieve verdeling van het 

aantal vestigingen naar grootteklasse in 1971 niet veel af van 

die in oktober 1968. 

Er is duidelijk sprake geweest van een zekere sanering van het 

aantal vestigingen met de nadruk op de kleinere eenheden, zonder 

dat een en ander ten koste is gegaan van de omvang van de werk

gelegenheid. 

IV.6. Vestigingen per sector, 1968 - 1971 

Staat 15 
Vestigingen per seotor, 1968 - 1911 ' 

1968 1971 mutatie 
Seotor 1968 - 1971 

abs. % abe, % aba. 

Nijverheid 877 15.0 78} 1}.9 - 94 

Bouwnijverheid }71 6.4 }74 6.6 + } 

Diensten 4.587 78.6 4.477 79.5 - 110 
waarvan: 

- handel, bank- en 
verzekeringswezen 2.589 44.4 2.446 4}.4 - 14} 

- vervoer en oommunioatie 08 2.} 1}7 2.5 - 1 
- overige diensten 1.860 }1.9 1.894 }}.6 + }4 

Totaal 5.8}5 100,0 5.6}4 100,0 - 201 
-

Zoals blijkt uit staat 15 is het aantal vestigingen in de nij

verheid ( - 94 of 10,7%) en in de handel en het bank- en ver

zekeringswezen ( - 143 of 5,5%) in 1971 zowel absoluut als rela-
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tief aanzienlijk lager dan in 1968. Vooral de relatief zeer 

sterke achteruitgang van het aantal vestigingen in de nijver

heid vraagt de aandacht. De daling in de sector handel, bank

en verzekeringswezen is geheel geconcentreerd in de handel. Het 

aantal handelsvestigingen *) is afgenomen met niet minder dan 

167 (waarvan 68 in de groothandel en 99 in de kleinhandel), 

terwijl in het bank- en verzekeringswezen in 1971 24 vestigin

gen méér zijn geteld dan in 1968. 

Zowel in de bouwnijverheid als in de sector vervoer en communi

catie is het aantal vestigingen nagenoeg constant. Alleen in 

de sector overige diensten is er sprake van een duidelijke 

stijging van het aantal vestigingen (+ 34), waarbij met name 

opvalt de relatief aanzienlijke toeneming van het aantal vesti

gingen in de zakelijke dienstverlening en de horecasector. 

In de hoofdstukken V en VI wordt meer in detail op de hier be

schreven ontwikkelingen ingegaan. 

IV.7. Totaal aantal werkzame personen, na.iaar 1968 - voorjaar 1971 

*) 

Het aantal in Eindhoven werkzame personen (exclusief beroeps

militairen, huishoudelijk personeel en personen werkzaam in de 

landbouw) is tussen najaar 1968 en voorjaar 1971 gestegen van 

98.690 tot 103.926, d.w.z. met 5.236 of 5,3% in ongeveer 2t 

jaar. 

Het aantal in Eindhoven werkzame mannen is gegroeid met 3,7%, 

het aantal vrouwen zelfs met 10,7%. Dit komt neer op een (ge

middeld) jaarlijks groeipercentage van 2,1%, hetgeen aanzien

lijk hoger is dan de groei in de periode 1963 - 1968 (1,2% per 

jaar. 

Ook vergeleken met de ontwikkeling in enkele andere steden 

(waarover vergelijkbare gegevens bekend zijn) is het Eindhovense 

groeicijfer kwantitatief gunstig te noemen. Zo is b.v. in Den 

Haag het jaarlijkse groeipercentage van de werkgelegenheid tus

sen april 1969 en april 1970 zelfs negatief geweest, te weten 

Het betreft hier alleen de vestigingen met als hoofdactiviteit 
"handel " . 
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- 0,6%. In de gemeente Tilburg, waar - gezien de moeilijkheden 

in de textielindustrie - toch een actief werkgelegenheidsbeleid 

is gevoerd, is de werkgelegenheid van 1969 op 1970 toegenomen 

met 1,5%. Landelijk gezien is de jaarlijkse werkgelegenheids

groei gedurende de laatste jaren steeds minder dan 1% geweest. 

IV.8. Werkzame personen naar grootteklasse van de vestiging. 

1968 - 1971 

Uit staat 16 blijkt, dat er een overeenkomst bestaat tussen de 

ontwikkeling van het aantal werkzame personen per grootteklas 

se van de vestiging en het aantal vestigingen (zie staat 14). 

Staat 16 

Werkzame per sonen naar groot t eklas se , 196s - 1971 

Aantal werkzame 1968 1971 Mutatie 1968 - 1971 
persone n abs . % abs. % abs. % 

1 1.499 1 ,5 1. 425 1,4 - 74 95 ,1 
2 - 4 6.497 6,6 6.328 6,1 - 169 97 , 4 
5 - 9 5·732 5,8 5. 379 5,2 - 353 93, 8 

10 - 19 5.562 5, 6 5. 513 5.3 - 49 99,1 

20 - 49 8.055 8,2 8.800 8,4 + 745 109, 2 

50 - 99 6.489 6,6 6. 515 6,3 + 26 100 ,4 

100 - 499 17 .024 17 , 2 17. 884 11 ,2 + 860 105 , 1 

500 en meer 47·832 48,5 52.082 50,1 + 4.250 108 , 9 

Totaal 98.690 100,0 103.926 100, 0 + 5· 236 105 , 3 

Evenals het aantal vestigingen daalt het aantal werkzame per

sonen in de groep vestigingen met minder dan 20 werkzame per

s onen ( - 645). Daar staat tegenover een toeneming van de werk

gelegenheid in de overige vestigingen met niet minder dan 5.881 

arbeidsplaatsen, dat is 7,4%. 

Van de to t ale stijg ing ad 5. 236 arbeidsplaatsen is, zoals ook 

blijkt uit figuur 8, 81,2% geconcentreerd in vestigingen met 

500 en meer werkzame personen . De groep met 100 en meer werk

zame personen neemt zelfs 97,6% voor haar rekening. 

Niettemin is het groeipercentage het hoogst inde grootteklasse 

20 - 49, en wel 9,2%. 

i 
, 

I 



I. 

"FIGUUR B . AANTAL. W'EiRKZAMB PERSONEN NAAf!; ORO O TTIiKLASSe. 

IN EINDHOVeN, 19608 eN 191'1 

5-' 

10-19 

20 ..... ~~ 

5 o·g~ 

IOO ..... ~ 

500E. M.~~ 

OIIIJ 

~ 

I !:!I 68 

1911 

OSlO 16 10 2.5 30 313 ... 0 45 50 5'5 60)( 1. 000 

39. 

Het gevolg van de beschreven ontwikkelingen is dat het aandeel 

in de werkgelegenheid van vestigingen met 500 en meer werkzame 

personen - in 1968 reeds 48,5% - is toegenomen met 1,6 punt tot 

50,1% in 1971 . De reeds sterk dominerende positie van de grote 

vestigingen - wat betreft de werkgelegenheidsverschaffing -

is door de ontwikkelingen in de afgelopen jaren nàg groter ge

worden. 

IV. 9. Werkzame personen per sector, 1968 - 1971 

Van de stijging van de werkgelegenheid met 5 . 236 arbeidsplaat

sen neemt de dienstensector het grootste deel voor haar reke 

ning, n . l. 3.311 of 63,2%, de bouwnijverheid 18,7% en de nij

verheid 18,1%. Een en ander is afgeleid uit staat 17. 

Meer gespecificeerd blijkt zowel absoluut (+ 2.468) als rela

tief (14,2%) de toeneming van het aantal werkzame personen het 

grootst in de sector overige diensten. Ook de werkgelegenheids 

groei bij de in Eindhoven gevestigde bouwbedrijven - alhoewel 

absoluut genomen van geringere betekenis - is relatief groot 

geweest (13,o%)en ligt ver boven het gemiddelde ad 5,3%. 
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Staat 17 

Werkzame personen per seotor, 1968 - 1971 

1968 1971 Mutatie 1968 - 1971 
Sector 

abs . % abs. % abs. 

Nijverheid 55·772 56 .5 56.718 54 . 6 + 946 

Bouwnijverheid 7·549 7.7 8· 528 8.2 + 979 

Diensten 35.369 35 . 8 38.680 37.2 + 3·311 
waarvan: 

- handel, bank- en 
verzekeringswezen 14. 919 15.1 15. 620 15,0 + 701 

- vervoer en communioatie .} .104 3.1 3.246 3.1 + 142 
- overige diensten 17.346 17.6 19.814 19.1 + 2.468 

Totaal 98.690 100,0 103.926 100,0 + 5.236 

In de sectoren handel, bank- en verzekeringswezen ~n vervoer 

en communicatie is de werkgelegenheid in 1971 iets meer dan 

4,5% hoger dan in 1968 . 

Een combinatie van de groeicijfers uit de staten 16 en 17 

% 

101,7 

11 3,0 

109 .4 

104.7 
104. 6 
114,2 

105.3 

geeft grond aan het vermoeden, dat er met name in de grote ves

tigingen in de dienstensector een toeneming van het aantal werk

zame personen heeft plaatsgevonden. In hoeverre het hier in

tuïtief gestelde op waarheid berust, zal worden getoetst in 

hoofdstuk VI, handelend over de werkgelegenheid in de diensten. 

Zelfs in de nijverheid is er, na de daling tussen 1963 en 

de werkgelegenheid met 

1968, 

946 sprake van een lichte stijging van 

arbeidsplaatsen of 1,7%. In figuur 9 is een en ander grafisch 

weergegeven. 
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Gezien het feit, dat de werkgelegenheid bij de concerns Philips 

en D.A.F. in de beschouwde periode is toegenomen met 2.575 ar

beidsplaatsen, is er sprake van een vrij forse daling van het 

aantal werkzame personen in de overige vestigingen in de nij 

verheid. Eerst in de volgende hoofdstukken zal worden ingegaan 

op de ontwikkeling binnen de verschillende sectoren . 

De consequentie van de zojuist beschreven ontwikkelingen is, 

dat het werkgelegenheidsaandeel van de nijverheid afneemt van 

56,5% in 1968 tot 54,6% in 1971 . In 1971 is 37,2% (in 1968 

35,8%) tewerkgesteld in de dienstensector. 

Zowel in Den Haag als in Tilburg is de werkgelegenheid in de 

nijverheid (inclusief of exclusief de bouwnijverheid) afgeno

men, terwijl er in Eindhoven - dankzij de ontwikkeling bij 

Philips en D.A . F. - nog van een groei gesproken kan worden. 

Een vergelijking met landelijke cijfers is niet te geven; wel is 

het mogelijk na te gaan in hoeverre de geconstateerde groei in 

Eindhoven (1968 - 1971) de prognosecijfers van het Centraal 

Planbureau voor Nederland, gedurende de periode 1968 - 197 3 *), 

benadert. Het blijkt, dat zowel de werkgelegenheidsgroei per 

sector als totaal in Eindhoven tussen 1968 en 1211 nagenoeg 

even groot is als de prognose voor Nederland 1968 - 121l. Dit 

komt er op neer, dat de werkgelegenheidsgroei in de gemeente 

Eindhoven in de periode 1968 - 1971 bijna het dubbele is ge

weest van de geprognosticeerde nationale ontwikkeling voor deze 

peri ode. 

IV. l0 . Werkzame personen naar herkomst. 1968 - 1971 

De in het vodrafgaande gegeven beschrijving van de werkgelegen

heidsontwikkeling 1968 - 1971 wijst er eens te meer op, dat ge

durende deze periode de reeds belangrijke functie van Eindhoven 

als regionaal werkgelegenheidscentrum nog verder is uitgegroeid. 

Zowel indicatief als illustratief zijn in dit verband de cijfers 

met betrekking tot de herkomst van de in Eindhoven werkzame per-

*) Zie: C.P.B., "De Nederlandse economie in 1973" , Den Haag 1970, 
deel I, blz. 142 - 143. 
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sonen op beide peildata, gegeven in staa t 18. 

staat 18 

Werkzame pe r s onen ( naar geslacht) per herkometgebied , 1968 - 1971 

1968 1971 1971 (1 968 = 100) I 

Herkomst 
t . I m. v . t . m. v. t. m. v . 

