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In het najaar van 2018 is er door de regio Amersfoort een uitvraag gedaan naar een economische
monitor van het werkgebied van de regio Amersfoort. Verschillende O+S afdelingen, de EBU, het CBS
en anderen houden zich reeds bezig met het monitoren van de regionale en lokale economie. Deze
cijfers zijn alleen vaak diffuus doordat de selectie van indicatoren, wijze van visualisatie en
verslaglegging verschilt per organisatie. Om deze reden is er door de regio Amersfoort aan de EBU
gevraagd om een monitor te creëren die te gebruiken is door alle gemeenten van de regio. Expliciet
is daarbij gevraagd of de EBU kan helpen bij het interpreteren van de cijfers en het vertellen van het
verhaal achter de cijfers.

Deze monitor focust zich op de regio Amersfoort. De regio Amersfoort is een provincie-overstijgende
entiteit, bestaande uit de gemeenten Amersfoort, Baarn, Barneveld (Gld), Bunschoten, Eemnes,
Leusden, Nijkerk (Gld), Soest en Woudenberg. In deze monitor wordt zoveel mogelijk data
weergegeven uitgesplitst naar deze gemeenten. Dit is echter niet voor alle data mogelijk. Sommige
data is enkel beschikbaar op COROP+ niveau, of op het niveau van arbeidsmarktregio’s. Wanneer dat
het geval is wordt dit vermeld in een voetnoot.
Deze monitor bestaat uit twee delen:
-

Snapshots van de economie van regio Amersfoort

In dit deel staat de regio Amersfoort als geheel centraal. De thema’s die in dit hoofdstuk aan bod
komen zijn regionale economische groei, economische structuur en arbeidsmarkt. Dit deel van de
analyse vergelijkt de regio Amersfoort met de provincie en/of Nederland, afhankelijk van de
beschikbare data.
-

Gemeentelijke snapshots van de economie

In de gemeentelijke snapshots wordt er verder ingezoomd naar het schaalniveau van de gemeente.
Per gemeente is een factsheet gemaakt. Deze factsheets focussen op de structuur van de
gemeentelijke economie en hoe deze verschilt van andere gemeenten in de regio of de provincie. Op
termijn zal hier ook een vergelijking worden gemaakt met Nederland, op het moment dat deze data
beschikbaar is.
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In dit hoofdstuk staat de economie van de regio Amersfoort centraal. Op basis van cijfers over
economische groei, structuur en arbeidsmarkt wordt de economie van de regio Amersfoort
geanalyseerd en vergeleken met de provincie Utrecht en Nederland.
Voor het analyseren van economische groei, wordt gekeken naar cijfers over de ontwikkeling van het
bruto regionaal product. De regio Amersfoort valt bij het meten van de regionale economische groei
in de COROP+ regio’s Stadsgewest Amersfoort en Veluwe12.

De economie van de regio Amersfoort groeit evenredig met het Nederlands gemiddelde en laat de
afgelopen jaren een stijgende lijn zien. De economie van de COROP-regio Veluwe, maar ook van
Stadsgewest Amersfoort is conjunctuurgevoeliger dan van de provincie (zie § 2.2). Er zitten namelijk
grotere uitschieters in de groei van het BRP, zoals in COROP Veluwe in 2011 en 2012.

1

Binnen stadsgewest Amersfoort vallen de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden,
Soest en Woudenberg. Binnen COROP Veluwe vallen de gemeenten Barneveld en Nijkerk, maar ook andere
Veluwse gemeenten.
2
PV: Provincie; CR: COROP-regio, CP: COROP+regio.
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Voor data over werkgelegenheid in de regio Amersfoort wordt gebruik gemaakt van cijfers uit het
arbeidsplaatsregister van de provincie Utrecht en de provincie Gelderland. Dit register bevat data
over alle organisaties die actief zijn in het werkgebied van de regio Amersfoort3.

Nadat in de periode 2012-2015 er in de regio Amersfoort sprake was van een lichte daling van de
werkgelegenheid, zit het aantal banen sinds 2016 weer in de lift. In 2018 werd met bijna 207.000
banen een hoger niveau bereikt dan in 2011.

3

Onder de regio Amersfoort wordt verstaan: gemeente Amersfoort, Baarn, Barneveld, Bunschoten, Eemnes,
Leusden, Nijkerk, Soest en Woudenberg.
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Ten opzichte van de provincie toont regio Amersfoort een bovengemiddeld aandeel banen in de
industrie, de bouw en de handel. Gezamenlijk zijn deze sectoren in de regio goed voor ca. 40% van
de werkgelegenheid waar dat in de provincie ca. 24% bedraagt. Deze sectoren bewegen sterk mee
op (inter)nationale conjunctuur, wat ook de scherpere uitslagen in economische groei (zie § 2.1)
verklaart. De zakelijke diensten (incl. ICT, financiële instellingen en transport) zijn in de regio goed
voor 27% van de werkgelegenheid, tegenover 32% in de provincie. De stad Amersfoort ligt met het
aandeel banen in ICT en zakelijke diensten wel op het provinciaal gemiddelde, zoals in hoofdstuk 3
nader aan bod komt.

