Waarom het in 2014 zoveel moeilijker solliciteren is als 1980; de totaal
gestagneerde werkgelegenheid in loondienst tussen 1980-2014 in Nederland
De TV pers licht ons verkeerd in – dat is bekend: zij steunen zoveel mogelijk de politici, omdat zij
(pres) anders geen toegang krijgen meer krijgen tot de politici om ze te interviewen.
Een van de zinloze presentaties die mensen op het verkeerde been zet zis die van de
'werkloosheidsscijfers' op het NOS Journaal. Vaak wordt puur het aantal WW uitkeringen
weergegeven, minus wie in een reintegratietraject zit. NUG-gers (zonder uitkering zonder inkomen)
worden niet meegeteld, bijstanders ook niet en nog veel meer niet. Daarnaast zijn er 1,2 sappelende
zelfstandigen die het heel slecht gaat, en bij stoppen alleen de bijstand wacht, en dus ook niet
zichtbaar zijn in de NOS cijfers.
Toch verklaart de verkeerde weergave van werkloosheidscijfes in de Nederlandse pers niet alles van
het onder de bevolking in 2014 heersende gevoel: 'Het is verschrikkelijk moeilijk om te overleven'.
Er is iets heel anders aan de gang.
Als men de CBS cijfers neemt, cbsstatonline, en dan werk telt in 'arbeidsjaren' dan is het volgende
aan de hand.
Sinds 1980 is het aantal arbeidsjaren in loondienst hetzelfde gebleven: 4,5 miljoen arbeidsjaren in
loondienst in 1980, 4,6 miljoen arbeidsjaren in 2014!
Wat is echter met onze potentiële beroepsbevolking gebeurt, mensen tussen 20 en 65 jaar? Die is
met ruim 2 miljoen mensen toegenomen! Van 8,0 miljoen in 1980 tot 10,1 miljoen in 2014.
Dit betekent dat in 1980 8,0 miljoen mensen tussen 20 en 65 jaar waren, en dat daarvan 4,5 miljoen
arbeidsjaren werden verricht in loondienst. 3,5 miljoen mensen wilde of kon niet in loondienst.
In 2014 echter zijn er 10,1 miljoen mensen tussen 20 en 65 jaar dus 2,1 miljoen meer. Wat is echter
met de werkgelegenheid gebeurd? Die is vrijwel hetzelfde gebleven, 4,6 miljoen arbeidsjaren. Nu –
2014 - zijn het dus 5,5 miljoen mensen die niet in loondienst willen of kunnen – 2 miljoen meer dan
in 1980!
Anders gezegd: de werkgelegenheid is tussen 1980 en 2014 totaal gestagneerd en blijven steken op
ca. 4,6 miljoen arbeidsjaren in loondienst.
De bevolking tussen 20 en 65 jaar is gestegen van 8 naar 10,1 miljoen, 1980-2014. De hoeveelheid
mensen die naar een loondienst functie solliciteert is verveelvoudigd.
Stel dat van de 3,5 miljoen mensen 20-65 jaar in 1980 2,5 miljoen het 'best vond' (vóór 65
rentenierend, huisman, huisvrouw) en 1 miljoen actief solliciteerde op de 4,5 miljoen arbeidsjaren
in loondienst, en gegeven dat in 2014 nog steeds 2,5 miljoen het 'best vind' (rentenier, huisvrouw,
huisman) dan solliciteert nu 5,5 miljoen mensen – 2,5 miljoen 'best vinders' = 3 miljoen mensen op
de 4,6 miljoen loondienst-arbeidsjaren. Dan betekent dat de 'sollicitatiedruk op loondienst' is
gestegen van 1 miljoen mensen op 4,5 miljoen arbeidsjaren in 1980, tot 3 miljoen mensen op 4,6
miljoen arbeidsjaren in loondienst in 2014.
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De 'sollicitatiedruk' op loondienst banen is dus met een factor 3 toegenomen, van 1980-2014, en de
werkgelegenheid, in arbeidsjaren in loondienst, is van 1980 tot 2014 totaal blijven stagneren op 4,5
a 4,6 miljoen arbeidsjaren. DAT is het grote probleem van de politici, dat zij in 34 jaar tijd de
werkgelegenheid totaal niet hebben weten te vergroten, ondanks toenemende beroepsbevolking (2,1
miljoen meer, van 8 miljoen 20-65 jarigen in 1980 tot 10,1 miljoen 20-65 jarigen in 2014).
Het aantal 'arbeidsjaren door zelfstandigen' tellen wij niet zo mee, a) omdat zelfstandigen wegens
gebrek aan opdrachten vaak veel minder werken dan een arbeidsjaar (facturabel werk) b) omdat
'zelfstandige' vaak een vluchtoptie is: geen baan in loondienst kunnen vinden EN geen recht op een
uitkering, dus 'overleven op straat', met inschrijving KvK.
In tabel vorm: cijfers CBS statline, 'Arbeidsmarktrekeningen'. The 'Dutch mircacle' rond 2000 is
duidelijk zichtbaar: 5,4 arbeidsjaren in loondienst – daarna, richting 2014, slonk het aantal
arbeidsjaren in loondienst weer terug naar het niveau van 1980: 4,5 a 4,6 miljoen.
(in miljoenen)
Bevolking 20-65
arbeidsjaren
loondienst
zelfstandigen
20-65 jaar niet in loondienst

1980
8
5,1
4,5
0,6

1990
9,2
5,5
4,8
0,7

2000
9,8
6,3
5,4
0,9

2013
10,1
5,8
4,6
1,2

2014
10,1
5,8
4,6
1,2

3,5

4,4

4,4

5,5

5,5
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