Eindhoven 44· 579 16.860 61.439 42 · 775 17·803 60.578 96.0 105 .6 98. 6 
Best 1. 550 359 1.909 1. 757 419 2 .176 113.4 116 .7 114. 0 I 

Geldrop 2.934 415 3·349 3.136 677 3.813 106.9 163 .1 11 3. 9 
Heeze 563 97 660 657 141 798 116.7 145.4 120 , 9 

Nuenen 1.111 229 1·340 1. 454 329 1. 783 130. 9 143. 7 133.1 
Oirachot 374 151 52 5 392 119 511 104.8 78 . 8 97 . 3 
Son en Breuge l 1.194 192 1. 386 1. 589 241 1.830 1 33. 1 125 .5 132. 0 I 

Valkenswaard 2.027 52 5 2.552 1.964 470 2.434 96.9 89 . 5 95.4 
Veldhoven 3.715 562 4. 277 3.783 607 4.390 101,8 108 ,0 102 , 6 i 

Waalre 1.092 219 1. 311 1. 365 284 1. 649 125 , 0 129 . 7 125 . 8 I 

Agglomeratie 14 . 560 2.749 17.309 16.097 3·287 19·384 11 0 , 6 11 9 . 6 11 2 , 0 exc l. Eindhoven 

Overig Nederland 14 . 371 2. 384 16.755 16·51 6 2.654 19 .170 114. 9 111 , 3 11 4 ,4 

w.o. ui t Helmond - - 1. 781 1. 722 404 2 .126 - - 11 9 , '1 

Buitenland 2. 69 4 493 3.1 87 3·653 1. 141 4· 794 135.6 231 .4 150 , 4 

Totaal 76.204 22.48 6 98.690 79·041 24·885 103·926 103.7 11 0 ,7 105 . 3 ' 
- , 

Een bijzonder verschijnsel is, dat - terwijl de werkgelegen

heid is gegroeid met 5.236 arbeidsplaatsen - de inkomende 

pendel gedurende dezelfde periode is toegenomen met 6.097 per

sonen, n . l . van 37 . 251 in 1968 tot 43. 348 in 1971. 

Een en ander betekent, dat - zoals is te zien in figuur 10 -

het aantal in Eindhoven werkzame Eindhovenaren in 1971 lager 

i s dan in 1968, en wel 861 personen. 

Daar gedurende dezelfde periode het aantal vrouwen afkomstig 

uit Eindhoven is toegenomen met 943, is het aantal Eindhovense 

mannen werkzaam in Eindhoven met 1.804 afgenomen, he tgeen een 

daling van niet minder dan 4% in ongeveer 2t jaar betekent. 

Het aandeel van de Eindhovenaren in het totaal aantal in Eind

hoven werkzame personen is dan ook gedaald met 4,0 punten, van 

62,3% in 1968 tot 58,3% in 1971 . 
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In staat 18 zijn de absolute aantal len pendelaars per her

komstgebied vermeld. St aat 19 geeft de relat i eve verdeling van 

deze groep naar agglomeratie (exel . Eindhoven), overig Neder

land en buitenl and . 

Staat 19 

Inkomende pendel (naar geslaoht) per herkomstgebied, 1968 - 1911 (in pr ocenten) 

% mutatie 

Herkomst 1968 1971 1968 - 1971 

m. v . t. m. v. t. m. v. t . 

Agglomeratie 46.0 48·.8 46 . 5 44.4 46.4 44 .7 - 1, 6 - 2,4 - 1 t 8 

Overig Nederland 45.5 42,4 45.0 45.5 37. 5 44 . 2 0.0 - 4.9 - 0 , S 

Buitenland 8. 5 8.8 8.5 10,1 16, 1 11 ,1 + 1, 6 + 7, 3 + 2 , 6 

Tot aal 100,0 100,0 100,0 100,0 100 ,0 100, 0 - - -
Absoluut 31.625 5.626 37.251 36.266 7·082 43 · 348 

Zoal s ook blijkt uit figuur 10 is vooral het aantal uit België 

afkomstige in Eindhoven werkzame personen tussen 1968 en 197 1 

aanzienlijk gestegen, namelijk met 1 .607 personen, d.i. met 

ongeveer 50%. Het gevolg hiervan is ook, dat van het totaal 

aantal pendelaars op Eindhoven in 1971 11 , 1 % (in 1 968 
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8,5%) uit België afkomstig is. Het overgrote deel van deze 

groei is veroorzaakt door de twee grote concerns in Eindhoven. 

Het procentueel aandeel van de pendelaars vanuit de agglomeratie 

Eindhoven in het totaal aantal is, ondanks een absolute groei 

van 2.075, gedaald met 1,8 punt. In 1968 komt 46,5% van 

de pendelaars uit één der overige agglomeratiegemeenten, 

in 1971 nog 44,7%. Dit wil overigens niet zeggen, dat de 

werkgelegenheidsfunctie van Eindhoven 

ding pendelaars op Eindhoven/inwoners 

- gemeten aan de verhou-

- voor de 

meratiegemeenten a l s geheel is afgenomen, zoals 

staat 20. 

staat 20 

Inkomende pende l vanuit de aggl omeratiegemeenten, 1968 - 1971 

overige agglo

blijkt uit 

Per 1 . 000. inwoners 

1968 1971 mutatie 

Best 126 128 + 2 

Ge l drop 128 136 + 8 

Heeze 97 108 + 11 

Nuenen 143 165 + 22 -. 
Oirschot 53 51 - 2 

Son en Breugel 137 153 + 16 

Valkenswaard 112 102 - 10 

Veldhoven 162 158 - 4 
Waalre 122 151 + 29 

Agglomeratie Eindhoven 126 13 1 + 5 

Er is zelfs sprake van een - alhoewel geringe - stijging van 

het aantal pendelaars uit de overige negen agglomeratiegemeen

ten per 1 .000 inwoners ui t dat gebied. Zowel de mutatie i n de 

relatieve betrokkenheid op Eindhoven wat betreft werkgelegen

heidsverschaffing voor inwoners uit de eigen gemeente (staat 

20) a l s de relatieve groei van het aantal pendelaars op Eind

hoven (staat 18 en figuur 11) wi jzen erop, dat vooral Waalre, 

Nuenen en Son en Breugel de afge l open jaren meer afhankelijk 

zi j n geworden van Eindhoven als werkgelegenheidsverschaffer, 

respectievelijk belangrijker zijn geworden a l s woongemeente 

voor de in Eindhoven werkzame personen. Hetzel fde geldt - al

hoewel in veel mindere mate - voor Heeze, Geldrop en Best. 
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De betrokkenheid op Eindhoven van Oirschot, Veldhoven en Val

kenswaard is in de periode 1968 - 1971 geringer worden; dit 

ge l dt het sterkst voor de gemeente Valkenswaard. 

Het sterkst betrokken op Eindhoven is in 1971 de gemeente 

Nuenen (in 1968 Veldhoven), gevolgd door Veldhoven en 

Son en Breugel; het minst geldt dit op beide momenten voor 

Oirschot. 

Zowel de ontwikkeling tussen 1968 en 1971 als die op lange ter

mijn (1947 - 1971) wijst in dezelfde richting. Het aantal be-
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wegingen (het woon-/werkverkeer) over kleinere afstanden (met 

name binnen de agglomeratie Eindhoven) neemt in de loop der 

tijd sterk toe, maar ook - en zelfs in nog iets grotere mate -

de pendel over grotere afstanden wordt steeds omvangrijker . 

Deze ontwikkelingen tonen aan, dat de woon-werkrelaties in de 

loop der tijd veel minder afstandsgevoelig zijn geworden, m.a . w. 

de keuze van de woonplaats( - gemeente) in relatie tot de arbeids

plaats( - gemeente) wordt steeds onafhankelijker, doordat afstan

den steeds minder een rol spelen. Vooral bij situering van toe

komstige industrieterreinen kan dit een belangrijk gegeven zijn. 
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De middelgrote en grote industriële vestigingen zijn, wat be

treft hun afzetmogelijkheden en de daaruit voortvloeiende pro

duktiegroei, in het algemeen niet of nauwelijks afhankelijk van 

de consumptiebehoeften van de ter plaatse of in de regio woon

achtige bevolking. Door de gestage arbeidsproduktiviteitsstij 

gingin bepaalde sectoren van de nijverheid is een groei van de 

werkgelegenheid slechts realiseerbaar indien de afzetvergroting 

(i.c. de produktiegroei) deze produktiviteitsstijging in omvang 

overtreft. Zo niet, dan zal er ondanks een gerealiseerde pro

duktiegroei sprake zijn van afnemende werkgelegenheid. 

De industriële werkgelegenheid is en blijft een zeer belangrijke 

welvaartsbron. Mede dankzij de te verwachten produktiviteits

stijging in de industriële seotor mag een verhoging van welvaart 

en inkomensniveau worden verwacht. Alle drie factoren - de groei 

van de industriële werkgelegenheid, welvaart en inkomensniveau -

zijn op hun beurt weer niet te verwaarlozen impulsen voor een 

verdere groei van de werkgelegenheid in de dienstensector. 

Méér dan vraagfactoren (de afzetmogelijkheden) zijn, per regio 

gezien, aanbodfactoren (o.a. de beschikbaarheid van arbeid) be

palend voor de omvang van de industriële werkgelegenheidsgroei 

in een bepaalde regio. Indien het "eigen" aanbod van geschikte 

arbeidskrachten te gering is - hetgeen in de gevestigde indus

triële centra en dus ook in Eindhoven het geval is - zal dit 

leiden tot een positief pendelsaldo en/of migratie-overschotten. 

Daar aan beide grootheden, sociaal en economisch gezien, een 

maximum is verbonden, is er zeker in Eindhoven reeds tientallen 

jaren sprake van een duidelijke arbeidsmarktproblematiek. 

Het recruteringsveld van Eindhoven heeft - zoals blijkt uit de 

pendelcijfers - reeds een omvang die verre de grenzen van de 

agglomeratie Eindhoven overschrijdt. Voor goed begrip zij opge

merkt, dat deze beweging nog is versterkt, doordat met name in 

de laatste jaren een steeds sterker wordende tendens is te con-
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stateren om niet in Eindhoven, maar eerder in de meer landelij 

ke omgeving te gaan wonen . 

V.2. De industriële werkgelegenheid in Eindhoven, 1950 - 1971 

Tussen 1950 (37.842 arbeidsplaatsen) en 1971 (56.718 arbeids

plaatsen) stijgt de industriële werkgelegenheid in Eindhoven 

met 18.876 arbeidsplaatsen, d.w.z. met 50%. Dat deze - op zich 

expansieve - ontwikkeling niet een groei over alle onderschei

den bedrijfskIassen betekent, blijkt uit staat 21 . 

staat 21 

Arbei dsplaat sen in industrie en ambacht per bedrijfsklasse, 

1950, 196}, 1968 en 1971 

absoluut 
Bedrijfaklasse 

1950 196} 1968 1971 

Voedinga- en genotmidde-
lennijverheid 1.256 1. 4}5 1.269 1.1}7 

Tabaksnijverheid 2.278 1.112 8}2 608 

Textielnijverheid 2.4}} 1.807 872 656 

Schoennljverheid, ver-
vaardiging van kled i ng 1.108 967 819 608 

Houtnijverheid 706 8}2 827 797 
Meubelnijverheid 448 7}2 49} 4}1 

Grafische nijverheid 1.014 1·541 1. 612 1.780 

Vervaardiging van l eer 
en lederwaren 109 102 86 76 

Chemische en rubber-
nijverheid 420 }69 47} }90 

Vervaardiging van eteen, 
glas, aardewerk e.d. 242 479 47} }92 

Vervaardiging van ijzer-, 
staal - en metaalwaren, 872 2 . 020 1.996 1.624 
machinebouw en metallur-
gische industrie 

Eleotroteohnische 1n-
duetria 24 · 540 }7.448 }6.96} }9.41 5 

TranBportmiddelen-
industrie 1.649 6.426 7.877 7·72} 

Openbare nutsbedrijven 480 686 909 887 
Overige industrie en 
ambaoht 287 242 271 194 

Totaal }7.842 56.198 55.772 56.718 

% 

1950 196} 1968 1971 

},} 2,6 2,} 2,0 

6,0 2,0 1,5 1 ,1 

6 ,4 },2 1,6 1, 2 

2,9 1,7 1,5 1 ,1 

1,9 1 , 5 1 ,5 1,4 

1, 2 1,} 0,9 0, 8 

2 , 7 2,7 2,9 },1 

O,} 0,2 0, 1 0,1 

1 ,1 0 ,7 O,!3 0,7 

0,6 0,9 0 ,8 0,7 

2,} },6 },6 2,8 

64,8 66,6 66,} 69,5 I 

4,4 11 ,4 14,1 1},6 

1 ,} 1,2 1,6 1, 6 I 

0,8 0,4 0,5 0 , } 

100,0 100 , 0 100,0 100,0 

Bij de ontwikkelingen tussen de onderscheiden peildata voor 

het totaal, grafisch weergegeven in figuur 12, kunnen de vol

gende kanttekeningen worden geplaatst. 
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Tussen 1950 en 1963 is - ook in relatie tot de bevolkingsgroei 

in de gemeente Eindhoven - de indu·striële werkgelegenheid als 

totaal sterk geëxpandeerd . De groei in de metaalnijverheid (om

vattende de bedrijfskIassen "vervaardiging van ijzer- , staal 

en metaalwaren, machinebouw, metallurgische, electrotechnische 

en transportmiddelenindustrie") in diezelfde periode bedraagt 

18.833 arbeidsplaatsen, hetgeen zelfs iets meer is dan de toe 

neming van de totale industriële werkgelegenheid in dezelfde 

periode . Dat dit gevolgen heeft gehad voor de structuur van de 

industriële werkgelegenheid is evident. 

