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Samenvatting
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Na een periode van recessie zit de economie in Amersfoort weer duidelijk in de lift.
Het aantal arbeidsplaatsen steeg tussen april 2017 en april 2018 met 4% en ook het aantal
banen per inwoner in de leeftijd van 15 tot 65 jaar (de zogenaamde banenindex) steeg:
van 0,8 naar 0,83.
Niet alle sectoren profiteerden in dezelfde mate van deze groei.
De sterkste groei deed zich voor in de sectoren informatie en communicatie,
bouwnijverheid, onderwijs en de verhuur van en handel in onroerend goed. Ook de grooten detailhandel trok weer aan, wat bijvoorbeeld zichtbaar is in de dalende leegstand van
het winkeloppervlak.
Het aantal bedrijfsvestigingen nam eveneens toe, maar deze toename deed zich vooral
voor onder zzp’ers.
Het aantrekken van de economie en de omzetting van kantoren tot woonruimte leidde ook
tot een daling van de leegstand van kantoren. Deze werd in 2017 becijferd op 19,6% (op de
voorraad vanaf 500 m2 v.v.o.), maar ligt daarmee nog wel duidelijk boven het landelijke
niveau van 12%.
Amersfoort heeft een sterke en vitale economie. Dat blijkt onder meer uit het relatief
grote aantal groeiende en innovatieve bedrijven.
Ook de hoge positie die de stad inneemt op de sociaal-economische index wijst in die
richting. Volgens deze index staat Amersfoort van de 50 grootste gemeenten op de derde
plaats. Dat is te danken aan onder andere een lage werkloosheid, een hoge
participatiegraad van vrouwen en een hoog opleidingsniveau.
Met het aantrekken van de economie daalt het aantal werklozen. Tegelijkertijd neemt ook
het aantal vacatures in snel tempo toe. Steeds meer bedrijven hebben moeite om aan
personeel te komen. In de arbeidsmarktregio Amersfoort zijn vooral in de techniek, ICT,
zorg en onderwijs veel vacatures moeilijk vervulbaar.
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Aanleiding en opzet

Een keer in de vier jaar vindt, in overleg met de raad, een evaluatie van een beleidsterrein
plaats. Voor het najaar van 2018 is dat de Economische Agenda.
Op 27 november 2018 vond tijdens De Ronde een rondetafelgesprek plaats over de
beleidsevaluatie van de Economische Agenda. Als inbreng daarvoor is deze rapportage
opgesteld, waarin een beeld wordt geschetst van de economische trends in Amersfoort van
de afgelopen jaren.
Daarbij is aangesloten bij de drie pijlers waarop de Economische Agenda is gericht:
- Rode Loper (koesteren van huidige bedrijfsleven en aantrekken van nieuwe
bedrijven via het Amersfoort Business Team);
- Vitale werklocaties (ruimte voor groei en vestiging van bedrijven) ;
- Regionale stimulering (versterken regionaal innovatieklimaat, betere aansluiting
onderwijs en arbeidsmarkt, versterken toeristische aantrekkelijkheid van de stad).
Het rapport is gemaakt in opdracht van afdeling Woon- en Werkklimaat (economie).
Thema’s en bronnen
De rapportage baseren we voor een groot deel op cijfers (m.n. werkgelegenheid,
sectorstructuur, werkloosheid) van www.amersfoortincijfers.nl en het daarin opgenomen
dashboard economie en arbeidsmarkt. Daarnaast zijn rapporten geraadpleegd die inzicht
bieden in deelaspecten van de Amersfoortse economie, zoals de Vastgoedmonitor
(kantorenleegstand), het trendrapport van de UWV en Atlas voor Gemeenten.
Deze trendanalyse geeft vooral een weerslag van de periode 2015-2018. Soms wordt verder
teruggekeken, of vergelijken we Amersfoort met Nederland en met andere middelgrote
steden om de positie van de stad beter te kunnen plaatsen.
Arbeidsplaatsen
In deze trendanalyse spreken we over banen of arbeidsplaatsen. Daarmee bedoelen we
mensen met een betaalde baan van minimaal 1 uur per week en inclusief uitzendkrachten.
In het verleden beperkten we ons in de beschrijving vaak tot banen van 12 uur of meer per
week. Maar om beter aan te sluiten bij de landelijke cijfers van Lisa en de statistieken die
veel andere gemeenten gebruiken, nemen we hier ook de kleine banen mee.
Uitzendkrachten tellen mee bij het bedrijf die hen in dienst neemt en dus niet bij de
uitzendbureaus.
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Figuur 1

