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1. 

SAMENVATTING 

Een daling van de arbeidsreserve in het rayon Eindhoven van 1968 op 

1970 is gevolgd door een toeneming die per ultimo juni 1972 resul

teerde in een hogere reserve dan per ultimo juni 1968. 

De daling van de absolute omvang van de arbeidsreserve in het rayon 

Eindhoven van 1968 op 1970 ging gepaard met een afneming van het 

relatieve aandeel daarvan binnen de totale Nederlandse arbeidsreser

ve. Vanaf 1970 stijgt dit relatieve aandeel weer, doch blijft aan

zienlijk beneden dat van 1968 . In vergelijking met Nederland is de 

werkloosheidssituatie in het rayon Eindhoven daarom thans gunstiger 

dan in 1968 . 

De invloed van de conjunctuur op de omvang van de arbeidsreserve is 

in het rayon Eindhoven sterker dan landelijk kan worden geconsta

teerd; de seizoensgevoeligheid blijkt daarentegen geringer. 

Binnen het rayon is het aandeel van de werklozen wonend in Eindhoven 

van 1968 op 1972 gestegen van 65,9 tot 73,1%. 

Vergeleken met de situatie per medio april 1968 is het aantal werk

loze bouwvakarbeiders op hetzelfde tijdstip in 1972 sterk gedaald, 

n.l. van 882 tot 382; de overige beroepsgroepen vertonen, met uit 

zondering van het personeel in algemene dienst, alle een stijging. 

De duur van de inschrijving van oudere werklozen is in het algemeen 

langer dan die van jongere. 

De arbeidsreserve in 1972 bestaat, vergeleken met die in 1968, voor 

een aanzienlijk groter deel uit personen met méér dan alleen lager 

onderwijs. Dit houdt verband met een sterke terugval van het aantal 

werkloze bouwvakarbeiders en een stijging van de werkloosheid onder 

de overige beroepsgroepen. 

Het aantal werklozen met een u.l.o. - of v.h.m.o .-opleiding is in 

1972 ten opzichte van 1968 sterk gestegen, t.w. van 195 in 1968 

tot 320 in 1972. 

De jongere werklozen hebben voor een groter deel dan de oudere na 

het lager onderwijs vervolgonderwijs genoten. 
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Par. 1 

INLEIDING 

In deze nota wordt een analyse gegeven van de ontwikkeling in de 

omvang en de samenstelling van de geregistreerde mannelijke ar

beidsreserve in het rayon van het Gewestelijk Arbeidsbureau Eind

hoven in de periode 1968 - 1972 *). Zoals in de meeste landelijke 

en regionale publikaties worden ook in deze nota vooral de econo

mische aspecten van de werkloosheidsproblematiek belicht. Met name 

wordt nagegaan of aan de hand van de ontwikkeling van de mannelijke 

arbeidsreserve in de jaren na 1967 een oordeel kan worden gevormd 

over de structurele en conjuncturele aspecten van de werkgelegen

heid in Eindhoven en omgeving. In dit opzicht kan deze nota dan ook 

worden beschouwd als een aanvulling op het rapport "Eindhoven, cen

trum van werkgelegenheid" **). 

De nota valt in twee delen uiteen: 

in het eerste deel (par. 2 en 3) ligt de nadruk op de omvang van 

de mannelijke arbeidsreserve in het rayon Eindhoven, zowel abso

luut als in vergelijking met geheel Nederland; bij dit deel van 

de analyse is gebruik gemaakt van de gegevens over de mannelijke 

arbeidsreserve op het einde van de maanden maart, juni, septem

ber en december; zoals bekend worden door de Gewestelijke Ar

beidsbureaus maandelijks uitgebreide statistische gegevens ver

zameld; deze worden onder andere gepubliceerd in het Maandver

slag Arbeidsmarkt van het Ministerie van Sociale Zaken en in de 

Sociale Maandstatistiek van het C.B.S.; 

in het tweede deel (par. 4) wordt vooral ingegaan op de samen

stelling van de mannelijke arbeidsreserve in het rayon Eindhoven; 

bij dit deel van de analyse is gebruik gemaakt van gegevens over 

de woonplaats, de leeftijd, de beroepsgroep, het opleidingsniveau 

en de inschrijvingsduur; deze gegevens worden met medewerking van 

*) Deze nota is een vervolg op eerdere rapporten over de arbeids
reserve in 1968 , 1968 - 1969 en 1968 - 1970. 

