
 

Jongeren op de arbeidsmarkt: feiten en cijfers 
 

In deze publicatie leest u over relevante demografische ontwikkelingen met betrekking tot 
jongeren op de arbeidsmarkt. Hoe zal de (beroeps)bevolking zich de komende jaren 
ontwikkelen. In hoeverre is er sprake van ontgroening en welke regionale verschillen zijn er? 
Daarna geven we inzicht in het aantal jongeren werkzaam in zorg en welzijn in Noord-
Brabant. Hoe ontwikkelde de gemiddelde leeftijd en de verhouding tussen jongeren en 
ouderen zich?  

Deze publicatie vormt de basis voor de publicatie ‘Anders werken in 2030 - Jongeren op de 
arbeidsmarkt’, gericht op de beleidsimplicaties die de feiten en cijfers in deze publicatie met 
zich meebrengen.  

1. Bevolkingsprognose: ontgroening  
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) maakt regionale bevolkingsprognoses. De 
meest recente prognoses zijn gemaakt in 20161. Het PBL verwacht dat er in de periode 
2017-2040 sprake is van ontgroening en vergrijzing in Nederland. De prognoses laten zien  
dat de bevolking van 0 tot 20 jaar met minder dan 2,5% stijgt (een toename van 90.000 
jongeren), terwijl de totale bevolking toeneemt met ruim 7%. Voor de Brabantse 
arbeidsmarkregio’s geldt dat de procentuele toename van de bevolking als geheel groter is 
dan de toename van de groep tot 20 jaar. In figuur 1 is dit gevisualiseerd.  
 

  
Figuur 1: Procentuele ontwikkeling bevolking Noord-Brabant 2017-2040. Bron: Planbureau voor de 
Leefomgeving (PBL), bewerkt door Transvorm. 

 
Het PLB constateert ook dat het aantal 0- tot 20-jarigen tot 2029 zal dalen. Daarna wordt 
geen verdere daling meer verwacht. Net als in de landelijke cijfers, laat ook de ontwikkeling 
van het aantal 0- tot 20-jarigen in Noord-Brabant een afname zien, waarna het aantal 
jongeren weer toeneemt. In Noord-Brabant wordt het dieptepunt in de periode 2026-2030 
bereikt. Figuur 2 geeft deze ontwikkeling visueel weer.  
 

                                                           
1 In september 2019 worden geactualiseerde prognoses gepubliceerd.  
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Figuur 2: Bevolkingsaantal 0-20 jaar Noord-Brabant. Bron: Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), 
bewerkt door Transvorm. 

 
Regionale verschillen 
Er zijn grote regionale verschillen wat betreft de hoeveelheid jongeren. Zo is Flevoland de 
regio met de jongste bevolking, terwijl bijvoorbeeld in Limburg relatief weinig jongeren 
wonen. Over het algemeen kan gesteld worden dat er meer jongeren in steden wonen, onder 
meer vanwege de relatief grote hoeveelheid niet-autochtone gezinnen. die meer kinderen 
krijgen dan autochtone gezinnen. Ook trekken jongeren weg uit kleine gemeenten naar de 
stad vanwege studie of werk.  
In figuur 3, 4 en 5 wordt de ontwikkeling van het aandeel 0- tot 20-jarigen visueel 
weergegeven. Deze figuren laten de regionale verschillen goed zien.  
 

 

Figuur 3: Inwoners 0-20 jaar per COROP-gebied in 2015. Bron: Planbureau voor de Leefomgeving 
(PBL).  
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Figuur 4: Inwoners 0-20 jaar per COROP-gebied in 2030. Bron: Planbureau voor de Leefomgeving 
(PBL).  
 

 
Figuur 5: Inwoners 0-20 jaar per COROP-gebied in 2040. Bron: Planbureau voor de Leefomgeving 

(PBL). 

 
Ontgroening in Noord-Brabant 
In figuren 3, 4 en 5 is ook te zien dat het aandeel jongeren in Noord-Brabant, vergeleken met 
bijvoorbeeld de Randstad en Flevoland, laag is; nu en in de toekomst. In alle vier de 
Brabantse arbeidsmarktregio’s (West-Brabant, Midden-Brabant, Noordoost-Brabant en 
Zuidoost-Brabant) neemt het aandeel 0- tot 20-jarigen af. Deze daling is het sterkst in 
Noordoost-Brabant (-1,2 procentpunt). Deze regio had in 2017 nog het grootste aandeel 
jongeren. In figuur 6 is deze ontwikkeling visueel weergegeven.  
 



 

 
Figuur 6: Aandeel bevolking 0-20 jaar Noord-Brabant. Bron: Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), 
bewerkt door Transvorm. 
 