7

De conjuncturele gevoeligheid van de regio laat zich ook zien in de ontwikkeling van de
werkgelegenheid. Ten opzichte van de provincie piekte de werkgelegenheidsgroei in de regio in
2011. Sinds Nederland in 2013 de langjarige recessie achter zich liet, is de werkgelegenheid van de
provincie mee gegroeid. De regio Amersfoort pakte dat groeipad echter pas vanaf 2016 weer op.
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Deze figuur toont de gemiddelde jaarlijkse groei van het aantal banen over de gehele periode 20092018 per gemeente, vergeleken met de regio Amersfoort en de provincie. Hieruit komt naar voren
dat het cijfer voor de regio als geheel sterk wordt beïnvloed door de schaal van de arbeidsmarkt in
stad Amersfoort, waar de groei van de werkgelegenheid tussen 2009-2018 op een relatief laag
niveau lag. De procentuele groei van het aantal banen in andere gemeenten in de regio (Barneveld,
Bunschoten, Eemnes, Nijkerk en Woudenberg) ligt daar fors boven. Baarn en Soest zagen hun
werkgelegenheid in deze periode per saldo afnemen.

9

De economische structuur van de regio Amersfoort op basis van vestigingen wijkt weinig af van het
gemiddelde van de provincie Utrecht. Wel telt de regio een iets hoger percentage vestigingen in de
groot- en detailhandel en zorg en welzijn.
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Tabel 2.1: Legenda spanningsindicator
Spanningsindex
0-0,25
0,25-0,67
0,67-1,5
1,5-4
4 of meer

Betekenis
Zeer ruim
Ruim
Gemiddeld
Krap
Zeer krap

De arbeidsmarkt van de regio Amersfoort4 is krap. In bijna alle beroepshoofdklassen is de spanning
hoger dan gemiddeld. Dat betekent dat het aantal vacatures groter is dan het aantal beschikbare
arbeidskrachten. Binnen de technische beroepen is de spanning het meest extreem: in de regio
Amersfoort is het tekort aan technisch personeel dubbel zo groot als in de rest van Nederland.

4

Met regio Amersfoort wordt bedoeld arbeidsmarktregio Amersfoort. Dit is exclusief de gemeenten Eemnes
(arbeidsmarktregio Amstelland) en Barneveld (arbeidsmarktregio Foodvalley)

11

Economen beschouwen een werkloosheidspercentage van 5% als gezond voor een goede werking
van de arbeidsmarkt. Dan is er voldoende schuifruimte voor zowel werkgever als werkzoekende. De
eerder beschreven krapte in de arbeidsmarktregio Amersfoort laat zich zien in de lage
werkloosheidspercentages in vrijwel alle gemeenten.

12

De lage werkloosheid in de regio gaat gepaard met relatief hoge arbeidsparticipatie, in vrijwel alle
gemeenten hoger dan het landelijk gemiddelde. In Baarn en Soest schuilt nog een fractie onderbenut
arbeidspotentieel.
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14

15

De winkelleegstand in de provincie Utrecht ligt onder het landelijk gemiddelde. De leegstand in de
meeste gemeenten in de regio Amersfoort ligt zelfs ook onder het provinciaal gemiddelde. Alleen
Woudenberg laat een duidelijk ander patroon zien. De leegstand in Barneveld en Nijkerk ligt ook iets
bovengemiddeld.

16

De leegstand in winkelobjecten laat een iets ander beeld zien dan de leegstand op basis van het
metrage. Waar in Woudenberg een relatief groot metrage leeg staat, is dit verdeeld over een relatief
beperkt aantal objecten. In Nijkerk, Baarn, Soest en ook Leusden staan juist relatief veel kleinere
winkels leeg.

17

5

5

Woudenberg is niet in deze figuur opgenomen doordat er geen gegevens beschikbaar zijn.

18

In dit deel van de monitor worden gemeente-specifieke data weergegeven over de economische
structuur (het aandeel banen en vestigingen per sector, idem per grootteklasse), en vastgoed
(kantoor- en winkelleegstand). Voor iedere gemeente wordt er een aparte factsheet gepresenteerd.

Amersfoort had op het hoogtepunt, in 2011, 85.100 banen. Daarna liep de werkgelegenheid terug.
Tussen 2012-2015 gingen banen verloren in bouw, industrie en transport, maar ook in financiële en
zakelijke diensten en in de zorg. Vanaf 2015 herstelt de werkgelegenheid in deze sectoren zich.
Alleen de daling in industrie en transport blijft doorzetten. Sinds 2017 zit de werkgelegenheid weer in
de lift. In 2018 verbrak de stad het oude record met een totaal van 85.500 banen.

