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 Regio in beeld 

(Zie onder tabblad Publicaties > Publicaties over regio’s) 
Jaarlijkse rapportage van de arbeidsmarkt van alle 35 arbeidsmarktregio’s. 
Met aparte samenvatting. 
Met interactieve website: https://regioinbeeld.uwv.nl/  
 
Regionale Arbeidsmarktprognoses van ROA factsheets : 
Arbeidsmarktprognoses Rivierenland 2017-2022 

Arbeidsmarktprognoses Zorg en Energie Rijk van Nijmegen en Midden Gelderland 
 

‘Bollengrafiek’ van banen van werknemers in Regio in Beeld 
 

 
 
Toelichting uit Regio in Beeld: 

Afbeelding 1.3 toont de omvang en ontwikkeling van het aantal banen van werknemers in Rivierenland 
per sector in 2019. De afbeelding geeft drie dimensies weer. 

 De omvang per sector eind 2019. Hoe meer banen, hoe groter de cirkel. 

 De verwachte procentuele groei of krimp in 2019. In sectoren boven de horizontale as groeit het 

aantal banen in 2019, in sectoren onder de as krimpt het aantal banen. 

 Het relatieve belang van een sector voor Rivierenland in 2019. Dit is het regionale aandeel in 

verhouding tot het landelijke aandeel van een sector in het totaal aantal banen van werknemers. 

Sectoren links van de verticale as hebben in Rivierenland een kleiner aandeel in de werkgelegenheid 

dan landelijk, sectoren rechts van de as hebben regionaal juist een groter aandeel dan landelijk. 

https://twitter.com/SollicitatieLAB Beschrijft de 4 kwadranten als volgt: 

 

BIJBLIJVEN 

 
 www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie 

Meld je aan voor de UWV Kennisnieuwsbrief. 

 
 LinkedIn  Saskia Grit, arbeidsmarktadviseur UWV 
 Twitter  Landelijk:   https://twitter.com/RobWitjes    

    https://twitter.com/Arbeidsmarktadv   
  Regionaal: https://twitter.com/AmiZegel  

https://www.werk.nl/werk_nl/arbeidsmarktinformatie/publicaties/publicaties-over-regios/regio-in-beeld
https://regioinbeeld.uwv.nl/
http://roa.sbe.maastrichtuniversity.nl/?page_id=795
http://roa.sbe.maastrichtuniversity.nl/roanew/wp-content/uploads/2014/02/ROA_F_2018_10F_Arbeidsmarkt-Gelderland-Rivierenland-1.pdf
http://roa.sbe.maastrichtuniversity.nl/roanew/wp-content/uploads/2014/02/Data-factsheet-14-Health-Energy.xlsx
https://twitter.com/SollicitatieLAB
https://www.werk.nl/werk_nl/arbeidsmarktinformatie/home
http://uwv.m5.mailplus.nl/genericservice/code/servlet/React?wpEncId=AVttXAGjak&wpMessageId=30887&userId=80100&command=viewPage&activityId=test&encId=%7bencId%7d
https://twitter.com/RobWitjes
https://twitter.com/Arbeidsmarktadv
https://twitter.com/AmiZegel
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 Contact: 
 Jörgen Zegel 
 Jorgen.Zegel@uwv.nl 

 06 – 52 46 40 48 
 
 

Vragen op 29 november 2019 

 

 

Hoe ontwikkelt de sectorale werkgelegenheid in Rivierenland zich in de 

loop van de tijd? 

 

In het Statistisch Zakboek Gelderland staan gegevens over sectorale 

werkgelegenheid over de periode van 1998 t/m 2017. 

Voor Corop-gebied Zuidwest-Gelderland (is gelijk aan arbeidsmarktregio 

Rivierenland plus gemeente Gorinchem) levert een rapportage op die via deze 

link is te bekijken en aan te passen: 
https://gelderland.databank.nl/jive?workspace_guid=e53e8721-9b28-4c61-a8d5-fcde89cceabe 
 
Dat levert de volgende grafiek op: 

 

 
 

mailto:Jorgen.Zegel@uwv.nl
https://gelderland.databank.nl/jive?workspace_guid=e53e8721-9b28-4c61-a8d5-fcde89cceabe
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Hoe verhouden vraag en aanbod van 

werk zich komend jaar in Rivierenland: ontstaat er een tekort aan 

beschikbaar aanbod? 

 

UWV verwacht voor 2019 in arbeidsmarktregio Rivierenland de volgende 

ontwikkeling van het aantal banen van werknemers en van de beroepsbevolking: 

Het aantal banen van werknemers neemt toe met 1.400 (1,4%) tot 104.600. 

De beroepsbevolking groeit neemt toe met 900 (0,7%) tot 123.800. 

Volgens deze prognose wordt de arbeidsmarkt volgend jaar dus nóg krapper. 

 

Kanttekeningen: 

 Één persoon kan echter meerder banen hebben. 

 Behalve banen van werknemers is er ook werk van zelfstandige. 

 De beroepsbevolking bestaat uit mensen die werken (als werknemer en/of 

zelfstandig) en mensen die werkloos zijn, beschikbaar zijn voor werk en 

werk zoeken. 

 36% van de inwoners in Rivierenland die werk hebben, werkt buiten de 

regio. 

 27% van de mensen die in Rivierenland werken, woont buiten de regio. 
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Wat is de pendel van woon-werkverkeer in de gemeenten van 

Rivierenland? 

 

De meest recente data over pendel op gemeentelijk niveau heeft CBS van 2016: 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83628NED 

 

Het valt echter nog niet mee om inzichtelijk te maken wat de pendel per 

gemeente van Rivierenland is. Hierbij alvast een voorschot: 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83628NED