**) Eindhoven, juni 1972. 
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het Gewestelijk Arbeidsbureau te Eindhoven sinds 1968 ieder jaar 

omstreeks medio april verzameld *). 

Tot slot van deze inleidi'ng worden nog twee begrippen nader omschre-

ven : 

tot het rayon van het Gewestelijk Arbeidsbureau Eindhoven behoren 

thans de gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop, Heeze, Nuenen c.a., 

Son en Breugel, Veldhoven en Waalre; vóór oktober 1971 behoorde 

bovendien de gemeente Vessem tot het rayon Eindhoven; 

tot de geregistreerde arbeidsreserve in het rayon Eindhoven wor

den die personen gerekend die in een van de genoemde gemeenten 

wonen en die 

a. ofwel volledig werkloos zijn; 

b. ofwel werkzaam zijn op aanvullende werken en sociale voorzie

ningsobjecten en in aanmerking komen voor bemiddeling naar 

het vrije bedrijf. 

*) Voor de keuze van deze peildatum mag worden verwezen naar de 
nota "Een analyse van de werkloosheid in Eindhoven", Eindhoven, 
oktober 1968. 
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Par. 2 

DE GEREGISTREERDE MANNELIJKE ARBEIDSRESERVE IN HET RAYON EINDHOVEN, 

1968 - 1972 

In staat 1 zijn gegevens opgenomen over de omvang van de mannelijke 

arbeidsreserve in het rayon Eindhoven vanaf 1968; voor ieder jaar 

i s de arbeidsreserve vermeld op een viertal tijdstippen. 

staat 1 

Geregistreerde mannelijke arbeidsreserve in het rayon Eindhoven, 1968 - 1912 

jaar 31 maart 30 juni 30 september 31 december gemiddeld 

1968 2.560 1.851 1.119 2. 050 2.062 

1969 2.054 1·535 1 .521 1 .512 1.655 

1910 1 . 258 929 936 1.117 1.075 

1971 1·330 1.149 1. 289 2 . 117 1·472 

1972 2.061 1.925 

Deze cijfers over de omvang van de mannelijke arbeidsreserve in 

het rayon Eindhoven spreken een duidelijke taal: 

van 1968 tot 1970 daalt de arbeidsreserve aanzienlijk; 

I 

na 1970 neemt de arbeidsreserve weer toe en is op 30 juni 1972 

zelfs hoger dan op 30 juni 1968. 

Bij de interpretatie van deze oijfers moeten enige kanttekeningen 

worden gemaakt: 

in de eerste plaats wordt er aan herinnerd dat Vessem thans niet 

meer tot het rayon Eindhoven behoort; 

in de tweede plaats wordt er op gewezen dat het aantal inwoners 

in het rayon is toegenomen van circa 290.000 op 1 januari 1968 

tot ruim 306.000 op 1 januari 1972; in hoeverre in deze periode 

eveneens sprake is van een toeneming van de mannelijke beroeps

bevolking is niet duidelijk; voor de gemeente Eindhoven zijn de 

volgende gegevens bekend *): 

*) Alhoewel dit rapport alleen handelt over de geregistreerde manne
lijke arbeidsreserve, volgt hier ter informatie de geregistreerde 
vrouwelijke arbeidsreserve in het rayon Eindhoven ultimo april 
1972: 433. 