In 1950 neemt de metaalnijverheid met 71,5% reeds een overheer

sende positie in; in 1963 is dit aandeel zelfs 81,6%, hetgeen 

een stijging met 10,1 punt betekent. 
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Vanaf 1963 tot 1968 is er daarentegen sprake van een stagnatie 

in de groei van de industriële werkgelegenheid. In 1968 is de

ze zelfs 426 arbeidsplaatsen lager dan in 1963, waardoor de 

industrialisatiegraad (aantal industriële arbeidsplaatsen per 

1 .000 inwoners) daalt van 320 tot 299. 

De werkgelegenheid in de transportmiddelenindustrie (+ 1.451), 

de openbare nutsbedrijven (+ 223), de chemische en rubbernij 

verheid (+ 104) , de grafische nijverheid (+ 71) en de overige 

industrie (+ 29) vertoont tussen 1963 en 1968 een stijging. 

Na 1968 treedt er weer een herstel op en wel zodanig, dat de 

industriële werkgelegenheid in 1971 946 arbeidsplaatsen ofte

wel bijna 2% hoger is dan in 1968 . Het gevolg is geweest, dat 

de industrialisatiegraad in 1971 ongeveer gelijk is aan die in 

1968. De groei in deze jaren komt echter volledig op rekening 

van een tweetal bedrijfsklassen, n.l. de electrotechnische in

dustrie (+ 2 . 452) en de grafische nijverheid (+ 168). In alle 

andere bedrijfsklassen is de werkgelegenheid in 1971 geringer 

dan in 1968. In paragraaf 5 van dit hoofdstuk zal de ontwikke 

ling tussen 1968 en 1971 nader worden geanalyseerd . 

V. 3. Een herindeling van de industriële werkgelegenheid 

In deze paragraaf zal de zo juist vluchtig geschetste ontwik

keling nogmaals worden beschouwd . In een daarop volgende para

graaf zal de werkgelegenheidsgroei in Eindhoven worden verge

leken met die in Den Haag, Tilburg en de Zaanstreek. Daartoe . 

zullen - voor de overzichtelijkheid - de afzonderlijke bedrijfs 

klassen worden samengevoegd tot een drietal grote categorieën. 

De indelingscriteria - gebaseerd op de structurele werkgelegen

heidsontwikkeling in de industriële sector in Eindhoven - zijn: 

de absolute omvang van de werkgelegenheid per bedrijfsklas 

se in 1950 en 1971; 

het relatieve aandeel in de totale industriële werkgelegen

heid per bedrijfsklasse in 1950 en 1971; 

het aantal arbeidsplaatsen per bedrijfsklasse per 10.000 

inwoners in 1950 en 1971. 
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De kenmerken van de drie onderscheiden categorieën zijn in on

derstaand overzicht schematisch samengevat: 

Dedrijfsklasse, waarvan 

Behorend de werkgelegenheid het relatieve werkge- het aantal arbeids-tot 
combinatie tuseen 1950 en 1971 legenheideaandeel plaatsen per 10 . 000 

tussen 1950 en 1911 inwoners tussen 1950 
en 197 1 

l stijgt met meer dan een stijging vertoont toeneemt 
80% 

1--------------- -----~----------------- ----------------------- ------------------------
II ongeveer conatant afneemt met minder dan afneemt 

blijft of enigszins is 1,5 punt 
gedaald 

-------------- ----------------------- ----------------------- ------------------------
III daalt met meer dan afneemt met meer dan afneemt 

40% 1,5 punt 

Een hantering van bovenstaand schema leidt tot de volgende in

deling *): 

- categorie I de bedrijfstakken met een sterk groeiende 

werkgelegenheid, waartoe behoren: 

- categorie 11 

- grafische nijverheid 

- vervaardiging van steen, glas, aardewerk e.d. 

- vervaardiging van ijzer-, staal- en metaal-
waren, machinebouw en metallurgische indus
trie 

- electrotechnische industrie 

- transportmiddelen industrie 

- openbare nutsbedrijven. 

de bedrijfstakken met stagnerende werkgelegen

heid, waartoe behoren: 

- voeding- en genotmiddelennijverheid 

- houtnijverheid 

- meubelnijverheid 

- vervaardiging van leer en lederwaren 

- chemische sn rubbernijverheid 

- overige industrie en ambacht. 

*) Deze indeling sluit globaal aan bij een indeling van het C.P.B. 
op basis van de verwachte nationale lange-termijn ontwikkeling 
in de werkgelegenheid in de zeventiger jaren. 
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- categorie 111 de structureel zwakke bedrijfstakken. met 

zeer sterk dalende werkgelegenheid, waartoe 

behoren: 

- tabaksnijverheid 

- textielnijverheid 

- schoenennijverheid, vervaardiging van kleding. 

staat 22 geeft voor de ondersoheiden jaren het aantal bezette 

arbeidsplaatsen per oategorie van bedrijfskIassen in Eindhoven, 

zowel absoluut, relatief als per 10.000 inwoners. 

staat 22 

Arbeidsplaatsen in industrie en ambacht per combinatie van 

bedrijfsklassen, 1950, 1963 , 1968 en 1971 

Combi- absoluut % per 10 . 000 inwoners 

natie 1950 1963 1968 1971 1950 1963 1968 1971 1950 1963 1968 1971 

l 28 ·797 48.600 49.830 51.821 76.1 86 , 5 89,3 91.4 2. 001 2·770 2. 662 2 · 733 
II 3.226 3.712 3·419 3·025 8.5 6. 6 6.1 5.3 22 4 212 182 159 

IIl 5.819 3.886 2 . 523 1.872 15.4 6. 9 4. 6 3. 3 404 222 135 99 

Totaal 37.842 56 . 198 55·772 56 · 718 100,0 100 ,0 100,0 100, 0 2. 629 3 · 204 2 . 979 2 . 991 

De werkgelegenheid in categorie I neemt in de loop der tijd 

(dus ook gedurende de jaren van stagnatie) voortdurend toe, in 

groep 11 is er sprake van een stijging tot 1963 en een daling 

daarna. Het aantal werkzame personen in de bedrijfsklassen be -

horend tot categorie 111 loopt zeer snel terug. 

De stijging van het aantal arbeidsplaatsen per 10 .000 inwoners 

tussen 1950 en 1963 is geheel veroorzaakt door de geconstateer

de snelle expansie van de werkgelegenheid in oatègorie I (van 

2.001 in 1950 tot 2.770 in 1963). 

Tussen 1963 en 1968 vertoont dit verhoudingsgetal over de gehele 

linie, d.w.z. voor alle afzonderlijke bedrijfskIassen, een da

ling. Enige uitzondering is de transportmiddelenindustrie met 

366 arbeidsplaatsen per 10.000 inwoners in 1963 en 421 in 1968. 

De zeer geringe toeneming van het aantal industriële arbeids 

plaatsen per 10.000 inwoners tussen 1968 en 1971 (van 2.979 

naar 2.991) is een gevolg van de ontwikkeling in de eleotro

technisohe industrie (van 1.974 naar 2.079) en in de grafisohe 
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nijverheid (van 86 naar 94). In alle overige bedrijîsklassen 

blijft de werkgelegenheidsontwikkeling achter bij de bevolkings

groei. 

Het gevolg van de beschreven ontwikkelingen is dat het aandeel 

van de bedrijfsklassen behorend tot categorie I in de beschouw

de periode is opgelopen van 76,1 in 1950 tot 91,4% in 1971. 

Het werkgelegenheidsaandeel van de zwakke bedrijfsklassen (cate

gorie 111) bedraagt in 1971 slechts 3,3% (in 1950 nog 15,4%). 

De mutatie in de totale industriële werkgelegenheid - zowel in 

de periode van snelle expansie (1950 - 1963) als in de jaren 

van stagnatie (1963 - 1971) - is voornamelijk een gevolg van 

de ontwikkeling in de electrotechnische industrie (o.a. Philips 

N.V.) en de transportmiddelenindustrie (o.a. D.A.F. N.V.). Toch 

hebben beide concerns in de voorbije periode een aantal produk

tie-eenheden afgestoten naar buiten (de agglomeratie) Eindhoven. 

Dit heeft niet belet, dat het aandeel van genoemde bedrijfs

kIassen in de totale industriële werkgelegenheid in 1971 13,9 

punt hoger is dan in 1950, n.l. 83,1%. 

Dit accentueert de steeds groter en duidelijker wordende af

hankelijkheid van Eindhoven en omgeving van de concerns Phi

lips en D. A.F. als verschaffers van industriële werkgelegen

heid. Dat dit ook zonder meer een eenzijdiger industriële werk

gelegenheidsstructuur zou betekenen is - gezien de grote diffe

rentiatie van werkzaamheden bij de N.V.Philips, zowel na~r aard 

als naar scholingsgraad, beslist onjuist. 

V.4. Een vergelijking met de industriële werkgelegenheid in enkele 

andere Nederlandse steden resp. stedelijke gebieden 

Naast de gepubliceerde gegevens uit de bedrijvenregisters van 

Den Haag, Tilburg en de Zaanstreek *) heeft als informatiebron 

gediend de (3e) algemene bedrijfstelling van (oktober) 1963 **). 

*) Voor bronvermelding zie literatuurlijst in bijlage lIl. 

** ) C.B.S.: Derde Algemene Bedrijfstelling, 15 oktober 1963, deel 3, 
regionale uitkomsten, 's-Gravenhage 1969. 
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Alhoewel de groeicijfers, genoemd in staat 23, gezien de onge 

lijkheid van de periode waarop ze betrekking hebben, niet ge 

heel vergelijkbaar zijn, geven ze toch vol doende indicatie 

over de richting van de werkgelegenheidsontwikkeling . 

Voor goed begrip zij er nogmaals op gewezen, dat als indelings

criterium heeft gediend de werkgelegenheidsontwikkeling in 

Eindhoven tussen 1950 en 1963, globaal overeenstemmend met ver

wachtingen van het C.P . B. voor de toekomst. 

staat 23 

Ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen in industrie en ambacht 

per combinatie van bedrijfskIassen in Den Haag, Tilburg, Zaanstreek en Eindhoven 

1963 = 100 
Combinatie 

Den Haag Tilburg Zaanstreek Eindhoven 
1.4 . 1971 1970 1.1.1970 1971 

I 85.0 116.6 98.3 104,0 

II 66.9 81,9 92.6 88,5 

III 59.7 57 . 9 93.8 74.2 

Totaal 77.6 80,8 94.6 101,7 

In tegenstelling tot in Eindhoven vertoont de industriële werk

gelegenheid in kwantitatieve z in in Den Haag, Tilburg en alhoe

wel in mindere mate ook in de Zaanstreek sinds 1963 een duide

lijke achteruitgang . 

Op 1 april 1971 is in Den Haag het aantal industriële arbeids 

plaatsen 22,4% lager dan in oktober 1963. 