Ontwikkeling werkgelegenheid

Aantal banen neemt weer toe
Ontwikkeling van het aantal banen (2007=100)
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Bron: Lisa, bewerking O&S (de jaren geven de situatie per april weer)

Het aantal banen in Amersfoort steeg tussen 2007 en 2011 fors en daalde daarna licht tot
2016. In vergelijking met andere middelgrote steden was de trend tot 2014 gunstiger voor
Amersfoort. De daling die daarna intrad is inmiddels omgeslagen in een bescheiden groei.
Doordat het herstel bij de andere middelgrote gemeenten vaak eerder intrad dan in
Amersfoort, is de totale groei van banen sinds 2007 vergelijkbaar met het gemiddelde van
de middelgrote gemeenten.
Figuur 2

Groei en afname van banen in %

Bron: Lisa, bewerking O&S

Figuur 2 geeft nog eens de groei per jaar weer. Na enkele jaren van afnemende
werkgelegenheid, steeg het aantal banen tussen april 2016 en april 2017 weer licht.

De achterblijvende groei van de werkgelegenheid tussen 2014 en 2016 hangt mede samen
met het vertrek van enkele grote werkgevers in de dienstensector: AKZO, Agis en De
Amersfoortse.
De nieuwste cijfers laten voor de periode daarna een groei zien: 3,7% tussen april 2017 en
april 2018. Deze groei is zelfs iets meer dan gemiddeld in de provincie.1 Het totaal aantal
arbeidsplaatsen staat inmiddels op 85.475 (april 2018).
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Figuur 3

Balans wonen en werken
Aantal banen per inwoner 15-64 in 2017

Bron: Lisa, bewerking O&S

Amersfoort telde medio 2017 80 banen per 100 inwoners van 15 t/m 64 jaar.
Vergeleken met de (middel)grote steden is dat weinig. Daar kwam men op een verhouding
van gemiddeld 88 banen op 100 inwoners van 15-64 jaar.
Figuur 4

Balans wonen en werken 2007-2017

Bron: Lisa, bewerking O&S

1

De cijfers kunnen op www.amersfoortincijfers.nl worden geraadpleegd. Op het dashboard Economie en
arbeidsmarkt zijn deze nog niet geactualiseerd. Dat gebeurt zodra de landelijke cijfers over 2018 ook
beschikbaar zijn. Deze worden begin 2019 verwacht.

In de periode 2016-2017 bleef de werkgelegenheidsgroei in Amersfoort achter bij die in
andere middelgrote steden. Dit heeft – zoals hiervoor aangegeven - vooral te maken met
het vertrek van een aantal grote bedrijven. Andere mogelijke verklaringen zijn
de relatief omvangrijke woningbouw in Amersfoort en de relatief jonge bevolking. De
meeste steden vergrijzen sneller dan Amersfoort, waardoor de beroepsbevolking sneller
krimpt.
In 2018 steeg de banenindex voor Amersfoort weer naar 83%, met name dankzij de groei
van de werkgelegenheid. De potentiële beroepsbevolking groeide met ruim 600 personen,
terwijl het aantal banen toenam met ruim 3000 (tabel 1).
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Tabel 1.

Banen naar dienstverband en balans wonen en werken (banenindex)
toe-/afname 2017-2018

bevolking 15-64 jaar

2014

2015

2016

2017

2018

abs.

%

100.359

101.496

102.254

102.948

103.562

614

0,6

12u/pw of meer w erkend

71.295

69.085

68.290

68.585

71.520

2.935

4,3

minder dan 12u/pw w erkend

11.385

11.600

11.475

11.985

12.020

35

0,3

totaal uitzendkrachten

1.670

1.655

2.005

1.840

2.260

420

22,8

totaal arbeidsplaatsen

84.360

82.350

81.775

82.430

85.475

3.045

3,7

0,84

0,81

0,80

0,80

0,83

banenindex

Bron: Provinciaal Arbeidsplaatsenregister (PAR), bewerking O&S

Vooral toename van uitzendbanen
Opvallend is dat we de banengroei in het afgelopen jaar vooral terug zien in het aantal
uitzendbanen (+420). Het aantal kleine banen (<12 uur per week) bleef vrijwel gelijk.