, 
r 



4· 

mannelijke vrouwelijke 
bevolking beroeps - beroeps - bron 

bevolking bevolking 

31 mei 1960 167.577 49 . 437 15·245 volkstelling 1960 

28 febr . 1971 190.188 49·725 18.935 volkstelling 1971 
(voorlopige 
uitkoms ten) 

in de derde plaats moet er rekening mee worden gehouden dat in 

de periode 1968 - 1972 enkele malen wijzigingen zijn aangebracht 

in de registratie van de arbeidsreserve; deze wijzigingen hebben 

met name betrekking op de groep mindergeschikten, waaronder be 

grepen de minder- validen; grafiek 1 laat zien, dat deze groep 

van de arbeidsreserve een geheel ander verloop kent dan de res 

terende arbeidsreserve. 
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Gelet op de vele vraagtekens die - in verband met de wijzigingen 

in de registratie - kunnen worden geplaatst bij het verloop van 

de groep minder- geschikten, is deze in de verdere analyse buiten 

beschouwing gelaten. Wanneer daarom in het vervolg wordt gespro -
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ken van de geregistreerde arbeidsreserve, is daarmee bedoeld 

de totale geregistreerde reserve, exclusief de minder-geschikten. 
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Par. 3 

DE GEREGISTREERDE MANNELIJKE ARBEIDSRESERVE, EXCLUSIEF MINDER

GESCHIKTEN, IN HET RAYON EINDHOVEN EN IN NEDERLAND, 1968 - 1972 

In grafi ek 2 is voor de peri ode 1968 - 1972 aangegeven: 

a. het procentuele aandeel van de bevolking in het rayon Eindhoven 

in de totale Nederlandse bevolking; dit percentage is opgelopen 

van 2,26 op 1 januari 1968 tot 2,31 op 1 januari 1972; 

b. het procentuele aandeel van de mannelijke arbeidsreserve, exclu

sief minder-geschikten, in het rayon Eindhoven in de totale man

nelijke arbeidsreserve, excl . mindergeschikten, in Nederland . 
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Deze grafiek toont onder meer het volgende aan: 

op 31 december en 31 maart van ieder jaar maakt de mannelijke 

arbeidsreserve, excl. minder-geschikten, in het rayon Eindhoven 

een geringer percentage van de mannelijke arbeidsreserve, excl. 

minder-geschikten, in Nederland uit dan op 30 juni en 30 septem

ber; dit wijst er op, dat in Eindhoven en omgeving het seizoens

patroon afwijkt van het Nederlandse; nadere studie toont aan, dat 

de seizoengevoeligheid in het rayon Eindhoven geringer is; 

van 1968 tot 1970 is de arbeidsreserve, excl. minder-geschikten, 

in het rayon Eindhoven een steeds geringer percentage gaan uit

maken van de arbeidsreserve, excl. minder-geschikten, in geheel 

Nederland; na 1970 is dit percentage weer gaan toenemen; dit 

verloop komt duidelijker naar voren uit grafiek 3. 
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In grafiek 3 is aangegeven: 

a. het procentueel aandeel van de mannelijke arbeidsreserve, excl. 

minder- geschikten, in het rayon Eindhoven in de mannelijke ar-
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beidsreserve, excl. minder-geschikten, in totaal Nederland; 

daarbij is de invloed van het seizoenpatroon uitgeschakeld; 

b. de absolute omvang van de mannelijke arbeidsreserve, excl. 

minder-geschikten, in totaal Nederland, eveneens met uitscha

keling van het seizoenpatroon; 

c. het procentuele aandeel van de bevolking in het rayon Eindhoven 

in de totale Nederlandse bevolking. 

Uit deze grafiek kan voor de mannelijke arbeidsreserve, excl. 

minder-geschikten, het volgende worden afgelezen: 

a. in 1968, toen de arbeidsreserve in Nederland op een hoog niveau 

lag, was het procentuele aandeel van het rayon Eindhoven in deze 

arbeidsreserve hoog; 

b. terwijl tussen 1968 en 1970 de arbeidsreserve in Nederland abso

luut gezien een dalende tendens vertoonde, liep het aandeel van 

het rayon Eindhoven in de totale arbeidsreserve terug; 

c. na 1970 is de arbeidsreserve in Nederland weer gaan toenemen; 

tegelijkertijd loopt ook het procentuele aandeel van het rayon 

Eindhoven weer op; maar terwijl de arbeidsreserve in Nederland 

een hoger niveau bereikt dan in 1968, blijft het procentuele 

aandeel van het rayon Eindhoven aanzienlijk lager dan in 1968; 

d. in vergelijking met Nederland is de werkloosheidssituatie in het 

rayon Eindhoven thans gunstiger dan in 1968. 

