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Is bevolkingskrimp negatief voor welvaart en 
werkloosheid?  
 
 
Is bevolkingskrimp negatief voor welvaart en werkloosheid? Nee: in regio’s 
met bevolkingsdaling ontwikkelen inkomen, economie en werkloosheid zich 
over het algemeen relatief gunstiger dan landelijk. 
 
 
Krimp 
Het woord “krimpregio” roept een negatief gevoel op. In een krimpregio daalt het 
aantal inwoners, daalt het aantal kinderen op school, daalt het aantal koopkrachtige 
burgers enz. Gaat het in krimpregio’s ook slechter met de economie en arbeidsmarkt dan 
in groeiregio’s? Voor de beantwoording van die vraag is het belangrijk om te beseffen wat 
onder “slechter” moet worden verstaan. In grote regio’s (regio’s met veel inwoners) is de 
omvang van de economie over het algemeen groter dan in kleine regio’s. In grote regio’s 
zijn meer arbeidsplaatsen dan in kleine regio’s. Dat is vanzelfsprekend. Er is een relatie 
tussen aantal inwoners en omvang van economie en arbeidsmarkt. Om regio’s en landen 
van verschillende omvang met elkaar te vergelijken, wordt gekeken naar bruto 
binnenlands/regionaal product per inwoner, aantal arbeidsplaatsen per inwoner, 
werkloosheid in verhouding tot beroepsbevolking enz. Niet alleen bij de omvang van de 
economie en de arbeidsmarkt moet aan het aantal inwoners gerelateerd worden om 
regio’s met elkaar te vergelijken, maar ook bij de verandering van economie en 
arbeidsmarkt. In regio’s met een snel groeiende bevolking moeten economie en 
arbeidsmarkt ook snel groeien om niet in relatieve positie achteruit te gaan. Regio’s met 
een langzaam groeiende of dalende bevolking kunnen hun relatieve positie eventueel 
handhaven ook al groeit daar de economie en arbeidsmarkt minder. Op het niveau van 
COROP-regio’s (40 deelgebieden van de 12 provincies in Nederland) zijn op de website van 
het CBS enkele indicatoren beschikbaar om te beoordelen of het in krimpregio’s ten 
aanzien van economie en arbeidsmarkt slechter gaat dan landelijk gemiddeld. 
 
Inkomen 
Ten aanzien van het gemiddeld besteedbaar inkomen per persoon en per huishouden zijn 
per COROP-regio op de website van het CBS cijfers beschikbaar voor de periode 2005-
2012. In de 6 regio’s waar het aantal inwoners is gedaald in die periode is het gemiddeld 
inkomen per persoon minstens evenveel gestegen als in Nederland als geheel (Tabel 1).  
Dat geldt ook voor het gemiddeld inkomen per huishouden, behalve in de Achterhoek 
(Tabel 2). 
 
  



   
 

Economie 
Van het bruto binnenlands/regionaal product per inwoner zijn cijfers beschikbaar voor de 
korte periode 2010-2014, (voor een deel) de periode van de economische crisis (Tabel 3). In 
de 8 regio’s waar het aantal inwoners is gedaald in die periode is het bruto 
binnenlands/regionaal product per inwoner minstens evenveel gestegen als in Nederland 
als geheel, behalve in Delfzijl e.o. en Zuidwest-Overijssel. 
 
Werkloosheid 
De kop van een persbericht van het CBS van 11 december 2015 was: “Aantal banen in 
krimpregio’s daalt sterker dan gemiddeld.” Het betreft hier de periode 2008-2015 en de 
regio’s Delfzijl en omgeving, Oost-Groningen, Zeeuws-Vlaanderen, Zuidoost-Drenthe, Zuid-
Limburg en de Achterhoek. Dit bericht roept een negatief beeld op over krimpregio’s. Deze 
constatering is echter niet zonder meer negatief voor de regio’s, omdat daar ook het 
aanbod van arbeidskrachten minder groeit. Het gaat uiteindelijk om het verschil in 
ontwikkeling tussen vraag (werkgelegenheid) en aanbod (beroepsbevolking) op de 
arbeidsmarkt. Deze ontwikkeling komt tot uitdrukking in de verandering van het 
werkloosheidspercentage. Daarvan zijn cijfers beschikbaar voor de periode 2003-2014 
(Tabel 4). In de 6 regio’s waar het aantal inwoners is gedaald in die periode is het 
werkloosheidspercentage overal minder gestegen dan landelijk, behalve in de Achterhoek. 
 
Conclusie 
In regio’s met bevolkingsdaling ontwikkelen inkomen, economie en werkloosheid zich over 
het algemeen gunstiger of (bij werkloosheid) minder ongunstig dan landelijk.  
 
 
 

Tabel 2 Besteedbaar inkomen per huishouden in 
regio's met bevolkingsdaling en Nederland 

  
Procentuele verandering 
van 2005 naar 2012 

  Bevolking 

Gemiddeld 
besteedbaar 
inkomen per 
particuliere 

huishoudens 
  

 
  

Delzijl e.o. -6,1% 16% 
Zuid-Limburg -2,7% 15% 
Oost-Groningen -2,0% 16% 
Zeeuwsch-Vlaanderen -1,5% 16% 
Achterhoek -0,3% 14% 
Zuidoost-Drenthe -0,3% 17% 
  

 
  

Nederland 2,6% 16% 
Bron: CBS, Derks.     

 

Tabel 1 Besteedbaar inkomen per persoon in 
regio's met bevolkingsdaling en Nederland 

  
Procentuele verandering 
van 2005 naar 2012 

  Bevolking 

Gemiddeld 
besteedbaar 
inkomen per 

persoon 
  

 
  

Delzijl e.o. -6,1% 21% 
Zuid-Limburg -2,7% 19% 
Oost-Groningen -2,0% 21% 
Zeeuwsch-Vlaanderen -1,5% 21% 
Achterhoek -0,3% 20% 
Zuidoost-Drenthe -0,3% 21% 
  

 
  

Nederland 2,6% 19% 
Bron: CBS, Derks.     
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Tabel 3 Bruto binnenlands/regionaal product in regio's 
met bevolkingsdaling en Nederland 

  
Procentuele verandering van 2010 
naar 2014 

  Bevolking 

Bruto binnenlands/ 
regionaal product per 

inwoner 
  

 
  

Delzijl e.o. -2,4% 2% 
Oost-Groningen -2,0% 16% 
Zuidoost-Drenthe -1,3% 7% 
Zeeuwsch-Vlaanderen -0,9% 6% 
Zuid-Limburg -0,6% 5% 
Achterhoek -0,5% 4% 
Zuidwest-Overijssel -0,2% 2% 
Zuidoost-Friesland -0,1% 5% 
  

 
  

Nederland 1,5% 4% 
Bron: CBS, Derks.     
 
 
 
Tabel 4 Werkloosheid in regio's met 
bevolkingsdaling en Nederland 
  Verandering van 2003 naar 2014 

  

Procentuele 
verandering 

bevolking 

Verandering 
werkloosheids-

percentage 
    procent-punt 
Delzijl e.o. -8,8% 2,3 
Zuid-Limburg -4,1% 2,1 
Oost-Groningen -3,7% 2,3 
Zeeuwsch-
Vlaanderen -2,1% 1,3 
Zuidoost-Drenthe -0,7% 2,2 
Achterhoek -0,6% 2,8 
  

 
  

Nederland 3,9% 2,6 
Bron: CBS, Derks.     
 
 
Wim Derks, 
werkzaam bij Kenniscentrum voor Bevolkingsdaling en Beleid (KcBB). 
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