2.3
Figuur 5

Ontwikkeling van het aantal vestigingen
Procentuele toe- en afname van het aantal vestigingen

Bron: Lisa, bewerking O&S

Het aantal arbeidsplaatsen daalde in Amersfoort tussen 2012 en 2016. Het aantal
vestigingen nam echter elk jaar nog toe, ook in de jaren dat het economisch iets minder
ging. Figuur 5 toont dat de jaarlijkse groei, in 2013 nog bijna 5%, daalt naar een groei van
2,8% in 2017. In 2018 nam het aantal vestigingen weer toe met 6% tot een totaal van
16.200 bedrijven.
De belangrijkste toename deed zich voor onder de zzp’ers.

Hun aantal is in de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld, en in 2018 was zelfs twee
derde van alle bedrijfsvestigingen van een eenpitter. Tegelijkertijd daalde het aantal
middelgrote en grote bedrijven licht.

2.4
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Sociaal-economische index

De gemeente en de arbeidsmarktregio Amersfoort wordt veelal gezien als een vitale en
krachtige arbeidsmarkt.
Dat beeld is niet zozeer gebaseerd op het aantal banen of de banenindex, maar meer op
de structuur van de bedrijvigheid: weinig productie, veel commerciële dienstverlening en
innovatieve bedrijven.
Amersfoort scoort ook hoog op de ‘sociaal-economische index’. Dit is een door de Atlas
voor Gemeenten gehanteerde maat voor de kracht van de lokale economie.
De gemeente Amersfoort heeft de ambitie om in de top-vijf te eindigen onder de 50
grootste gemeenten van Nederland. Dit is in de afgelopen jaren gelukt, waarbij de
gemeente dit jaar zelfs steeg naar de derde plaats (tabel 2).
De hoge positie heeft Amersfoort vooral te danken aan een lage werkloosheid, een hoog
aandeel vrouwen in de werkende beroepsbevolking, een hoog opleidingsniveau, geringe
armoede en een hoog aandeel mensen dat werkzaam is in de zakelijke dienstverlening.
Tabel 2.

Sociaal-economische index: Amersfoort vergeleken met 50 grootste gemeenten
2014

2015

2016

2017

2018

5

4

4

4

3

11

9

7

8

8

*

*

*

3

6

23

23

20

19

18

- armoede (% < 105% van minimum)

*

*

6

6

7

- % laag opgeleid

*

*

9

8

7

- participatie van vrouwen

*

*

3

4

2

25

24

25

27

28

*

*

23

21

9

sociaal-economische index
- % bijstand (1=laag)
- % werkloosheid
- % arbeidsongeschiktheid

- banen in % van de beroepsbevolking
- % zakelijke dienstverlening
verslechtering t.o.v. 2017
verbetering t.o.v. 2017
-

niet gemeten

*

score niet vergelijkbaar

Bron: Atlas voor Gemeenten.
De cijfers geven de rangorde aan die Amersfoort inneemt ten opzichte van alle 50 grootste gemeenten.
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Sectorstructuur

Grote en kleine sectoren

Het arbeidsplaatsenregister van Lisa onderscheidt 19 sectoren.
De sectoren die in Amersfoort de meeste werkgelegenheid opleveren zijn de groot- en
detailhandel en de gezondheids- en welzijnszorg.
Figuur 6

Grotere sectoren naar aandeel in werkgelegenheid

Bron: Lisa, bewerking O&S

Amersfoort is relatief sterk vertegenwoordigd in:
- Groot- en detailhandel (19% vs. 16,2% in de middelgrote steden) met 16.300
arbeidsplaatsen de grootste sector in Amersfoort;
- Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening
(14,1% vs. 9,6%). Het gaat hier vooral om advies- en ingenieursbureaus:
- Informatie en communicatie (7% vs. 4%).
Amersfoort heeft relatief weinig banen in de sectoren:
Industrie (5% vs. 9%);
Overheid en verplichte sociale verzekeringen (3,6% vs. 6,3%);
Vervoer en opslag (3% vs. 6%);
Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke diensten (2,7 vs.6,3%). Het
betreft hier bijvoorbeeld verhuur van leaseauto’s, uitzendbureaus, reisbureaus,
particuliere beveiliging en callcenters.