Wanneer - zoals in grafiek 4 - de gemiddelde arbeidsreserve, excl. 

minder-geschikten, in de periode maart 1968 - juni 1972 gelijk 

wordt gesteld aan 100, blijkt dat de arbeidsreserve in het rayon 

Eindhoven in sterkere mate fluctueert dan in Nederland. 

Blijkbaar wordt de omvang van de arbeidsreserve in het rayon Eind

hoven meer beïnvloed door de conjunctuur dan in Nederland als ge

heel. 
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Ter completering van het hier geschetste beeld van de ontwikkeling 

van de mannelijke arbeidsreserve in het rayon Eindhoven en in 

Nederland in de periode 1968 - 1972 is in staat 2 voor. enkele be

roepsgroepen het procentuele aandeel van de arbeidsreserve in het 

rayon Eindhoven in de totale Nederlandse arbeidsreserve in die 

beroepsgroep op r esp. 31 maart 1968, 1970 en 1972 vermeld. 

Staat 2 

De geregistreerde manneli jke arbeidsreserve in enkele beroepsgroepen in het rayon 

Eindhoven in prooenten van de mannelijke arbeidsreserve in di e beroepsgroep in 

geheel Nederland 

beroepsgroep 31 maart 1968 31 maart 1910 31 maart 1912 

bouwvakarbeiders 5,64 2 , 03 1,10 

metaalarbeiders 2,64 2 ,70 ~,~6 

handele- en kantoorpersoneel 2,90 2,45 2,72 

horecapersoneel en verkeerspersoneel 2 ,1 0 1, 2~ ' . 2,44 
personeel algemene dienst 3 ,11 2 ,2~ 1, 87 

overige beroepsgroepen 2,08 0, 65 1 ,22 

totaal *) 3,02 2,03 2,12 

*) exclusief minder-geschikten. 
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Het percentage van de arbeidsreserve in de bouw in het rayon Eind

hoven is tussen 1968 en 1972 aanzienlijk gedaald; ook voor het 

personeel algemene dienst en de overige beroepsgroepen wordt een 

forse daling geconstateerd; daarentegen is het percentage van de 

arbeidsreserve in de metaal in het rayon Eindhoven niet onaanzien

lijk gestegen; in mindere mate is eveneens een stijging opgetreden 

voor de groep horeca- en verkeerspersoneel. 
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Par. 4 

ENKELE ASPECTEN VAN DE GEREGISTREERDE MANNELIJKE ARBEIDSRESERVE, 

EXCLUSIEF MINDER- GESCHIKTEN, IN HET RAYON EINDHOVEN, 1968 - 1972 

In deze paragraaf wordt met betrekking tot de arbeidsreserve, excl. 

minder-geschikten, per medio april van de jaren 1968, 1970 en 1972 

aandacht geschonken aan: 

de woongemeente 

de verdeling over de beroepsgroepen 

de leeftijd 

de duur van de inschrijving en 

het opleidingsniveau. 

In het algemeen kan thans reeds worden gesteld, dat de verschillen 

in samenstelling bij een vergelijking van de arbeidsreserve op 

onderscheiden momenten voor een deel samenhangen met het feit dat 

deze momenten niet vallen in dezelfde conjunctuurfase. Dit laatste 

geldt zoals grafiek 5 geeft te zien ook voor de drie tijdstippen, 

waar de samenstelling van de arbeidsreserve in het volgende nader 

in de beschouwing wordt getrokken. 
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staat 3 vermeldt gegevens over de woongemeente van de mannelijke 

arbe idsreserve . 