Tilburg telt in 1970 19,2% minder industriële arbeidsp l aatsen 

dan in 1963 . Niettemin is in Tilburg het aantal arbeidsplaatsen 

behorend tot categorie I in dezelfde periode toegenomen met 

16,6%. Daar staat tegenover een "verlies" aan werkgelegenheid 

in de structureel zwakke bedrijfskIassen (categorie 111) met 

42,1%. 

Ook in de Zaanstreek is er sprake van een achteruitgang in de 

industriële werkgelegenheid . Het aantal arbeidsplaatsen per 

1 januari 1970 is 5,4% lager dan in 1963. 

Wat betreft de werkgelegenheidsstructuur valt meteen op het 

aanzienlijk lagere aandeel van de bedrijfskIassen behorend tot 

categorie I in alle drie gebieden . In Eindhoven is dit aandeel 

91,4%, in Den Haag 68,5%, Tilburg 47,5% en in de Zaanstreek 

35.4%. 
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Evenals in Ei ndhoven is in de gemeente Den Haag de metaalnij 

verheid (39,0%) - waaronder de electrotechnische industrie -

de belangri j kste (industriële) werkgelegenheidsverschaffer, 

gevolgd door de grafische nijverheid met 18,2%. 
Voor de gemeente Tilburg, van oudsher een textielstad, ge l dt 

overigens hetzelfde. Van de totale industriële werkgelegenheid 

in die gemeente in 1970 is 37,9% geconcentreerd in de metaal

nijverheid, tegenover 27,7% (in 1963 nog 40,5%! ) in de textiel

industrie. 

In de Zaanstreek heeft de voedings - en genotmiddelenindustrie 

met 32,7% het grootste aandeel in de werkgelegenheid in de in

dustrie, gevolgd door de metaalnijverheid met 23,2%. 

Uit het aantal industriële arbeidsplaatsen per 10.000 inwoners, 

gegeven in staat 24, bli jkt dat i n de genoemde stede l ijke ge

bieden de groei van de industriële werkgelegenheid sterk is 

achter gebleven bij de bevolkingsgroei in de zestiger jaren *). 

staat 24 
Aantal arbeidsplaatsen per 10.000 inwoners in industrie en ambacht 

per combinat i e van bedrijfskIassen in Den Haag, Tilburg, Zaanstreek en E.indhoven 

1963 

" " 
Combinatie 

ID " ID " '<l . ID ID ""~ IDO • 
" "" ~ > "<- ., ~<- > 
" ~ +' 0 "'" ~ " '" 0 

Ol " w :;i "'~ w~ " P 

~ 
PO " . "'~ 

" rl " "" rl <- "~ "<-
• .... .... .. .... '" " . .... '" 
" '" '" '" 

,,~ 

"'~ "'~ '"~ 

I 460 653 831 2.770 439 710 708 2·733 
Il 213 298 1. 415 212 160 228 1.137 159 

I II 63 1.030 189 222 42 556 154 99 

Totaal 736 1.981 2.435 3. 204 641 1·494 1.999 2·991 

Dit geldt evenzeer voor de werkgelegenheid in de onderscheiden 

categorieën. Enige uitzondering hierop vormt Tilburg; waar het 

aantal arbeidsplaatsen in de ,bedrijfsklassen behorend tot cate

gorie I is toegenomen van 653 per 10.000 inwoners in 1963 tot 

710 in 1970. 
Niettemin is de industrialisatiegraad van Eindhoven - zowel in 

1963 als in 1971 - beduidend hoger dan die in Den Haag, Tilburg 
en de Zaanstreek . 

.• ) Hierbij moet nog worden aangetekend, dat er in Den Haag sprake 
is van een duidelijke daling van het aantal in>loners. Per 
1 januari 1964 heeft Den Haag 602 . 448 inwoners, op 1 januari 
1971 nog maar 537.643. 
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Staat 25 

Industrialisatiegraad (aantal industriële arbeidsplaatsen per 1 .000 inwoners) 

in een aantal Nederlandse gemeenten, Noord-Brabant en Nederland, 1963 

Eindhoven 320 Groningen 

Zaanstreek 244 Hilversum 

Enschede 224 Leiden 

Den Bosch 201 Amsterdam 

Tilburg 198 Utrecht 

Nijmegen 160 Apeldoorn 

Leeuwarden 156 Rotterdam 

Dordrecht 153 Haarlem 

Breda 151 Maastricht 

Arnhem 150 Den Haag 

Noord-Brabant 160 Neder l and 120 

129 

127 

127 

123 

121 

119 

116 

11 3 

95 

74 

Dat dit waarschijnli j k ook geldt in vergelijking met alle ande

re grote Nederlandse gemeenten blijkt uit staat 25 en f i guur 

13. ervan uitgaande dat in de onderlinge verhouding der ci j fers 

geen essentiële verandering is opgetreden sinds 1963. 
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V.5. De ontwikkeling van de industriële werkgelegenheid per be

drijfsklasse en het verloop van het aantal industriële vesti 

gingen in Eindhoven tussen 1968 en 1971 

Alle tot nu toe gehanteerde oijfers ZLJn momentopnamen. De ge

constateerde mutaties (positief of negatief) zijn saldi van een 

ingewikkeld proces, dat zich tussen de peildata heeft afge 

speeld . Nu is de mutatie- administratie van het Eindhovens be

drijvenregister nog niet geheel uitgebouwd , maar het is ten 

aanzien van de werkgelegenheidsontwikkeling in de industriële 

seotor (per bedrijfsklasse) tussen 1968 en 1971 mogelijk een 

onderverdeling te maken naar: 

a. het aantal arbeidsplaatsen, verloren gegaan door opheffing 

of verhuizing van bestaande vestigingen; 

b. het aantal arbeidsplaatsen, gecreëerd in (voor Eindhoven) 

nieuwe vestigingen; 

c. de ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen (positief 

of negatief) in de op beide momenten bestaande vestigingen 

(het bestand). 

Eerst zal in het kort iets word·en gezegd over de mutaties in 

het aantal industriële vestigingen tussen 1968 en 1971. staat 

26 geeft de cijfers . 

In het najaar van 1968 bedraagt het aantal industriële vesti 

gingen in de gemeente Eindhoven 877. Sindsdien zijn er (tot 

het voorjaar van 1971) 137 van deze vestigingen opgeheven, dan 

wel verplaatst naar buiten Eindhoven . In dezelfde periode zijn 

er 70 nieuwe vestigingen bijgekomen, hetgeen betekent dat er 

per saldo 67 vestigingen minder zouden zijn. Daar bovendien 

27 vestigingen om administratieve redenen niet meer tot de in

dustriële sector zijn gerekend, is het totaal aantal vestigin

gen in de industriële sector in 1971 94 lager dan in 1968. 

Het hierboven gememoreerde is in figuur 14 in beeld gebracht. 



Staat 26 

Industriële vestigingen per bedrijfsklasse in 1968 en 1971 

en de mutaties in de tussenliggende periode 

Bedrijfsklasse 

Voedings- en genotmiddelennijverheid 

Tabaksnijverheid 

<Xl 

'" '" 

~ 
,~ ... ... • 
'" Po 
o 
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Vestigingen 

" ~ 
'.< . ", 

) '.< 

"'" • ro 
'.< • " .. 

3 

ro • • "',.< 
'.< '" " . .'" .. " o • 

0-

'" 

85 

• '.< 

'" • <Xl 

"'''' "'" a~ 

• • .-< .. • • 
'" 0 o "'+> 

9 

Textielnijverheid 

Schoennijverheid, vervaardiging yan kleding 

Hout nijverheid 

94 

7 

1 5 

112 

}7 
87 

52 

12 

4 
29 

7 
11 

6 

9 
2 

10 

+ · 2 

6 

11 

91 

34 
86 

55 

,3 
13 

27 

4 
- 21 

J 
Meubelnijverheid 

Grafische nijverheid 

Vervaardiging van leer en lederwaren 

Chemische en rubbernijverheid 

71+ 2 

2 

3 I - 1 

+ 

+ 

J 
2 

Vervaardiging van steen, glas, aardewerk e.d. 

Vervaardiging van ijzer- , staal- en metaal
waren, machinebouw en metallurgische industrie 

5 
12 

}4 8 - 7 

Electrotechniache industrie 

Transportmiddelenindustrie 

Openbare nutsbedrijven 

Overige industrie en ambacht 

Totaal 

108 

8} 

181 

4 
46 

877 

24 
6 

16 

12 

137 

8 9 

41 + 1 
17 - 17 

1 

5 1 - 2 

8} 

82 

165 

5 

37 

70 I - 27 I 783 

Zoals eerder is geconstateerd betekent dit niet, dat ook de 

industri~le werkgelegenheid in dezelfde periode zou zijn ge

daald . 

- 25 

- 1 é 

+ 
- 9 

- 94 

Het aantal opheffingen (incl . verplaatsingen) is aanzienlijk 

in de bedrijfsklasse schoenennijverheid, vervaardiging van 

kleding (29) en in de bedrijfsklasse vervaardiging van ijzer-, 

staal- en metaalwaren, machinebouw en metallurgische industrie 

(24). Alleen in de bedrijfsklasse vervaardiging van leer en 

lederwaren en bij de openbare nutsbedrijven komt geen enkele 

opheffing voor. 

Verreweg het grootst aantal nieuwe vestigingen behoort tot de 

transportmiddelenindustrie (17), maar ook het aantal opheffin

gen (16) is in deze bedrijfsklasse (waaronder garages) groot. 

In de tabaks - en textielnijverheid en in de bedrijfskla8se 

vervaardiging van leer en lederwaren is geen enkele nieuwe 

vestiging te melden. 
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De ontwikkeling van het aantal werkzame personen per bedrijfs

klasse in de industriële sector is gegèven in staat 27. 

Het blijkt, dat de "verloren" arbeidsplaatsen in de industriële 

sector door opheffing of verhuizing van vestigingen (1.132) bij 

lange na niet worden gecompenseerd door de gecreëerde arbeids

plaatsen in nieuwe vestigingen (333). De groei van de werkge

legenheid in op beide momenten bestaande vestigingen is daaren

tegen aanzienlijk (2.480) geweest. Daar er om overige redenen *) 
sprake is van een daling van het aantal werkzame personen (735), 

neemt de industriële werkgelegenheid per saldo toe met 946 ar

beidsplaatsen. 

In figuur 15 is het bovenstaande inzichtelijk gemaakt. 

*) Het betreft voornamelijk vestigingen die in 1971 - door een 
verandering van economische activiteit of om administratieve 
redenen - een andere bedrijfsklassecode hebben dan in 1968. 



staat 27 

Werkzame personen in industrie en ambacht in 1968 en 1971 

en de mutaties in de tussenliggende periode 

vI erkzame personen 

Bedrijfsklasee 

Voedings- en genotmiddelen
nijverheid 

Tabaksnijverheid 

Textielnijverheid 

Schoennijverheid, vervaardiging 
van kleding 

Houtnijverheid 

Meubelnijverheid 

Grafische nijverheid 

Vervaardiging van leer- en 
lederwaren 

Chemische en rubbernijverheid 

Vervaardi ging van steen, glas , 
aardewerk e.d. 

Vervaardiging van ijzer-, 

a> 

'" '" 

1.269 
832 
872 

819 
827 
493 
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473 
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21 
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34 
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1.137'-

• >-< 
+' 
.a> 
+'~ ,,,,, 
"~ 
• • .-< > • • <, 0 
o • 
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132 

608 1- 224 
656 - 216 

608 1-

797 ' -
43 11-1. 780 + 

76 , -
390 , -

392 , -

211 
30 
62 

168 

10 
83 

81 

staal- en metaalwaren, machine- I 1.996 
bouwen metallurgische industrie 

105 27 1+ 83 1 - 377 1 1.6241- 372 

Electrotechnische industrie 

Transportmiddel enindustrie 

Openbare nutsbedrijven 

Overige industrie en ambacht 

36.963 
7·877 

909 
27 1 

12 
451 

5 1+ 2. 599 1 - 140 1 39. 415 1+ 2.452 
63 + 312 78 7.723 - 154 

50 
76 ,-

5 ,-
98 
28 I - 4 

887 ' -

194 '-

22 

77 

Totaal 55.77211.132 3331+2.480 1 -735 1 56 . 7181+ 946 

1) het personeelsbestand in de opgeheven vestigingen in 1968. 