Figuur 7

Kleinere sectoren naar aandeel in werkgelegenheid
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Bron: Lisa, bewerking O&S (www.amersfoortincijfers.nl)

3.2

Groeiende en krimpende sectoren

Figuur 8

Groei van groot- en detailhandel

Bron: Lisa, bewerking O&S

De sterkste groeisectoren in Amersfoort: 2009-2018
Groot- en detailhandel
Het aantal banen is sinds 2009 gegroeid van 14.700 (17,7% van de totale werkgelegenheid)
naar 16.300 banen (19% van het totaal). Deze groei was ook sterker dan gemiddeld in
andere middelgrote steden.
Tussen medio 2017 en medio 2018 was er een toename van 700 banen, ofwel een groei van
bijna 5%. Daar zitten bedrijven bij als Hudson’s Bay (+80) en een nieuwe vestiging van Lidl
(+54 banen). De grootste werkgever is FrieslandCampina met circa 2100 banen.

Tabel 3.

Banen naar sector en aandeel in werkgelegenheid in Amersfoort
2009

2018

2017

2018

%

%

abs.

abs.

toe-/afname

landbouw

0,3

0,2

210

210

0

0,0

industrie

5,9

5,0

4.325

4.250

-75

-1,7

bouw nijverheid

in %

4,3

4,2

3.255

3.575

320

9,8

17,7

19,0

15.715

16.425

710

4,5

vervoer en opslag

4,5

2,7

2.440

2.330

-110

-4,5

logies- en maaltijdverstrekking

3,2

4,2

3.435

3.565

130

3,8

Informatie en communicatie

6,5

7,3

5.815

6.120

305

5,2

financiële instellingen

6,3

3,5

2.945

2.870

-75

-2,5

groot- en detailhandel
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2017-2018

verhuur van en handel in onroerend goed

0,8

0,7

555

620

65

11,7

advisering, onderzoek, special. zak. dienstverl.

14,6

13,9

11.550

11.805

255

2,2

verhuur roerende goederen, ov. zak. dienstverl.

2,8

3,0

2.295

2.510

215

9,4

overheid en verpl. sociale verzekeringen

5,5

3,8

2.975

3.225

250

8,4

onderw ijs

7,9

8,6

7.175

7.415

240

3,3

15,3

17,5

14.490

15.025

535

3,7

2,1

3,1

2.445

2.720

275

11,2

gezondheid en w elzijnszorg
cultuur, sport en recreatie
overige dienstverlening
totaal Amersfoort

2,3

3,3

2.795

2.805

10

0,4

100,0

100,0

82.430

85.475

3.045

3,7

Bron: Provinciaal Arbeidsplaatsenregister (PAR), bewerking O&S

Informatie en communicatie
Het aantal banen in deze sector is tussen 2009 en 2018 toegenomen van 5300 (=6,5%) naar
6120 (aandeel 7,3%). In het afgelopen jaar alleen al groeide het aantal banen met 422
(+7,3%). Daaronder ook een aantal bedrijven als Vesting Finance op de locatie van
voorheen Agis in het stationsgebied. De grootste werkgevers in deze sector zijn Raet (900
banen) en KPN (740). De sector omvat bedrijven in de informatietechnologie, maar
bijvoorbeeld ook uitgeverijen en bioscopen.
Gezondheids- en welzijnszorg
Deze sector heeft vanouds een belangrijk aandeel in de Amersfoortse werkgelegenheid.
Het aantal banen steeg bovendien van 12.700 in 2009 (aandeel 15,3%) naar 15.000 (17,5%)
in 2018. Alleen al in het afgelopen jaar was er een groei van 535 banen (+3,7%). Het
Meander MC (3.000 werknemers) en GGZ Centraal zijn de grootste werkgevers. Ook
bijvoorbeeld de kinderopvang behoort tot deze sector.
Onderwijs
Deze sector telde in 2018 7.400 banen. Het aandeel banen nam toe van 7,9% in 2009 naar
8,6% in 2018.
Logies en maaltijdverstrekking
De horeca heeft sinds 2009 een sterke groei doorgemaakt in Amersfoort. Het aantal banen
steeg van 2700 (aandeel in het totaal van de banen 3,2%) in 2009 naar 3.565 in 2018
(aandeel 4,2%). Ook in het afgelopen jaar was sprake van groei: 130 banen, ofwel een
toename van bijna 4%. Het duidt ook op de groei van het recreatief en zakelijk toerisme
waar Amersfoort in de afgelopen jaren mee te maken kreeg.

Cultuur, sport en recreatie
Het gaat hier om een relatief kleine sector, met zo’n 2720 banen. Wel is het aandeel
banen sterk gegroeid: van 2,1% van de werkgelegenheid in 2009 naar 3,1% in 2018. Alleen
al in het afgelopen jaar was de toename 11%.