Figuur 7 laat zien dat ook het aandeel 20- tot 30-jarigen in Noord-Brabant de komende jaren 
afneemt. In Midden-Brabant is deze afname het sterkst (-2 procentpunt) en in West-Brabant 
het minst sterk (-1,3 procentpunt).  
 

 
Figuur 7: Aandeel bevolking 20-30 jaar Noord-Brabant. Bron: Planbureau voor de Leefomgeving 
(PBL), bewerkt door Transvorm. 

 
Op basis van deze bevolkingsprognoses concluderen we dat dat het aandeel jongeren in de 

periode 2017-2040 afneemt. Dit betekent dat er sprake is van ontgroening. Deze 

ontwikkeling heeft gevolgen voor de arbeidsmarkt; er zullen relatief minder jongeren 

beschikbaar komen op de arbeidsmarkt.  
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Potentiële beroepsbevolking 
 
De potentiële beroepsbevolking (20 jaar tot AOW-leeftijd) neemt de komende jaren nog wel 
toe volgens het PBL, vanwege de stijgende AOW-leeftijd (oplopend van 65 jaar tot 67,5 jaar 
in 2025). Vanaf 2026 wordt echter wel een krimp verwacht; dan stroomt de 
babyboomgeneratie door naar de groep met AOW-gerechtigde leeftijden. De instroom van 
buitenlandse migranten zal in die periode onvoldoende zijn om hiervoor te compenseren. In 
2040 is de omvang van de potentiële beroepsbevolking naar verwachting vergelijkbaar met 
de huidige omvang van deze groep. Echter, ook hier is sprake van regionale verschillen; in 
de Randstad wordt een grotere groep verwacht dan aan de randen van Nederland.  

2. Leeftijdsopbouw werknemers zorg en welzijn  

De gemiddelde leeftijd van het personeelsbestand in zorg en welzijn neemt toe; er werken 

steeds meer ouderen en juist minder jongeren in de sector. In 2017 was de gemiddelde 

leeftijd in zorg en welzijn in Noord-Brabant 43,0 jaar. In 2013 was deze gemiddelde leeftijd 

nog 42,1 jaar2. Voorlopige cijfers van 2018 laten een verdere toename van de gemiddelde 

leeftijd.  

 

Gemiddelde leeftijd per branche  

Figuur 8 geeft de verschillen tussen branches weer in 2017. Hieruit blijkt dat de gemiddelde 

leeftijd het hoogst is in de VV&T (44,1 jaar). Kinderopvang kent de laagst gemiddelde leeftijd 

in Noord-Brabant (36,9 jaar). Voorlopige cijfers van 2018 laten een toename zien in de 

gemiddelde leeftijd in alle branches, met uitzondering van de branche Ziekenhuizen. 

 
Figuur 8: Gemiddelde leeftijd 2017 Noord-Brabant. Bron: Arbeidsmarkt in Beeld, 2018.  
 

Ontwikkeling leeftijdscategorieën  

Ruim 17.200 van het totaal aan zorg- en welzijnsmedewerkers in 2017 is jonger dan 25 jaar. 

In 2016 waren dat er ruim 14.7003. Ruim 41.000 medewerkers zijn in 2017 55 jaar of ouder. 

Een jaar eerder was dat minder, namelijk ruim 38.3004.  

 

                                                           
2 De branche ‘overige zorg’ is meegenomen in het gemiddelde.  
3 De branche ‘overige zorg’ is hier, in tegenstelling tot de Arbeidsmarkt in Kaart 2017, in meegenomen. 
4 Ibidem. 
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Figuur 9: Ontwikkeling aantal medewerkers per leeftijdscategorie Noord-Brabant 2013 en 2017. 
Bron: Arbeidsmarkt in Beeld, 2018.  

 

Meer informatie over de leeftijdsopbouw van medewerkers in zorg en welzijn in Noord-

Brabant en de Brabantse arbeidsmarktregio’s (West-Brabant, Midden-Brabant, Noordoost-

Brabant en Zuidoost-Brabant) is te vinden via transvorm.arbeidsmarktinbeeld.nl.  

Wilt u weten wat de mogelijke gevolgen van de feiten en cijfers in deze publicatie zijn? 

In de publicatie Anders werken in 2030 - Jongeren op de arbeidsmarkt, leest u over 

beleidsimplicaties die de feiten en cijfers met zich meebrengen: moeten we jongeren 

op de arbeidsmarkt anders behandelen? Is een aangepast HRM-beleid effectiever voor 

het binden en boeien van deze doelgroep? In het bijzonder besteden we aandacht aan 

verschillende visies op jongeren en werk. We plaatsen daarbij het generatiedenken en 

het levensloopperspectief tegenover elkaar. 
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