2) het personeelsbestand in de nieuwe vestigingen in 1971. 

}) wijzigingen in het personeelsbestand tussen 1968 en 1971 in op 
beide momenten bestaande vestigingen. 

De daling van het aantal werkzame personen in de voedings- en 

genotmiddelenni jverheid is veroorzaakt door een aantal ophef

fingen (65) en een afnemend personeelsbestand in de op beide 

momenten bestaande vestigingen (67). 

Het verlies van 224 arbeidsplaatsen in de tabaksnijverheid is 

het gevolg van één opheffing (125) en een vrij sterke (gedwon

gen) inkrimping bij een ander groot bedrijf in Eindhoven 

(brand Karel I). In deze bedrijfsklasse is geen enkele nieuwe 

vestiging voorgekomen. 

Dit laatste geldt eveneens voor de textielnijverheid waar de 

op beide momenten bestaande vestigingen het personeelsbestand 
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vrij sterk (188) zien teruglopen. Bovendien zijn er nog 28 ar

beidsplaatsen minder door een viertal opheffingen. 

Ondanks de 27 "nieuwe" arbeidsplaatsen in de schoenenni,jverheid 

en vervaardiging van kleding daalt de werkgelegenheid in deze 

sector per saldo met 211 arbeidsplaatsen, waarvan 93 tengevolge 

van opheffingen en 47 door inkrimping van het personeelsbe

stand in op beide momenten bestaande vestigingen. 

De vrij geringe achteruitgang in de houtni,jverheid vindt voor

namelijk zijn oorzaak in het aantal opheffingen (7 vestigingen 

met 21 werkzame personen). 
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Door een aantal opheffingen (31 arbeidsplaatsen) en een daling 

in het bestand (37) neemt ook de werkgelegenheid in de meubel 

ni ,jverheid af. 

De ontwikkelingen in de tot nu toe behandelde bedrijfskIassen 

zijn - zonder enige uitzondering - negatief geweest. Vrij 

gunstig is daarentegen de werkgelegenheidsontwikkeling in de 

grafische nijverheid. In de nieuwe vestigingen zijn aanzienlijk 

meer arbeidsplaatsen gecreijerd (86) dan er verloren zijn gegaan 

door opheffingen (34). Bovendien heb-ben de op beide momenten 

bestaande vestigingen (43 in getal) hun personeelsbestand met 

11 5 opgevoerd. Dit betekent dat het aantal werkzame personen 

in deze bedrijfsklasse in 1971 zelfs 168 hoger is dan in 1968. 

De mutaties in de werkgelegenheid in de bedrijfsklasse ~ 

vaardiging van leer en lederwaren zijn kwantitatief van onder

geschikte betekenis, alhoewel het toch opmerkelijk is dat er 

in deze sector geen enkele opheffing is geweest. 

De achteruitgang van het aantal arbeidsplaatsen in de chemische 

en rubbernijverheid is geheel veroorzaakt door de ontwikkeling 

bij de op beide momenten bestaande vestigingen. 

Dat er in de bedrijfsklasse vervaardiging van steen, glas, aar

dewerk e.d. - ondanks een groei in de op beide peildata be

staande vestigingen (34) - toch sprake is van een dalende werk

gelegenheid komt door het verlies van 115 arbeidsplaatsen in 

opgeheven vestigingen. 

In de bedrijfsklasse vervaardiging van ijzer- , staal- en metaal

waren, machinebouw en metallurgische industrie is de werkgele

genheid in werkelijkheid min of meer constant gebleven. De ge

constateerde daling van 372 arbeidsplaatsen is louter en alleen 

een gevolg van een herindeling van een aantal vestigingen die 

in 1968 tot deze bedrijfsklasse zijn gerekend. 

De groei van het aantal werkzame personen in de electrotechni

sche industrie (Philips) is - zeker absoluut genomen ~ bevre

digend te noemen. De groei in deze sector is n.l . zo groot dat 

het de daling in de overige bedrijfskIassen volledig compen

seert, zelfs zodanig, dat er gesproken kan worden van een toe

neming van het aantal werkzame personen in de industriijle 

sector als geheel. 
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Ook de ontwikkeling in de transportmiddelenindustrie is als 

gunstig te hralificeren . Zonder de verhuizing van één grote 

vestiging (C a j a N. V.) zou er ook in deze bedrijfskl'asse een be 

hoorlijke werkgelegenheidsgroei hebben plaatsgevonden. 

De werkgelegenheid in openbare nutsbedrijven is, ondanks één 

nieuwe vestiging met 76 werkzame personen, gedurende de be

schouwde periode toch gedaald. 

In de bedrijfsklasse overige industrie en ambacht daalt het 

aantal werkzame personen ten gevolge van een aantal opheffin

gen (met 50) en de achteruitgang bij de op beide momenten be

staande vestigingen . 

Het geheel beschouwd blijkt dat er met name in die bedrijfs 

klassen die ook het grootste aandeel hebben in de industrië 

le werkgelegenheid in 1971 *) een werkgelegenheidsgroei 

plaatsvindt in de op beide momenten bestaande vestigingen. In 

alle overige bedrijfskIassen is er sprake van een duidelijke 

achteruitgang in de werkgelegenheid . 

Dit z~Jn de electrotechnische industrie (69,5%), de transport 
middelenindustrie (13,6%) , de grafische nijverheid (3,1%) en 
de overige metaalnijverheid (2,8%). 
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DE STRUCTUUR VAN EN DE ONTWIKKELING IN DE WERKGELEGENHEID 

IN DE DIENSTEN IN EINDHOVEN 

VI. 1 . Inleiding 

64. 

In de zestiger jaren is - ook in de gemeente Eindhoven - de 

werkgelegenheid in de dienstensector sneller toegenomen dan die 

in de industriële sector. Het gevolg hiervan is geweest, dat de 

industrie als werkgelegenheidsverschaffer relatief gezien iets 

minder belangrijk is geworden. 

De rol van de industriële sector als "drager" van de werkge

legenheidsgroei is in feite reeds enige tijd overgenomen door de 

dienstensector. Het · is bovendien waarschijnlijk, dat de diensten

sector als werkgelegenheidsbron in de toekomst van nog groter 

gewicht zal worden. 

In Nederland als geheel is op dit moment reeds meer dan de helft 

van de totale werkgelegenheid geconcentreerd in de diensten. 

Over de werkgelegenheid in de diensten is in het algemeen te 

weinig bekend. Dit geldt ook voor Eindhoven, daar de beschik

bare gegevens uit het bedrijvenregister op periodieke enquêtes 

bij het bedrijfsleven zelf berusten en alle Eindhovense vesti

gingen - noodgedwongen - ingedeeld zijn op basis van de belang

rijkste economische activiteit (de hoofdactiviteit) in de be

treffende vestiging . Een consequentie hiervan is dat een (onbe 

kend) deel van de werkgelegenheid in de diensten ten onrechte 

tot de industriële sector is gerekend, en omgekeerd. Het hier 

geopperde bezwaar tegen een indeling op basis van bedrijfstel

lingen is algemeen geldend, maar krijgt vooral in Eindhoven nog 

een bijzondere betekenis. In een groot concern als Philips 

- maar daar niet alleen - is een aantal specifiek dienstverle

nende activiteiten geïntegreerd (o.a. in de medische, culturele, 

research- en handelssector), die onder de electrotechnische in

dustrie zijn opgenomen en normaliter als "diensten" zouden zijn 

gekwalificeerd. Wellicht dat de uitkomsten van de Volkstelling 

1971 ten aanzien van dit statistische probleem betere informatie 

zullen geven. 

In dit rapport bestaat de werkgelegenheid in de dienstensector 

dus uit alle personen die werkzaam zijn in vestigingen die zich 
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hoofdzake l ijk bezighouden met de produktie van niet - materië l e 

goederen. In de praktijk betekent dit dat alle vestigingen, die 

niet uitdrukkelijk behoren tot de landbouw, industrie, bouwnij

verheid of openbare nutsbedrijven, tot de dienstensector zij n 

gerekend. De dienstensector omvat dientengevolge een zeer groot 

aantal nogal uiteenlopende activiteiten. 

Uit het voorgaande is wel duidelijk gebleken, dat de diensten

sector een niet gemakkelijk grijpbare en moeilijk te definiëren 

categorie is . 

Niettemin is in dit hoofdstuk de werkgelegenheidsontwikkeling 

binnen de dienstensector nader geanalyseerd. 

VI.2. De werkgelegenheidsontwikkeling in de dienstensector in 

Eindhoven op lange termi j n ( 1947 - 1971 ) 

*) 

Tussen 1947 en 1971 is het aantal bezette arbeidsp l aatsen in 

de dienstensector in Eindhoven nagenoeg verdubbeld, van 20 . 400 

in 1947 tot 40.550 in 197 1 . Tot 1963 vertoont de werkgelegen

heid in de dienstensector reeds een behoorlijke en vri j regel 

matige groei, maar vooral na 1963 is er sprake van een sterk 

expansieve ontwikkeling. Dit blijkt uit de gegevens, vermeld 

in staat 28. 

Staat 28 

Arbeidsplaatsen in de diensten, 1947 - 1971 

Gemiddelde j~arlijkse 

Absoluut Per 10.000 1947 = 100 stijging in de periode 
inwoners 

absoluut % 

1947 20.400 1 . 516 100 

1950 21. 500 *) 1·493 105 + 310 1 . 5 
1960 27·200 1 .623 133 + 600 2.5 
1963 29 . 500 *) 1.682 144 + 660 2.1 

1968 36.600 1 .955 179 + 1. 420 , 4,4 
1971 40.550 2.139 198 + 1·580 4 . 2 

*) gedeeltelijk geraamd 

De jaarlijkse toeneming van het aantal arbeidsplaatsen in de 

dienstensector *) vertoont in de loop van de tijd - zeker abso-

De in staat 28 verme l de ci j fers zijn inclusief de in Eindhoven 
werkzame beroepsmilitairen. 
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luut - een voortdurende stijging . Ook hst gemiddeld jaarlijks 

stijgingspercentage is in de zestiger jaren beduidend hoger dan 

daarvóór alhoewel de relatieve groei in de periode 1968 - 1971 

iets geringer is dan in de jaren 1963 - 1968 . 
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Tussen 1947 en 1950 blijft de werkge legenheidsgroei in de dien

stensector enigszins achter bij de geconstateerde bevolkings

groei, zoals blijkt uit het aantal arbeidsplaatsen per 10.000 

inwoners, weergegeven in figuur 16. Na 1950 stijgt dit verhou

dingsgetal echter voortdurend van 1.493 in 1950 tot 2.139 in 

1971 . Dit kan eigenlijk niets anders betekenen, dan dat - naast 

een uitbouw van de dienstensector in de breedte het verzor-

gings- en voorzieningenniveau van Eindhoven in de loop van de 
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tijd voortdurend beter is geworden . 

Een vergelijking van deze lange - termijnontwikkeling in Eindhoven 

met die in andere Nederlandse gemeenten is, door het ontbreken 

van de benodigde gegevens, niet mogelijk . De ontwikkeling in 

Nederland is echter wel bekend *) . 

Staat 29 

Arbeidsplaatsen in de diensten in Eindhoven en Nederland, 

1950, 1960 en 1968 

Absoluut 
1950 = 100 (x 1.000) 

1950 1960 1968 1960 

Eindhoven 21,5 27,2 36,6 127 

Nederland 1. 696 2. 002 2.365 118 

1960 = 100 

1968 1968 

170 135 

139 118 

Uit staat 29 blijkt dat groei in de Eindhovense dienstensector 

gedurende de gehele periode 1950 - 1968 boven de landelijke 

ontwikkeling heeft gelegen. Bovendien is het verschil in groei

tempo na 1960 nog groter dan daarv66r . Van het totaal aantal 

arbeidsplaatsen in de dienstensector in Nederland is in 1950 

1,27% in Eindhoven gesitueerd; in 1968 is dat reeds 1 ,55%. 

Indien er sprake zou zLJn geweest van een achterstand in de 

dienstenseotor in Eindhoven in 1950 **) is deze in de periode 

daarna zeker gedeeltelijk verdwenen, zo niet geheel weggewerkt. 