Sectoren die niet of weinig zijn gegroeid, maar in 2018 weer groeien
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Bouwnijverheid
Deze sector heeft veel te verduren gehad van de economische malaise, maar zit nu weer
duidelijk in de lift. Met bijna 3600 banen in 2018 zit het aantal banen weer op het niveau
van 2009. Alleen al in het laatste jaar (tot medio 2018) was er een toename van 10%. In
deze sector zitten bijvoorbeeld ook verwarmings- en elektrotechnische bedrijven.
Advisering, onderzoek en overige specialistische dienstverlening
Met bijna 12.000 banen is het een van de belangrijkste sectoren in Amersfoort. Het aantal
banen is sinds 2009 ongeveer gelijk gebleven, maar het aandeel daalde van 14,6% van de
werkgelegenheid in 2009 naar 13,9% in 2018. Wel nam het aantal banen in het afgelopen
jaar weer toe, met 437 (ofwel 3,8%). Grote ingenieurs- en adviesbureaus als Arcadis, BMC
en RH-DHV zagen hun personeelsbestand in de afgelopen jaren ietwat teruglopen. Maar
veel kleinere, vaak innovatieve bedrijven zorgden voor groei in de sector. Ook notarissen,
deurwaarders, belastingconsulenten en reclamebureaus maken deel uit van deze sector.
Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening
Met zo’n 2500 banen in deze sector is het aandeel in de totale werkgelegenheid klein, zo’n
3% in 2018. Wel is de sector in 2018 gegroeid met 9%, ofwel zo’n 215 banen. In deze sector
zitten bijvoorbeeld incassobureaus, arbeidsbureaus, reisorganisaties en callcentra.
Verhuur van en handel in onroerend goed
Het betreft hier een kleine sector met makelaars en woningcorporaties die zorgen voor
ruim 600 banen in Amersfoort. Wel is de sector in het afgelopen jaar met 12% gegroeid.

De sectoren in Amersfoort die het meest zijn gekrompen:
Industrie
Het aantal banen in de industrie (inclusief afvalbeheer, sanering e.d.) is de afgelopen
jaren verder gedaald; van 4900 banen in 2009 tot 4250 banen medio 2018.
Vervoer en opslag
In deze sector daalde het aantal banen sterk; van 3700 in 2009 naar 2330 in 2018. Ook in
het afgelopen jaar verloor de sector weer ruim 100 banen.
Financiële instellingen
De banken- en verzekeringssector zag het aantal banen teruglopen van 5200 in 2009 naar
2870 in 2018. Het aandeel banen daalde daarmee van 6,3% in 2014 naar 3,5% in 2018. Ook
in 2018 was er sprake van een verdere daling.

De landbouwsector
In de land- en tuinbouw werkten in 2009 240 mensen. Dit daalde naar 168 in 2015 en nam
daarna weer toe tot 210 in 2018: een groei die overigens vooral buiten de puur agrarische
sector plaatsvond, in bedrijven als manages of adviesdiensten voor de landbouw.

3.3
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Innovatieve sectoren

Volgens de EBU ligt de kracht van Amersfoort vooral in het innovatieve karakter van de
bedrijvigheid, waarbij adviesbureaus, ICT-bedrijven en start-ups een belangrijke rol
spelen.
Informatie over het innovatieve karakter van bedrijven is moeilijk in harde cijfers uit te
drukken. In de definitie van het EBU gaat het om recent opgerichte bedrijven die een
sterke groei doormaken met een vernieuwend product of vernieuwende dienst. Vooral het
begrip ‘vernieuwend’ maakt de selectie nogal subjectief.
Een indicatie voor de mate van innovatie geeft de lijst van Amersfoortse bedrijven die in
de afgelopen jaren een ‘award’ wonnen, een prijs vanwege bijzondere prestaties op
gebied van vernieuwing, duurzaamheid of vanwege hun snelle groei.
De EBU heeft op haar website 27 Amersfoortse bedrijven opgenomen die sinds 2014 een
dergelijke award hebben gewonnen. Binnen de provincie Utrecht is dit een relatief hoge
score (zie ook: https://www.economicboardutrecht.nl/get-connected/awardwinnaars).
Veel van de awards vallen in de categorie FD Gazellen. Deze bedrijven zijn onder meer
geselecteerd op basis van een onafgebroken groei van minimaal 20% over de afgelopen drie
jaar en een omzet van minimaal €250.000 in het eerste jaar.
Een overzicht van alle Amersfoortse awardwinnaars sinds 2014 is opgenomen in de bijlage.