Staat 3 

Mannelijke arbeidsreserve , excl. minder-geschikten , in het rayon Eindhoven naar 

woongemeenten, medio april 

1968 1972 *) 
woongemeente 

abs. % abs . % 

Beet 115 104 
Geldrop 17} 89 

Heeze 64 }5 
Nuenen C. a . 50 40 

Son en Breugel }2 }4 
Veldhoven 172 112 

Vessem }6 -
Waalre 65 48 

totaal rayon, excl . Eindhoven 707 }4,1 462 26 ,9 

Eindhoven 1. }64 65 , 9 1.254 7},1 

totaal rayon Eindhoven 2.071 100 , 0 1. 716 100,0 
- --- -

*) in 1972 behoort Vessem niet meer tot het rayon Eindhoven. 

Ter toelichting wordt opgemerkt: 

I 

in de periode 1968 - 1972 vertoont het aandee l van de werklozen, 

wonend in Eindhoven, een stijging; 

in de gemeente Eindhoven woonde op 1 januari 1972 circa 62% van 

de totale bevolking van het rayon. 

staat 4 geeft een verdeling van de mannelijke arbeidsreserve naar 

beroepsgroep. 

staat 4 
Mannelijke arbeidsreserve, excl. minder-geschikten, in het rayon Eindhoven 

naar beroepsgroep, medio apri l 

1968 1970 
beroepsgroep 

abs. % abs. % aba . 

bouwvakarbeiders 882 42 , 6 50 9,} }82 
metaalbewerkers 207 10,0 81 15, 1 }8} 
handelspersoneel 11 6 5,6 75 14, 0 169 
kantoor- en onderwijzend personeel 129 6,2 64 11 ,9 '. 148 
horeca- en tranaportperaoneel 148 7,2 57 10,6 196 
personeel in algemene dienst 425 20,4 146 27,} 257 
overige beroepsgroepen 164 8,0 64 11 ,8 181 

totaal 2.071 100 , 0 5}7 100 ,0 1.716 

1972 

% 

22,} 

22,} 

9,9 
8,6 

11,4 

15,0 

10,5 

100,0 , 
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Opvallend is de situatie per medio april 1972, vergeleken met die 

in 1968, de sterke terugval van het aantal werkloze bouwvakarbei

ders. De overige beroepsgroepen vertonen, met uitzondering van het 

personeel in algemene dienst, alle een stijging. 

In staat 5 zijn gegevens opgenomen over de leeftijdsverdeling van 

de mannelijke arbeidsreserve . 

staat 5 

Mannelijke arbeidsreserve, excl. minder-geschikten, in het rayon Eindhoven 

naar leeftijd, medio april 

1968 1970 1972 
leeftijd 

abs . % abs. % abs. 

< 19 jaar 161 7.8 34 6.3 104 
19 - 24 jaar 576 27 , 8 126 23.5 525 
25 - 39 jaar 792 38,2 214 39.9 688 

40 - 49 jaar 271 13,1 88 16.4 217 
50 - _64 jaar 271 13,1 75 13.9 182 

totaal 2.071 100,0 537 100,0 1. 716 

% 

6.0 
30.6 
40,1 

12,7 

10,6 

100,0 

Wanneer men aldus de situatie op de achtereenvolgende tijdstippen 

van waarneming vergelijkt, komen op het eerste gezicht weinig be 

tekende verschillen naar voren. 

Tot goed begrip zij echter aangetekend dat - zoals uit staat 6 

blijkt - de leeftijdsverdeling van de arbeidsreserve niettemin 

duidelijk mede wordt beïnvloed door de beroepsgroepverdeling in 

combinatie met de conjuncturele situatie. 

Tussen apri l 1968 met een vrij grote arbeidsreserve en april 1970 

met een aanzienlijk lagere geeft de werkloosheid in alle beroeps

groepen een daling te zien. Bovendien is deze daling bij de jongere 

leeft i jdsgroepen sterker dan bij de oudere. 