VI .3. Recente ontwikkelingen in de diensten,1968 - 1971 

De eerste inventarisatie ten behoeve van het Eindhovens bedrij 

venregister heeft plaatsgevonden in het najaar van 1968. Deze 

telling gaf destijds voor de eerste keer actuele en gedetail 

leerde informatie omtrent het economisch gebeuren in Eindhoven. 

Het Eindhovens bedrijvenregister omvat - in tegenstelling tot 

b .v. de bedrijfstellingen van het C. B.S. - de gehele diensten

sector . Een tweede inventarisatie in Eindhoven is uitgevoerd 

*) Zie: N.E.I., De werkgelegenheid in de tertiaire sector in Twente, 
Rotterdam, augustus 1971 , blz.16 . 

** ) Zie : E.T.I .- Noord- Brabant: Sociaal - economisohe kenmerken en 
vraagstukken van het stadsgewest Eindhoven, deel I, Tilburg, 
oktober 1963. 
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in het voorjaar van 1971. Daar beide tellingen op dezelfde wij

ze zijn uitgevoerd en verwerkt is het mogelijk en zinvol een 

vergelijking t e maken tussen de situatie op beide momenten. 

VI . 4 . De ontwikkeling van het aantal vestigingen in de dienstensector 

tussen najaar 1968 en voor ,jaar 1971 

Het aantal vestigingen behorend tot de dienstensector is sinds 

najaar 1968 aanzienlijk teruggelopen. In 1971 zijn er in totaal 

110 vestigingen minder geteld dan in 1968, hetgeen een daling 

met ongeveer 2,5% betekent. 

Op zich beschouwd kan dit worden geïnterpreteerd als een minder 

gunstige ontwikkeling, maar zoals nog zal blijken, is het aantal 

arbeidsplaatsen in de dienstensector gedurende dezelfde periode 

aanzienlijk toegenomen. Dientengevolge is het gemiddeld aantal 

werkzame personen per vestiging in de dienstensector in 1971 

bijna 1 punt hoger dan in 1968 (8,6 respectievelijk 7,7) . 

Vooral in de detailhandel ( - 99) , groothandel ( - 68) en overige 

dienstverlening ( - 23) is het aantal vestigingen teruggelopen. 

De grootste stijging heeft zich voorgedaan in de sectoren hotel-, 

café - en restaurantbedrijven (+ 27), zakelijke dienstverlening 

(+ 26) en het bankwezen (+ 24) *) . 

Ondanks de vrij fo r se achteruitgang van het aantal vestigingen 

in de detailhandel heeft deze sector nog steeds het grootst 

aantal vestigingen in de dienstensector, en wel 38,5% van het 

totaal . Dit betreft alleen het aantal vestigingen met als hoofd

activiteit detailhandel. Daar er in Eindhoven bovendien nog 485 

vestigingen zijn met als nevenactiviteit detailhandel, is het 

totaal aantal detailhandelszaken in Eindhoven in 1971 2.209 

(zie ook paragraaf 8 van dit hoofdstuk). 

Wat betreft de omvang van het aantal vestigingen volgen na de 

detailhandel met 38,5% van het totaal aantal vestigingen in de 

diensten,de groothandel (10,7%), de hotel - , café- en restaurant-

*) Zie ook : C. Turner : Bank(be)rekeningen, in Kwartaalbericht Eind
hoven, 1971, nr . 4. 
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bedrijven ( 10,2%), overige diensten (9,0%), onderwijs (7,3%), 

maatschappelijke (7,0%) en zakelijke diensten (6,1%). 

Staat 30 

Vestigingen in de diens ten, per bedrijfsklaBse, 1968 en 1971 

Absoluut % Mutatie Bedrijfsklasse 
1968 1971 1971 ' 68- '71 

Groothandel (inclusief tussenpersonen) 545 477 10,7 - 68 
Detailhandel 1. 82} 1.724 }8,5 - 99 
Banken en andere finanoi~ le instellingen 68 92 2,0 + 24 
Verzekeringswezen 96 90 2,0 - 6 
Exploitatie van en handel in onroerende goederen 57 6} 1, 4 + 6 

Handel, bank- en verzekeringswezen 2·589 2.446 54,6 - 14} 

Spoorwegen 6 5 0, 1 - 1 
Tram- en autobusdiensten } } 0 ,1 ° Overig wegvervoer en aanverwante bedrijven 87 79 1,8 - 8 
Hul pbedrijven van het vervoer en overige 
vervoersbedrijven 20 27 0, 6 + 7 
Communioatiebedrijven 22 2} 0,5 + 1 

Vervoer en communicatie 1}8 1}7 },1 - 1 

Overheidsdiensten n . e.g . *) 27 26 0,6 - 1 

Onderwijs }}8 }28 7, } - 10 
Ereuienst 57 58 1 , } + 1 

Maatschappe li jke diensten n.e.g. }o5 }15 7, 0 + 10 
Zakelijke dienstverlening n.e.g . 250 276 6,1 + 26 

Recreatie }O }4 0,8 + 4 
Hotel-, oafé-, restaurantbedrijven e .d. 428 455 10 , 2 + 27 
Overige diensten 425 402 9, 0 - 23 

Overige diensten 1.860 1.894 42 , } + 34 

Totaal I 4-587 I 4-477 I 100,0 I - 11 0 

*) niet elders geregistreerd. 

De hier aangehaalde en beschreven mutaties zijn saldi , maar uit 

de mutatiestatistiek is gebleken, dat de beweging, d.w.z. het 

aantal opheffingen, verplaatsingen en nieuwe vestiginge~groter 

is dan in de industriële sector. Gezien het grote aantal kleine 

en zeer kleine ves tigingen in de dienstensector is dit ook niet 

zo verwonderlijk. 
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VI.5. De ontwikkeling van de werkgelegenheid in de diensten, 

1968 - 1971 

Bij de beschouwingen in deze paragraaf, gebaseerd op gegevens 

uit het bedrijvenregister, zijn buiten beschouwing gelaten de 

beroepsmilitairen en het personeel werkzaam in de huiselijke 

diensten. De analyse wordt toegespitst op de periode najaar 1968 

tot voorjaar 1971. Voor de volledigheid zijn in staat 31 ook op 

genomen de beschikbare gegevens uit de bedrijfstellingen 1950 en 

1963. 
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Staat 31 

Arbeidsplaatsen in de diensten, 1950 , 19 63, 1968 en 1971 

Absoluut % Per 10.000 inW"oners 
Bedrijfsklasse 

1950 1963 1968 1971 1968 1971 1950 1963 1968 1971 

Groothandel (inclusief tussenpersonen) 2.557 3-343 3.567 3·500 1 0, 1 9,1 178 191 191 185 
Detailhandel 4.497 7.044 8.490 8. 445 24,0 21,8 312 402 453 445 
Banken en andere financiële instellingen 873 1·442 2.312 4,1 6,0 50 77 122 
Verzekeringswe zen 720 1.068 971 3,0 2,5 41 57 51 
Exploitatie van en handel in onroerende goederen 78 127 352 392 1,0 1,0 5 7 19 21 

Handel, bank- en verzekeringswezen 12.1 07 14 · 919 15.620 42 ,2 40,4 690 797 824 

Spoorwegen 

j1. 645 

516 864 815 2,4 2,1 l 29 46 43 
Tram- en autobusdiensten 292 301 337 0,9 0,9 ) 114 17 16 18 
Overig wegvervoer en aanverwante bedrijven 698 826 827 2,3 2,1 ) 40 44 44 
Hulpbedrijven van het vervoer en overige 
vervoersbedrijven 50 131 125 184 0,4 0,5 4 7 7 10 

Communicatiebedrijven 666 830 988 1.083 2,8 2,8 46 47 53 57 

Vervoer en communicatie 2. 361 2.467 3.104 3·246 8,8 8,4 164 140 166 171 

Over heidsdiensten n . e.g . 1. 765 2.070 5,0 5,4 · 94 109 
Onderwijs 4.413 4.864 12,5 12,6 · 236 257 
Eredienst . 292 236 0,8 0,6 16 12 

Maats~happeli jke diensten n.e . g . 4. 720 5.661 13,3 14,6 252 299 
Zakelijke dienstverlening n.e.g. 1.853 2· 548 5,2 6,6 99 134 
Recr eatie 472 481 1,3 1,2 25 25 
Hotel- , café- , reataurantbedrijven e . d. 1.088 1.472 1.792 1.745 5,1 4,5 76 84 96 92 
Overige diensten . 2.039 2 . 209 5,8 5,7 · 109 117 

Overige diensten . 17 · 346 19.814 49,0 51,2 926 1.045 

Totaal 35·369 38 . 680 100,0 100,0: 1.889 2. 040 
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In 1971 is de werkgelegenheid in de dienstensector 3.311 arbeids

plaatsen, d.w.z. 9,4% hoger dan in 1968. Het meest opvallende is 

wel, dat het aandeel in de werkgelegenheid van de groothandel én 

detailhandel tussen 1968 en 1971 vrij sterk is teruggelopen,_ 

respectievelijk van 10, 1 tot 9,1% en van 24,0 tot 21,0%. 
De grootste stijging van het relatieve aandeel is te zien in het 

bankwezen (4,1 naar 6,0), zakelijke diensten (5,2 naar 6,6) en 

maatschappelijke diensten (13,3 naar 14.6). 

Absoluut genomen zijn er slechts enkele bedrijfskIassen die in 

1971 een geringer aantal arbeidsplaatsen hebben dan in 1968, 
n.l. het verzekeringswezen, de groothandel, eredienst, de spoor

wegen, hotel - , café- en restaurantbedrijven en de detailhandel. 

In totaal bedraagt het verlies aan arbeidsplaatsen in deze sec

toren tesamen 361. 

Daar staat evenwel tegenover dat de werkgelegenheidsgroei in 

andere sectoren aanzienlijk is geweest. Dit zijn het bankwezen 

(60,3%), de zakelijke diensten (37,5%), de maatschappelijke 

dienstverlening (19,9%), de overheid (17,3%) en het onderwijs *) 
(10,2%), die tesamen het aantal arbeidsplaatsen met 3.262 hebben 

zien toenemen. 

De zojuist genoemde cijfers doen vermoeden - hetgeen ook reeds 

in hoofdstuk IV is gesuggereerd - dat de over-all groei in de 

dienstensector zich vooral heeft voorgedaan in de grote vesti

gingen. Dat dit in de meeste bedrijfskIassen en in de diensten

sector als totaal ook inderdaad het geval is geweest, blijkt 

uit staat 32. 

Onder grote vestigingen in de dienstensector wordt hier ver

staan alle bedrijven en instellingen met in 1971 50 of meer 

werkzame personen. Het betreft in totaal 97 vestigingen, die 

met 17.383 arbeidsplaatsen in 1971 ongeveer 45% van de werkge

legenheid in de dienstensector voor hun rekening nemen. De totale 

werkgelegenheidsgroei in de dienstensector met 3.311 arbeids

plaatsen wordt overtroffen door die in de grote vestigingen 

(incl. nieuwvestigingen), die 3.950 arbeidsplaatsen bedraagt. 

De cijfers van de sector onderwijs Z1Jn excl. de leerkrachten 
die er school een onvolledige dagtaak (d.w.z. minder dan 15 uur 
per week vervullen, hetgeen in 1971 1.361 keer voorkomt. 
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Staat 32 

Mutatie in het aantal arbeidsplaatsen in de diensten, 1968 - 1971 

Mutatie 

in vest i- nieuwe ves-
Bedrijfsklass8 totaal per gingen met tigingen met 

bedrijfs- 50 of meer 50 of meer 
klasse werkzame werkzame 

personen personen 

Groothandel (inclusief tussenpersonen) - 67 + 162 -
Detailhandel - 45 - 213 + 509 
Banken en andere financiële instellingen + 870 + 709 -
Verzekeringswezen - 97 + 36 -
Exploitatie van en handel in onroerende 
goederen + 40 + 19 -
Handel, bank- en verzekeringswezen + 701 + 713 + 509 

SpoorNsgen - 49 + 128 -
Tram- en autobusdiensten + 36 + 36 -
Overig wegvervoer en aanverwante bedrijven + 1 + 90 -
Hulpbedrijven van het vervoer en overige 
vervoersbedrijven + 59 + 27 -
Communicatiebedrijven + 95 + 283 -
Vervoer en communicatie + 142 + 564 -

Overheidsdiensten n.e.g. + 305 + 316 -
Onderwijs + 451 + 271 -
Eredienst - 56 - -
l1aatschappelijke diensten n.e.g . + 941 + 767 -
Zakelijke dienstverlening n.e.g. + 695 + 158 + 300 

Recreatie + 9 + 2 -
Hotel-, café- , restaurantbedrijven e.d. - 47 - 3 -
Overige diensten + 170 + 185 + 168 

Overige diensten + 2.468 4- 1.696 + 468 

Totaal + 3·311 + 2·973 + 977 

Nagenoeg alle grote vestigingen hebben in 1971 meer personen 

in dienst dan in 1968 . Enige, maar toch belangrijke uitzonderin

gen vormen de grote vestigingen in de detailhandel (vnl. waren

huizen), die hun personeelsbestand hebben ingekrompen. 