4.
4.1

Leegstand

Leegstand van kantoren

De leegstand van kantoren baseren we hier op de Vastgoedmonitor (VGM).2
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Volgens de VGM van 2018 (cijfers ultimo 2017) kent Amersfoort een leegstandspercentage
van 20,7% (op de voorraad vanaf 250 m2 v.v.o.) en van 19,6% op de voorraad vanaf 500 m2
v.v.o.). Landelijk ligt dit laatste percentage op 11,7%.
Figuur 9

Leegstand van kantoren in Amersfoort 2008-2017 3

bron: Vastgoedmonitor Amersfoort 2018, Cushman & Wakefield

2

Deze monitor is opgesteld door Cushman & Wakefield. O&S baseert zich voor de leegstand van kantoren in
www.amersfoortincijfers.nl op cijfers van Bak. Daarin kwam de leegstand voor kantoren nog iets hoger uit: 24%
in 2017 tegen 16% in Nederland.
3 Leegstand in m2 en als % van de voorraad vanaf 250 m2 verkoopvloeroppervlak (v.v.o.).

4.2

Aanbod van bedrijfsruimte

Figuur 10 Aanbod van bedrijfsruimte (in m2 en % van de voorraad)
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bron: Vastgoedmonitor Amersfoort 2018, Cushman & Wakefield

Van de voorraad bedrijfsruimte in Amersfoort (in 2017: 1.230.000 m2) werd 50.000 m2
aangeboden. Dit is slechts 4% van de totale voorraad. Het vrijkomend aanbod is sinds 2016
gehalveerd. Het ging in 2017 om 23 bedrijfsruimten van minimaal 500 m2 v.v.o.
Het meeste aanbod deed zich voor in De Isselt (19.000 m2) en in De Wieken-Zuid (15.000
m2). Het structurele aanbod, d.w.z. bedrijfsruimte die 3 jaar of langer op de markt werd
aangeboden, bedraagt circa 6800 m2.

4.3

Leegstand van winkels

In Nederland vormt de leegstand van winkels een groeiend probleem. Hoewel de
bestedingen door een aantrekkende economie weer groeien, neemt met name door de
toename van online winkelen, de klandizie in veel bestaande vestigingen af. Door nog
beperkt nieuwe winkels toe te voegen en door functieverandering liep landelijk de
leegstand sinds 2015 enigszins terug.
Voor Amersfoort werd de winkelleegstand in november 2018 door Locatus becijferd op
4,2%. Dit is een aanzienlijke daling ten opzichte van 1 januari 2017, toen het nog op 7,1%
lag.4
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Figuur 11 Ontwikkeling van winkelleegstand Amersfoort en Nederland
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4

Op www.amersfoortincijfers.nl zijn nog cijfers over winkelleegstand opgenomen van het Planbureau voor de
Leefomgeving (PBL). De leegstand wordt op een iets andere wijze berekend. De cijfers van Locatus zijn van
recenter datum en daarom is hiervoor gekozen.

5.
5.1
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Vraag en aanbod van arbeid

Werkloosheid

Uit de enquête Beroepsbevolking (EBB) van het CBS blijkt dat de werkloosheid in
Amersfoort na een piek in 2014-2015 weer snel aan het dalen is.5
Eind 2017 was 4,4% van de beroepsbevolking werkzoekend en zonder werk. Dit is iets lager
dan gemiddeld in de middelgrote steden (5,3%).
Figuur 12 Ontwikkeling werkloosheid

Bron: CBS (Enquete Beroepsbevolking), bewerking O&S

De werkloosheid was in Amersfoort het grootst onder:
- Jongeren tot 24 jaar: 9,5%
- Niet-westerse inwoners: 9,0%
- Mensen met een lage opleiding: 10,7%
In totaal gaat het in Amersfoort om 5.100 personen eind 2017.

5

De werkloze beroepsbevolking kan op twee manieren worden gemeten. Via registraties bij het UWV en via de
enquête Beroepsbevolking van het CBS (EBB). Aangezien niet alle werkzoekenden recht hebben op een
uitkering, geeft men doorgaans de voorkeur aan de EBB als bron. Nadeel is wel dat cijfers minder actueel zijn
en dat informatie op wijk- of buurtniveau niet betrouwbaar is.