In april 1972 is de arbeidsreserve in een vijftal beroepsgroepen 

hoger dan in 1968; dit is vooral een gevolg van de grotere arbeids 

reserve in de oudere leeftijdsgroepen; de arbeidsreserve onder de 

jeugdigen tot 19 jaar overtreft in geen enkele beroepsgroep het 

niveau van 1968 . 



Staat 6 

Mannelijke arbeidsreserve in het rayon Eindhoven naar leeftijd en beroeps

groep (op ba.i. 1968 : 100) 

leeftijd 
beroepsgroep 

(19 19 - 24 25 - ;9 40 - 49 50 - 64 

medio april 1970 

bouwvakarbeiders 5 7 6 5 4 
metaalbewerkers 7 ;2 58 65 ;0 
handelspereoneel 17 ;7 75 106 57 
kantoor- en onderwijzend personeel ;8 ;4 56 56 77 
horeoa- en transportperaoneel ;6 16 ;7 82 78 
personeel in algemene dienst ;7 ;0 17 28 ;9 
overige beroepsgroepen - 29 ;5 52 50 

totaal 21 22 27 ;2 28 

medio april 1972 

bouwvakarbeiders 59 46 45 42 29 
metaalbewerkere 48 144 ; 14 180 160 
handelepereoneel ;; 107 1;; 2;9 200 
kantoor- en onderwijzend personeel 75 100 125 122 146 
horeca- en transportpersoneel 27 125 145 112 244 
personeel in algemene dienst 78 95 ;0 ;8 ;4 
overige beroepsgroepen 100 141 142 96 65 

totaal 65 95 87 80 70 

14. 

totaal 

6 

;9 
65 
50 
;9 
;5 
;6 

26 

4; 
185 
146 
115 
1 ;2 

62 
104 

8; 

De cijfers in staat 6 geven steun aan de opvatting dat in een 

periode van afnemende werkloosheid, d.i . wanneer de conjuncturele 

situatie verbetert, het langer duurt eer ouderen weer in het ar

beidsproces worden ingeschakeld dan dat dit met jongeren het geval 

is. Wanneer de situatie verslechtert komen daarentegen ouderen 

eerder aan bod om te worden ontslagen. Dit leidt er toe, zoals ook 

uit het vervolg zal blijken, dat ouderen vaak gedurende langere 

tijd tot de arbeidsreserve behoren dan jongeren. 

In staat 7 zijn gegevens opgenomen over de inschrijvingsduur van 

de mannelijke arbeidsreserve. 



Staat 7 

Mannelijke arbeidsreserve, excl. minder-geschikten, in het rayon Eindhoven 

naar inechrijvingsduur, medio april 

15· 

1968 1970 1972 
inschrijvingsduur 

abs. % abs. % abB. % 

< 1 maand 210 10,1 11 5 21,3 271 15,8 

1 - 3 maanden 298 14.4 184 34.3 584 34.0 

3 - 6 maanden 697 33.7 110 20 , 5 483 28,1 

6 - 12 maanden 580 28,0 60 11 ,2 280 16.3 

>12 maanden 286 13 , 8 68 12,7 98 5.8 

totaal 2.071 100,0 537 100,0 1. 716 100,0 

Voor een juiste interpretatie van de cijfers met betrekking tot de 

inschrijvingsduur moet men er op bedacht zijn, dat er een verband 

bestaat tussen inschrijvingsduur en fase van 'de conjunctuur. Wan

neer na een periode met een geringe arbeidsreserve de conjunctuur 

verslechtert, zal dat het eerst tot uiting komen in een oplopend 

aantal werkl ozen met een inschrijvingsduur korter dan een maand; 

vervolgens zal de groep gaan toenemen met een inschrijvingsduur 

van 1 - 3 maanden enz •. Evenzo zal na een periode met een grote 

arbeidsreserve de verbeteri ng van de economische situatie al l er

eerst zichtbaar worden in een dalend aantal werklozen met een i n

schrijvingsduur korter dan een maand. 

In de tweede plaats moet worden bedacht dat ook de inschrijvings

duur per beroepsgroep kan verschi llen. 