In andere bedrijfsklassen die een dalende werkgelegenheid te 

zien geven (de groothandel, het verzekeringswezen, de spoorwe

gen, eredienst en hotel-, café- en restaurantbedrijven) is deze 

daling voornamelijk een gevolg geweest van de ontwikkelingen in 

de kleinere vestigingen. 
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De klassen met een sterk toenemende werkgelegenheid geven ook 

in de kleine vestigingen een expansie te zien . Zo is in het 

bankwezen én de maatschappelijke diensten 18,5% van de groei 

geconcentreerd in de kleine vestigingen, in de zakelijke dienst

verlening 34,1% en in het onderwijs 39,9%. 

De zojuist beschreven ontwikkelingen hebben tot gevolg gehad, 

dat de gemiddelde grootte der vestigingen in de dienstensector 

als totaal en in - · nagenoeg - alle bedrijfstakken is toegenomen. 

De belangrijkste uitzondering is de horeca- sector, waarin het 

aantal vestigingen is toegenomen, terwijl het aantal werkzame 

personen lager is. In de gehele dienstensector is dit gemiddelde 

opgelopen van 7,7 in 1968 tot 8,6 in 1971 , in de handel .en het 

bank- en verzekeringswezen van 5,8 tot 6,4, vervoer en communi

catie van 22,5 tot 23,7 en in de overige diensten van 9,3 tot 

10,5· 

Dit betekent, dat de werkgelegenheid in de diensten - in grotere 

vestigingen beter gewaarborgd dan in kleinere - in 1971 een 

sterker fundament heeft dan in 1968. Vanuit het oogpunt van 

werkgelegenheid mag een dergelijke ontwikkeling als gunstig 

worden gekwalifioeerd. 

VI.6. Een herindeling van de werkgelegenheid in de diensten 

De tot nu toe in dit hoofdstuk gehanteerde indeling van de werk

ge legenheid in de diensten is omvangrijk en vrij gedetailleerd. 

Om te komen tot een vergelijking met de structuur en ontwikke 

ling van de werkgelegenheid in de diensten in enkele andere 

Nederlandse stedelijke gebieden, is gebruik gemaakt van een 

meer eenvoudige en iets globalere indeling. Er is een onderscheid 

gemaakt tussen: 

a. ~~~~~!j~~_~!~~~~~~~ 

groot- en detailhandel, bank- en verzekeringswezen, handel 

in onroerende goederen, zakelijke dienstverlening, recreatie, 

hotel - , café- , restaurantbedrijven e.d. en overige diensten; 
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b. ~~~~~~~~EE~!~J~~_~~~~~~~~~ 

overheidsdiensten, onderwijs, eredienst en maatschappelijke 

diensten n . e.g . ; 

c. vervoer en communicatie: 

s poorwegen , autobusdiensten, overig wegvervoer en aanverwante 

bedrijven, hulpbedrijven van het vervoer en communicatie

bedrijven. 

staat 33 geeft de Eindhovense cijfers voor 1968 en 1971 op basis 

van deze beter hanteerbare indeling. 

Staat 33 

Arbeidsplaatsen in de diensten per categorie van bedrijfskIassen, 1968 - 1971 

Absoluut % Per 10 . 000 Mutatie 1968 - 1971 
inwoners 

Categorie Abso- Per 

1968 1971 1968 1971 1968 1971 luut % 10.000 
inwoners 

Zakel i jke dienst en 21. 075 22 . 603 59 . 6 58 .4 1. 126 1. 192 + 1. 528 + 7. 3 + 66 
Maatschappel i j ke 
diensten 11. 190 12.83 1 31. 6 33 , 2 598 677 + 1. 641 + 14, 7 + 79 
Vervoer en communi-
catie 3· 104 3. 246 8 . 8 8.4 166 171 + 142 + 4.6 ... 5 

Totaal 35 . 369 38 . 680 100,0 100, 0 1.889 2.040 + 3· 311 + 9. 4 + 151 

Ongeveer 60% van de werkgelegenheid in de diensten behoort tot 

de zakelijke diensten, circa één derde tot de maats chappelijke 

di ensten. Het relatieve werkgelegenheidsaandeel van de maat 

schappe lijke diensten is tussen 1968 en 1971 toegenomen ten 

koste van het aandeel van de beide andere categorieën. Zowel 

absoluut (1 .641 arbeidsplaatsen) als relatief (14,7%) is de 

groei in de sector maatschappelijke diensten het grootst ge

weest. Ook in de zakelijke diensten is de absolute to eneming 

(1.528 arbeidsplaatsen) behoorlijk geweest, .alhoewel het groei

percentage (7,3%) ver beneden dat in de maatschappelijke dien

sten ligt . 

Voor alle drie onderscheiden categorieën geldt overigens dat het 

aantal arbeidsplaatsen per 10.000 inwoners tussen 1968 en 197 1 

is gestegen. 
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VI.7 . Een vergelijking met enkele andere stedelijke gebieden 

In staat 34 is opgenomen de relatieve verdeling van het aantal 

arbeidsplaatsen in de dienstensector en de relatie werkgelegen

heid - i nwonerta l in Ape l doorn, Den Haag, Ti l burg, de Zaanstreek 

en Eindhoven. Dit zijn de enige Nederlandse stedelijke gebieden 

waarvan vergelijkbare gegevens beschikbaar zijn. 

Staat 34 
Arbeidspl aatsen in de die~sten per categorie van bedrijfskiassen, 

Apeldoorn, Den Haag, Tilburg, Zaanstreek en Eindhoven 

% Per 10. 000 inwoners 

0 

" 
0 

" Categorie ~ ..... 0 " sS:; 0 

"'" ., ~ 00 0 "'~ .0 
o~ 

~s:; '" " ..... • o~ ....... 
~ " ..... o 0 ~ ., '" 0 o 0 .. '" ., '" '" . "'~ m~ ;:J~ '" . "'~ .~ .-h< PO ~ . .... ·rl PO " . 0., ~..,. ......... .. ~ " ..... 0., "'" ......... .. ~ 

Oo"" • • 'rl '" 
... 

'rl '" ~~ • • ·rl '" 
... 

"". A~ O<~ "'~ "'~ A~ O<~ "'~ 

Zakelijke diensten 51.7 57.0. 60..4 64.3 58.4 850. 1.837 1. 0.81 839 
Maatsohappelijke 
diensten 40..1 34.0. 32.3 21,0 . 33 , 2 659 1.0.93 579 355 
Vervoer en communi-
catie 8.2 9.0. 7.3 8.7 8.4 135 290. 131 114 

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100 , 0 1.644 3.220. 1. 791 1. j0.8 

" • • 0 

" "'~ " ..... 
·rl '" "'-

1. 192 

677 

171 

2. 0.40. 

Alhoewel de gegevens in staat 34 betrekking hebben op verschil

lende ti j dstippen, mag - gezien de geleidelijkheid van de ont

wikkelingen - worden aangenomen dat een vergelijking toegestaan 

is. 

Zowel wat betreft niveau (2.040 arbeidsplaatsen per 10.000 in

woners) als wat betreft de re l atieve verdeling van de werkgele

genheid in de dienstensector (58,4 - 33,2 - 8,4%) benadert Eind

hoven het dichtst de s i tuatie in Ti l burg. Qua niveau l igt Eind

hoven boven Apeldoorn, Ti l burg en de Zaanstreek, maar onder 

Den Haag, zoals b l ijkt uit figuur 18. 

Van Den Haag en Tilburg zijn ook cij f ers beschikbaar, di e iets 

zeggen over de ontwikke l ing in de laatste j aren. Staat 35 geeft 

deze cijfers. 
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Relatief gezien blijft de jaarlijkse groei in de Eindhovense 

diensten enigszins achter bij die in Tilburg. In Eindhoven is 

deze groei gelijkmatiger verdeeld over de drie onderscheiden 

categorieën. 

In Den Haag is er alleen sprake van een uitbreiding in de maat

schappelijke diensten. In Eindhoven wordt de groei gedragen door 

de ontwikkelingen in de maatschappelijke en zakelijke diensten, 

terwijl in Tilburg vooral het vervoers- en communicatiewezen 

(relatief) en de zakelijke diensten (absoluut) zich snel uit

breiden. 
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Niettemin is de structuur en ontwikkeling van de werkgelegen

heid in de diensten in Eindhoven van niveau. Een continuering 

van he t tot nu toe gevoerde beleid biedt alle waarborgen voor 

een verdere uitbouw - in de breedte en in de diepte - van de, 

voor een gezonde werkgelegenheidsstructuur, toch wel zeer be

langrijke dienstensector. 

Staat 35 
Herkgelegenheidsgr oei in de diensten in Den Haag , Tilburg en Eindhoven 

Absoluut % 

Categorie Den Haag Tilburg Eindhoven Den Haag Tilburg Eindhoven 
apr.1969 1969 1968 apr.1969 1969 1960 
tot tot t ot tot tot tot 
apr.1971 .1970 1971 apr.197 1 1970 1971 

Zakel ijke diensten + 146 + 676 + 1. 528 12 , 1 56 , 1 46 ,1 

Naatschappelijke 
diensten + 2.606 + 277 + 1. 641 227.4 23 ,0 49 . 6 

Vervoer en 
communicatie - 1. 606 + 252 + 142 - 140 .1 20 ,9 4 .3 

Totaal + 1.146 + 1. 205 + 3· 311 1 DO , 0 100 , 0 100,0 

VI.8 . De detailhandel 

Niet alleen vanwege het aantal daarin werkzame personen, maar 

ook vanwege het grote aantal en de gevarieerdheid van de vesti

gingen en de nauwe relatie met het verzorgingsniveau, verdient 

de detailhandel afzonderlijke aandacht . 

Daar in het kader van het aan de gang zijnde winkelplannings 

onderzoek de detailhandel uitvoerig zal worden behandeld, is 

hier volst~an met een korte weergave van de situatie in Eind

hoven in het voorjaar van 1971. *) 

Onder detailhandel is hier verstaan niet alleen de detailhandel 

in winkels, maar ook die niet in winkels zoals b.v. de detail 

handel in brandstoffen, de markt- en straathandel. De detail-

*) Zie ook: Afdeling Onderzoek en Statistiek der gemeentesecretarie 
Eindhoven: 

- "De ontwikkeling van het aantal vestigingen in de detailhandel 
in Eindhoven, 1960 - 1968" in Kwartaalbericht Eindhoven, 1968, 
nr.2; 

- "Het aantal vestigingen in de detailhandel in Eindhoven 1960 
en 1970" in Kwartaalbericht Eindhoven, 1970, nr . 2. 
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handel is in de tot nu toe gegeven cijferopstellingen slechts 

gedeeltelijk begrepen onder de bedrijfstak "detai l handel " . 

Het komt namelijk nogal eens voor dat i n één vestiging meerdere 

activiteiten, waaronder detailhandel, worden uitgevoerd. Sl echts 

dan wanneer volgens opgave van de ondernemer de detailhandel als 

belangrijkste activiteit is aan te merken, is de betreffende 

vestiging onder de "detailhandel " gerubriceerd. In de overige 

gevallen is de andere als voornaamste vermelde activiteit, veel

al vallend onder de sector "nijverheid", bepalend voor de in

deling. Door een afzonderlijke classificatie van de naast de 

hoofdactiviteit uitgevoerde nevenact i viteiten is het evenwel 

mogelijk de volledige detailhandel bi j een te brengen. 