5.2

Vacatures

Het aantal openstaande vacatures6 wordt geregistreerd door het UWV en is alleen
beschikbaar op het niveau van de arbeidsmarktregio. Voor de regio liep het aantal
openstaande vacatures op van 3.000 in het begin van 2017 tot circa 4.600 medio 2018.
Vooral in het derde kwartaal van 2017 en 2018 groeide het aantal openstaande vacatures.
Het Etil heeft deze cijfers verwerkt waarbij een onderscheid is gemaakt naar sectoren.
Figuur 13 Openstaande vacatures in regio Amersfoort naar sector
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Bron: UWV, bewerking Etil (www.arbeidsmarktinzicht.nl)

De meeste vacatures in de regio Amersfoort komen in 2018 volgens UWV/Etil voor in:
- Technische beroepen: circa 1400 vacatures;
- Bedrijfseconomische en administratieve beroepen: 900 ;
- Commerciële beroepen: 600;
- Ict-beroepen: 400;
- Transport en logistiek: 400;
- Zorg en welzijn: 300.

6

De openstaande vacatures geven de stand aan het eind van een kwartaal. Naast de openstaande vacatures
onderscheidt men ook ‘nieuwe’ of ‘ontstane’ vacatures. Dit zijn alle vacatures die in een kwartaal zijn
binnengekomen en deels weer vervuld zijn.

5.3

Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

Met de aantrekkende economie hebben werkgevers in de regio Amersfoort in toenemende
mate moeite om aan geschikt personeel te komen. Tegenover een stijgend aantal
vacatures staat een veelal harde kern van werkzoekenden.
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Baankansen van mensen met een uitkering
Van de circa 3700 WW’ers in Amersfoort vindt gemiddeld 64% binnen een jaar ander werk.
De kans op re-integratie is het grootst onder jongeren. Veel WW’ers hebben een
achtergrond, waardoor de aansluiting op de arbeidsmarkt niet optimaal is. Zo is er een
oververtegenwoordiging van economisch-administratief geschoolden (bron: UWV).
Onder de circa 3600 bijstandsgerechtigden in Amersfoort is het overgrote deel laag
opgeleid. Los van eventuele psychische of fysieke problemen om aan het werk te gaan, zijn
ook voor deze groep de aansluitmogelijkheden op de arbeidsmarkt beperkt.
In Amersfoort heeft naar schatting 80% van de bijstandscliënten een (vrij) grote afstand tot
de arbeidsmarkt. Dit aandeel is in de afgelopen jaren vooral gegroeid door de instroom van
statushouders.7
Daarnaast telt Amersfoort nog zo’n 7200 mensen die een uitkering ontvangen vanwege
gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (WAO, Wajong, Waz of WIA).
Het grootste deel van hen is niet of slechts onder specifieke voorwaarden beschikbaar voor
de arbeidsmarkt.
Moeilijk vervulbare vacatures
In de beleidsnota van het UWV ‘Samenvatting Regio in beeld’ is specifieker aangegeven in
welke beroepsklassen en beroepen vacatures het moeilijkst kunnen worden opgevuld.
Hierbij is niet alleen gekeken naar de vacatures, maar ook naar het aanbod van personeel.
In steeds meer beroepen doen zich tekorten voor, maar de krapte doet zich nog het sterkst
gelden in technische beroepen, ict, zorg en het onderwijs. (tabel 4)

7

Ontwikkeling van bijstand in Amersfoort. Onderzoek & Statistiek, 2017

Tabel 4.

Moeilijk vervulbare vacatures in regio Amersfoort naar beroep(sklasse) 2018
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Bron: UWV, 2018

Krapte leidt tot productiebeperking
De toenemende spanning op de arbeidsmarkt blijkt ook uit de Conjunctuurenquête
Nederland (COEN) die het CBS, Kamer van Koophandel en werkgeversorganisaties elk
kwartaal publiceren. Halverwege 2018 geeft 23% van de ondernemers in de provincie
Utrecht aan door gebrek aan personeel productiebeperkingen te ervaren. Dit is hoger dan
landelijk (20%). Vooral in zakelijke diensten, ICT, horeca en bouw leiden de tekorten tot
beperking in de productie. NB de publieke sector (openbaar bestuur, onderwijs, zorg en
welzijn) wordt niet meegenomen in de conjunctuurenquête.
Baankansen naar opleiding
Etil/Brainport heeft voor verschillende onderwijsniveaus en sectoren berekend hoe de
baankansen zijn per regio. Daarbij is de uitbreidings- en vervangingsvraag afgezet tegen de
verwachte instroom van schoolverlaters.
Enkele conclusies:
- Schoolverlaters en werkzoekenden hebben in Utrecht gemiddeld goede
arbeidsmarktperspectieven;
- Wie technisch is geschoold heeft (zeer) goede arbeidsmarktperspectieven zowel op
mbo 2/3-, mbo 4-, als op hbo- en wo-niveau;
- Voor economisch geschoolden op mbo- en hbo-niveau zijn de perspectieven als
gevolg van robotisering en automatisering minder gunstig;
- De vooruitzichten voor schoolverlaters en werkzoekenden met een medische of
zorgopleiding zijn gemiddeld het best op hbo- of wo-niveau;
- Om verwachte tekorten aan arbeidskrachten te verminderen is scholing en
ontwikkeling cruciaal.