, 

Staat 8 

Mannelijke arbeidsreserve, excl. minder-geschikten, in het rayon Eindhoven 

naar inechrijvingsduur en beroepsgroep , medio apri l 

inschrijvingsduur 

beroepsgroep korter dan 3 rond. 3 - 6 mnd . 6 mnd. en langer 

1968 1970 1972 1968 1970 1972 1968 1970 1972 

bouwvakarbeiders 144 38 230 344 10 114 394 2 38 
metaalbewerkers 79 54 186 71 18 106 ,,7 9 91 
handelspersoneel 26 29 61 43 23 42 47 23 66 
kantoor- en onderwijz.peraoneel 38 34 57 43 13 40 48 17 51 
horeca- en transportpersoneel 58 35 90 33 8 60 57 14 46 
perBoneel in algemene dienst 127 93 144 108 25 76 190 27 37 
overige beroepsgroepen 36 14 85 55 12 45 73 37 50 

totaal 508 299 855 697 110 483 866 128 378 
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In 1972 is de arbeidsreserve met een inschrijvingsduur korter dan 

3 maanden in alle beroepsgroepen hoger dan in 1968; de arbeids

reserve die reeds langer staat ingeschreven dan 6 maanden lag in 

april 1972 onder de bouwvakarbeiders en het personeel in algemene 

dienst op een aanzienlijk lager niveau dan in 1968. 

Eveneens bestaat er een relatie tussen inschrijvingsduur en leef

tijd. Hiervoor is er reeds op gewezen, dat oudere werklozen minder 

vlug weer in het arbeidsproces worden opgenomen dan jongeren. Dit 

wordt ondersteund door de cijfers in staat 9. 

Staat 9 

Mannelijke arbeidsreserve, excl. minder-geschikten , naar inschri jvingaduur en 

leeftijd, medio april 

inschrijvingsduur 

leeftijd korter dan 3 maanden langer dan 6 maanden 

1968 1970 1972 1968 1970 1972 

jonger dan 19 jaar 83 32 70 34 - 5 
19 - 24 jaar 1~7 95 303 173 12 69 
25 - 39 jaar 168 11 8 348 373 42 133 
40 - 49 jaar 41 37 81 139 30 91 
50 - 64 jaar 29 17 53 147 44 80 

totaal 508 299 855 866 128 378 

Een laatste aspect dat bij een analyse van de samenstelling van de 

arbeidsreserve aan de orde komt is dat van het opleidingsniveau. 

Staat 10 verschaft daarover voor 1968 en 1972 globale informatie. 

Staat 10 

Mannelijke arbeidsreserve, excl . minder-geschikten , in het rayon Eindhoven 

naar opleidingsniveau , medio april 

1968 1972 
opl eiding 

aba. % abs . 

lager onderwijs 1.059 51 , 1 579 
lager technisch onderwijs 561 27,1 451 
uitgebreid lager onderwijs 130 6,3 209 
uitgebreid technisch onderwijs 14 0,7 51' 

voortgezet hoger middelbaar onderwijs 65 3,1 113 
overige 242 11 , 7 312 

totaal 2.071 100 , 0 1. 716 

% 

33,7 
26,3 
12,2 

3,0 
6,6 

18 , 2 

100 , 0 
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Vergeleken met 1968 bestaat de arbeidsreserve in 1972 voor een 

aanzienlijk gro ter deel uit personen met méér dan al leen lager 

onderwijs. Dit houdt verband met de ten opzichte van 1968 te 

constater en sterke terugval van het aantal werkloze bouwvak

arbeiders, waarvan een naar verhouding groot deel alléén l ager 

onderwijs heeft genoten. 

Opvallend i s ook de vrij sterke toeneming van het aantal werklozen 

met een u.l.o.- of v.h.m.o.-op l e iding . 