In Eindhoven zijn in 1971 in totaal 2.209 vestigingen met a l s 

hoofd- en/of nevenactiviteit detailhandel geteld . Een verdeling 

van deze detailhandelsvestigingen en de bevolking over de wijken 

van de stad is gegeven in staat 36. 

St aat 36 

Detai lhande l svesti g ingen en bevolking per stadsdeel 

Detailhande lsves t igingen 197 1 Bevolking 
Stadsdeel per 1. 1 . 1972 

Absoluut % % 

Centrum 356 16 , 1 0, 8 

stratum 412 18,6 18 ,9 

Tonge lre 216 9, 8 10 , 3 

lr/oensel 588 26 , 6 42 , 1 

Strijp 32 4 14, 7 13,3 

Gestel 313 14, 2 14 , 6 ' 

Gehele gemeente 2.209 100 ,0 100 , 0 

De relatieve verdeling van het aantal detailhandelsvestigingen 

over de wijken zegt op zich beschouwd niet veel. Ze moet worden 

gezien in relatie tot de inwoneraantal len. Daarom is allereerst 

een vergelijking gemaakt met de procentuele verdeling van de 

bevolking over de wijken per 1 januari 1972. 

Opvallend is de grote mate van overeenstemming tussen de beide 

percentages van Stratum, Tongelre, Strijp en Gestel. Het rela

tief groot aantal detailhandelsvestigingen in het Centrum is 

vanzelfsprekend, maar tekenend is in verhouding tot de bevolking 

het lage percentage detailhandelszaken in Woensel. 
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Nog sprekender is in dit geval het aantal detailhandelsvesti 

gingen per 1 . 000 ' inwoners : 

Centrum 

Strijp 

Stratum 

Gestel 

Tongelre 

Woensel 

237,2 

12,6 

11 ,5 
11 ,3 

11 ,0 

7,4. 

Voor de gehele stad is dit verhoudingsgetal 11,7, waaruit nog 

eens duidelijk blijkt de lage (kwantitatieve) waarde voor Eind

hovens nieuwste wijk Woensel. Dit zegt overigens nog niets over 

de kwaliteit van het verzorgingsniveau in Woensel, gezien de 

- ook wat het winkelapparaat betreft - struotureel andere en 

meer moderne opzet van deze wijk. Daar komt ook nog bij, dat 

het detailhandelsapparaat in Woensel in het voorjaar van 1971 

nog niet geheel uitgebouwd is. Met name geldt dit laatste voor 

het subcentrum Woensel. 

Een vergelijking met de situatie in 1968 moet globaal van karak

ter blijven, omdat de noodzakelijke eerdergenoemde "correctie" 

(zie blz. 29) slechts kan worden toegepast voor vestigingen 

met als hoofdactiviteit detailhandel. Deze globale vergelijking 

laat echter duidelijk zien dat er alleen in het centrum sprake 

is van een toeneming van het aantal detailhandelsvestigihgen. 

Voor de volledigheid is in staat 37 opgenomen een verdeling van 

de detailhandelsvestigingen per stadsdeel over de verschillende 

bedrijfsgroepen . 

Een vergelijking met de situatie in 1968 laat toch wel enige 

duidelijke ontwikkelingen zien. Het aantal detailhandelszaken 

in voedingsmiddelen en dranken en in overige artikelen is 

sterk teruggelopen. Daarentegen is het aantal vestigin'gen in 

"geneesmiddelen, drogisterij - artikelen, parfumerieën" en "boeken, 

kantoor- en schoolbenodigdheden" in 1971 aanzienlijk groter dan 

in 1968 . 
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Staat 37 

Detailhandelsve s tigingen naar bedrijfsgroepen en stadsdeel 

Detailhandel in: 

- dierlijke voedingsmiddelen 

- overige voedingsmiddelen en 
dranken 

- geneesmiddelen, drogisterij
artikelen, parfumerieHn 

- kledingartikelen 

- overige textielwaren en leder-
waren 

- meubelen en woningtextiel 

- electrische artikelen, muziek-
instrumenten, sanitaire art. 

huishoudelijke artikelen, 1Jzer
waren, artikelen van glas en 
hout 

- transportmiddelen 

- benzinetankstations 

- niet gespecificeerde detailhandel, 
warenhuizen 

- boeken, kantoor- en schoolbeno
digdheden 

- fotografische en optisohe arti
kelen, uurwerken, gouden en zil
veren voorwerpen 

- speelgoederen, sportartikelen en 
wapens 

- bloemen, planten en zaden 

- brandstoffen 

- overige artikelen (kunstnijver-
heid, tabaksprodukten, 2e hands
goederen) 

Totaal 

~ 
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7 

22 

28 

91 

41 
23 

25 

15 

5 

6 

29 

31 

7 
8 

18 
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90 
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18 

30 
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26 

27 
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10 
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30 
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28 

64 
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29 

29 
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7 

11 
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11 

24 
6 

34 

588 
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26 

77 

22 

14 

29 

17 

21 

21 

25 

7 

10 

8 

6 
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3 

25 

324 

81. 

.-< • +> • ~ 
'" 
26 

68 

28 
12 

28 
26 

14 

21 

31 

3 

8 

6 

3 

14 

23 

313 

~ 
+> . " .-< ~ . ~ 

"' . 
~g:, 

173 

439 

192 

175 

204 

137 

122 

135 
172 

26 

11 

67 

73 

35 
86 
21 

141 

2.209 

In de "Eindhovense detailhandel" zijn in 1971 bijna 11.600 per

sonen werkzaam. Een verdeling van de vestigingen en ne daarin 

werkzame personen naar grootteklasse geeft staat 38. 

staat 38 

Vestigingen en werkzame personen in de detailhandel naar grootteklasse 

van de vestigingen, 1971 

Vestigingen Werkzame personen 
Aantal werkzame personen 

Absoluut j., Absoluut % 

1 495 22,4 495 4,3 
2 - 4 1.180 53 ,4 3.012 26 , 0 

5 - 9 346 15,7 2.208 19,1 

10 - 49 167 7,5 3.168 27 , 3 
50 en meer 21 1,0 2·703 23,3 

Totaal 2.209 100,0 11 .586 100,0 

I 

I 
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In de detailhandelssector overheerst het kleinere bedrijf nog 

méér dan in het totaal . Ongeveer 75% van de vestigingen heeft 

minder dan 5 werkzame personen . Merkwaardig is wel dat het 

aantal eenmanszaken slechts 22,4% van het totaal aantal vesti

gingen in de detailhandel uitmaakt. In alle sectoren tesamen 

is dit namelijk 25,4% (zie staat 1, blz . 8). 

Wat betreft de verdeling van het aantal werkzame personen kan 

het volgende worden opgemerkt . Ongeveer 50% is werkzaam in ves 

tigingen met minder dan 10 werkzame personen en slechts 23% in 

vestigingen met 50 of meer werkzame personen. 

Een beschrijving van het verloop van de werkgelegenheid in de 

tijd is niet mogelijk, omdat van de vestigingen met als neven

activiteit detailhandel (o.a . garagebedrijven, bakkers e . d.) 

het gehele personeelsbestand is meegeteld *). 

Bijvoorbeeld van een garagebedrijf met als nevenactiviteit ver
koop van auto's (detailhandel) is in staat 38 het gehele per
soneelsbestand (noodgedwongen) tot de detailhandel gerekend. 
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gemeente Eindhoven 

BIJLAGE I 

Aan: 

Gea.dresseerde 

uw kenmerk uw brief van on8 kenmerk 

Eindhoven, datum postmerk. 

onderwerp 

Inventarisa tie van 

de werkgelegenheid. 

Medio 1968 informeerden wij u omtrent d e instelling 

van een zogenaamd bedrijvenre gister, d.i. een regis

ter waarin voor elk bedrijf en e lke instelling op 

maat schappelijk terre in een aantal kenmerkend e gege

vens is opgenomen. Aan zulk een register bestond gro t e 

behoefte met het oog op het t e voeren werkgelegenheids

beleid, het beleid t en aanzien van winkelplanning enz. 

U verstrekte toen een opgave van uw bedrij f /instelling, 

die tesamen met die van anderen in bedoeld reg i ster 

is ingevoegd . Aan de hand daarvan is vervolgens het 

rapport "Bedrijvigheid en Werkge legenheid " opgesteld, 

waarmee het inzicht in de structuur van de werkgelegen

heid in Eindhove n in aanzienlijke mat e i s verdiept. 

De in het bedrijvenregister opgenomen gegevens moeten 

voor wat betreft het aantal werkzame personen e n de 

herkomst daarvan thans als verouderd worden beschouwd. 

Met het oog daarop besloten wij tot een nieuwe inven

tarisatie, waartoe een vragenformulier is ontworpen 

waarvan u bijgaand een exemplaar aantreft. 

bUlagen: 1 vragenformulier 

1 retour-enveloppe . 
Stadhuisplein 1, Eindhoven telefoon 040-68811 telex 51365 
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Wij mogen u verzoeken dit vragenformulier te willen 

invullen en met gebruikmaking van de eveneens bijge

voegde gefrankeerde retourenveloppe t e retourneren. 
Evenals de vorige maal betreffe n de gevraagde gegevens 

slechts enkele summiere kenmerken van uw bedrijf of 

instelling. Deze zullen vanzelfsprekend strikt ve r 

trouwelijk worden behandeld. In geen geval zullen bij 

het gebruik van de van u en anderen v erkregen infor

matie in overzichten, rapporten en dergelijke gege v ens 

van afzonderlijke bedrijven en instellingen kunnen wor 

den afgeleid. 

De organisatie van de enquête is opgedrage n aan de 

afdeling Onderzo e k en Statistiek van de Gemeentesecre 

tarie. Voo r nadere inlichtingen kunt u zich tot d eze 

afdeling wenden. 

Gaarne vertrouwen wij, 

enquête zult willen verlenen. Voor uw 

zeggen wij u bij voorbaat gaarne 

g aan deze 

'ereidwill igheid 

Weth ouders 

, sec r etaris . 

.I 
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BIJLAGE 11 

, 
GEMEENTE EINDHOVEN. 

Afd. Onderzoek en Statistiek 
der Gemeentesecretarie, VRAGENFORMULIER TEN BEHOEVE VAN EEN 

Tel. 68811, toestel 2287. INVENTARISATIE VAN DE WERKGELEGENHEID. 

I. Algemene gegevens over de 
vestiging 1) 

r 

1. Naam 

Adres 

L 

Telefoonnr. : 

Indien de hier vermelde naam enz. onjuist zou zijn, verzoeke dan de juiste naam enz . 

hieronder te vermelden. 

Naam 

Adres 

Telefoonnr. : 

2. Stichtingsjaar van de vestiging, gesitueerd op bovengenoemd adres: 

11. Aard van de in de vestiging uitgeoefende bedrijvigheid. 

3. a. 

b. 

c. 

1 ) 

Tot welke branche of bedrijfscategorie behoort de vestiging? 

Indien meerdere soorten bedrijvigheid in de vestiging worden uit

geoefend, welke soorten zijn dit? 

a. 

b. 

c. 

d. 

Welke van de onder 3b genoemde soorten van bedrijvighe id bepaalt 

het hoofdkarakter van de vestiging? 

Onder vestiging is te verstaan elk(e) afzonderlij k ge legen fabriek, winkel, werkplaats, 
kontoor, opslagruimte of andere ruimte of complex von ruimten van één onderneming. 

-, 

-.l 
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111. Werkzame personen . 

4. 

5. 

Hoevee l persanen waren per datum postmerk werkzaam in de onder 

vraag 1 genoemde vestig i ng ? 

(gedurende tenminste 15 uur per week; inclusie f de e igenaa r, me

dewerkende gezins lede n en personeel werkzaam in de bu itendienst) 

Woonplaats van de in de vestig ing, werkzame personen 

(inclusief eigenaar enz.) 

gemeente mannen vrouwen 

Best 03 

Eindhoven 08 

Ge ldrop 06 

Heeze 07 

Helmond 10 

Nuenen 05 

Oir,chot 02 

Son en Breuge I 04 

Val kenswaard 09 

Veldhoven 01 

Waalre 00 

Overig N . Brabont 11 

Overig Nede rland 20 

Be lgi!! I 30 

Overig Buiten land 140 

mannen 

vrouwen 
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