Bijlagen

D

het leegstaande pand van Mexx, dat lang heeft leeggestaan). Daarnaast is ook in de

Bijlage 1. Awardwinnaars Amersfoortse bedrijven vanaf 2014
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Bedrijfsnaam

award(s)_jaartal

Sector

The Surgical Company Group
JP WaVe
Enrise B.V.
Raet B.V.
Nederland Isoleert B.V.
eFocus (overgenomen door Valtech)
Caldera Group
Schipper Bosch
Root B.V.
De Taaltrainer
FrieslandCampina - Milk Prism
Nereda - (Royal HaskoningDHV)
Fashion Linq B.V.
ContactCare
LVB Content Marketing
Pridea
Hydratec Industries
Lynxx
Mediamyne
Optimo ERP
Simacan B.V.
Xcellent Automatisering B.V.
XA Document Solutions
Valtech B.V.
Gravity B.V.
FlowFabric B.V.
Van Kooten Tuin & Buiten Leven
SucceedIT
Brockmeyer Vacaturemarketing
Caldera Group
FlowFabric
Optimo Groep

2014:FD Gazellen (groot)
2014:FD Gazellen (klein)
2014:FD Gazellen (middel)|2014:Deloitte Techn.
2014:Main Software 50|2015:Main Software 50
2014:Sprout Challenger 50
2015:Dutch Interactive Award
2015, 2016 en 2017: FD Gazellen (klein)
2015:Gouden Piramide
2015:MKB Innovatie Top 100
2015:Sprout Challenger 50
2015:Toekomstmakers top 100 /RTLz
2015:Toekomstmakers top 100 /RTLz
2016:FD Gazellen (groot)
2014, 2015, 2016: FD Gazellen (klein/middel)
2016, 2017: Grand Prix Content Marketing
2016:MKB Innovatie Top 100
2017:FD Gazellen (groot)|2018:Top 250 groeibedr.
2017:FD Gazellen (klein)
2017:FD Gazellen (klein)
2017:FD Gazellen (klein)
2017:FD Gazellen (klein)
2017:FD Gazellen (middel)
2017:MKB Innovatie Top 100
2018:Dutch Interactive Award (gold)
2018:Dutch Interactive Award (silver)
2018:Top 250 groeibedrijven
2018:Top 250 groeibedrijven
2018: Gazellen (midden)
2018: Gazellen (klein)
2018: Gazellen (klein)
2018: Gazellen (klein)
2018: Gazellen (klein)

Financiële instellingen
Advisering, onderzoek, spec. zak. dienstverl.
Informatie en communicatie
Informatie en communicatie
Bouwnijverheid
Informatie en communicatie
Advisering, onderzoek, spec. zak. dienstverl.
Bouwnijverheid
Advisering, onderzoek, spec. zak. dienstverl.
Onderwijs
Groot- en detailhandel
Advisering, onderzoek, spec. zak. dienstverl.
Groot- en detailhandel
Informatie en communicatie
Advisering, onderzoek, spec. zak. dienstverl.
Advisering, onderzoek, spec. zak. dienstverl.
Financiële instellingen
Advisering, onderzoek, spec. zak. dienstverl.
Informatie en communicatie
Advisering, onderzoek, spec. zak. dienstverl.
Informatie en communicatie
Groot- en detailhandel
Groot- en detailhandel
Informatie en communicatie
Informatie en communicatie
Advisering, onderzoek, spec. zak. dienstverl.
Groot- en detailhandel
Informatie en communicatie
Informatie en communicatie
Advisering, onderzoek, spec. zak. dienstverl.
Advisering, onderzoek, spec. zak. dienstverl.
Advisering, onderzoek, spec. zak. dienstverl.

Bron: EBU: de laatste vijf winnaars Gazellen 2018 staan nog niet op de website.