Informatie omtrent de relatie beroepsgroep - opl eidingsni veau 

geeft staat 11. 

staat 11 

Mannelijke arbeidsreserve , exc l. minder-geschikten, in het rayon Eindhoven 

naar opleidingsniveau en beroepsgroep, medio april 1968 en 1972 

opleiding 

totaal 

beroepsgroep ~ • 
~ ~ ~ 

., 
• .~ 

~ .; ...< .; " % abs . 
'" • 

...< ...< ,; > • • 0 

.1W 
bouwvakarbeiders 62.5 29.9 1 . 4 0. 3 0. 5 5.4 100,0 882 
metaa l bewerkers 21 ,7 56.5 5. 3 2.9 1.0 12 , 6 100,0 207 
handelspereoneel 22,4 22 ,4 26.7 - 10,3 18 , 2 100,0 11 6 
kantoor- en onderwijzend personeel 4. 6 0.8 26,4 0.8 19.4 48 , 0 100 , 0 129 
horeca- en transportpersoneel 57 .4 23.7 8 . 1 - - 10,8 100 , 0 148 
personeel in al gemene dienst 62 , 8 20 , 9 4.7 0. 8 -4 , 0 6.8 100,0 425 
overige beroepsgroepen 48,2 17.7 6.1 0. 6 3. 0 24 . 4 100,0 164 

totaal 51 , 1 27 ,1 6. 3 0. 7 3.1 11 ,7 100,0 2. 071 

.1lli. 
bouwvakarbeiders 50 , 0 37.4 2. 9 2. 1 1 • 1 6. 5 100,0 382 
metaalbewerkers 22,4 34.5 4.4 7.3 1.6 29 . 8 100,0 383 
handelspersoneel 21 , 9 18 , 3 27 , 2 1.2 13,6 17,8 100,0 169 
kantoor - en onderwijzend perso~eel 4.1 4.7 36. 5 4.7 27 . 7 22 , 3 100 , 0 148 
horeoa- en tranaportpersoneel 51,0 27.6 13,} 0.5 4.1 3. 5 100,0 196 
personeel in algemene dienst 36,2 21 , 8 17,1 1. 6 9. 3 14,0 100,0 257 
overige beroepsgroepen 

, 
36 . 5 15 .5 6.1 1 • 1 3.9 37 . 0 100, 0 181 

totaal 33 . 7 26 . 3 12,2 3. 0 6.6 18 , 2 100 , 0 1. 716 

Uit deze staat valt af te lezen dat: 

de werkloosheid onder bouwvakarbeiders en het horeca- en trans

portpersoneel overwegend personen met een 1 .0.- en l.t.s. -
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opleiding betreft; 

de werkloze metaalbewerkers vee l al een l.t.s. - of overige op

leiding hebben gevolgd; 

de arbeidsreserve voor zover dit handelspersoneel en personeel 

in a l gemene dienst betreft voor het grootste deel personen zijn 

met een 1.0. -, l.t.s.- of u.l.o.-opleiding; 

de categorie van het werkloze kantoor- en onderwijzend personeel 

betreft met een u.l.o. -, v.h.m.o.- of een overige opleiding. 

De relatie opleidingsniveau - leeftijd komt naar voren uit staat 

12 . Het blijkt dat van de jongere werklozen een veel groter deel na 

het lager onderwij s ve r volgonderwi j s heeft genoten dan van de oude

re. Dit behoeft geen verwondering te wekken daar di tzelfde geldt 

voor de totale beroepsbevo l king. 

Staat 12 

Mannelijke arbeidsreserve in het rayon Eindhoven naar opleidingsniveau 

en leeîtijd per medio april 1912, in % 

opleiding 

leeft ijd l.t . B. / u .l.o. / l . o . u . t . s . v.h.m . c . overige 

< 19 jaar 22,1 51,0 16. ~ 10.6 
19 - 24 jaar 2 1, 7 ~8.7 21 ,7 17.9 
25 - 39 jaar ~6.6 27 ,2 14 , 6 21,6 
40 - 49 jaar 49.~ 12, 4 23 , 5 14, 8 

50 - 64 jaar 46.9 17.7 19.9 15.5 

totaal ~~ .9 29.~ 18 , 6 18 , 2 

totaal 

100,0 

100,0 

100,0 

100 , 0 

100, 0 

100 , 0 