19

De daling van de werkloosheid trad in de stad Amersfoort in 2015 in, een jaar later dan in de regio en
in Nederland als geheel. Dit kan worden verklaard door de sectorstructuur, met het accent op
zakelijke en publieke dienstverlening. Deze sectoren reageren door hun karakter vertraagd op een
opleving van de economie die in eerste instantie werd getrokken door industrie en (internationale)
handel.
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21

De economische structuur van Amersfoort lijkt het meest op het gemiddelde van de provincie
Utrecht, met een grote rol voor zakelijke diensten (incl. ICT). Het aandeel van werkgelegenheid in
zorg en welzijn , in onderwijs en in handel ligt hoger dan in de provincie en de regio. Dit onderstreept
de rol van de stad als centrumgemeente voor publieke diensten.

22

Hoewel Amersfoort een aantal grote overheidsorganisaties huisvest (bv. gemeente, Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed), zijn deze niet zichtbaar in de structuur op basis van het aantal vestigingen.
Wel huisvest Amersfoort gemiddeld meer vestigingen in zakelijke diensten (incl. ICT), in onderwijs en
zorg.
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Ook de verdeling van het aantal arbeidsplaatsen naar grootteklassen vertoont in Amersfoort sterke
gelijkenis met het provinciale profiel: ca. 15% valt in de categorie zzp’er, ca. 25% van het aantal
banen behoort tot de grote bedrijven en organisaties, en ca. 60% is mkb-gerelateerd. Dat laatste
percentage ligt onder het gemiddelde voor de regio.

24

Eerder signaleerden we al een sterkere conjunctuurgevoeligheid van de regio Amersfoort. Dat laat
zich zien doordat het banenherstel soms voorloopt op de provincie als geheel (2012), maar ook lang
kan achterblijven. In deze figuur zien we hoe sterk de beweging van de stad Amersfoort (de stad is
goed voor 41% van de banen in de regio) doorwerkt in de regionale cijfers. De sterke krimp in 2015
was deels toe te schrijven aan de verplaatsing van een bedrijf vanuit Amersfoort naar de regio.
Daarna zette het herstel in. Per saldo nam het aantal banen toe van 83.000 in 2009 naar 85.500 in
2018.

25

De werkgelegenheid in de gemeente Baarn is sinds het hoogtepunt in 2011 teruggelopen. In 2015
werd met 11.800 banen het laagste punt in de tijdreeks bereikt. Verlies van werkgelegenheid trad
met name op bij zakelijke en financiële diensten, maar ook in ICT, handel en vooral zorg. Sindsdien
kruipt het aantal banen langzaam omhoog, naar 12.200 in 2018. Vooral bij handelsbedrijven groeit
de werkgelegenheid.

26

Hoewel het herstel van de werkgelegenheid in Baarn traag verloopt, zoals we in de vorige figuur
zagen, daalt de werkloosheid in de gemeente al sinds 2015 fors. Sinds het hoogtepunt in 2015 is de
werkloosheid met 3 procentpunt afgenomen.

27

28

Baarn komt naar voren als een gemeente waar zorg en welzijn en zakelijke dienstverlening (incl. ICT)
een grote rol spelen in de economie. Deze sectoren zijn samen goed voor ca. 50% van de banen.

29

Ten opzichte van de regio en de provincie springt het grote aandeel van vestigingen in de zakelijke
dienstverlening, de zorg en de bouw in het oog. Met name in de bouw en zakelijke diensten betreft
dit inschrijvingen van zzp’ers.

30

In deze figuur is het relatief grote aandeel van werkgelegenheid in de categorie zzp’ers zichtbaar; zij
zijn goed voor bijna 20% van de Baarnse banen. Dit is aanmerkelijk hoger dan in de provincie Utrecht
en in de regio Amersfoort. Ook de belangrijke positie van het mkb springt in het oog.
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Het aantal arbeidsplaatsen in Baarn nam af van 12.700 in 2009 naar 12.200 in 2018. Dat ging gepaard
met forse pieken (zoals in 2011 en 2017) en dalen (2013, 2015). De krimp in die laatste jaren was
breed over de economie verspreid.
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Barneveld is een stabiele groeimotor in de regio Amersfoort. Het aantal banen steeg van 29.400 in
2009 naar 33.500 in 2018. In de periode 2011-2014 bleef de werkgelegenheid min of meer op
hetzelfde niveau. Daarna zette echter een groeispurt in: tussen 2015-2018 groeide het aantal banen
met 2.500. Vooral in de industrie, bouw, handel maar ook in de zakelijke diensten nam de
werkgelegenheid snel toe.

33

Barneveld profiteerde door zijn sectorstructuur al vroeg van het economisch herstel dat werd
getrokken door industrie en (inter)nationale handel. Dat weerspiegelt zich ook in de daling van de
werkloosheid vanaf 2014. De werkloosheid ligt in Barneveld sowieso op een laag niveau. In sociaal
opzicht is dat gunstig, maar voor werkgevers met groeiambities levert dit hoofdbrekens op.

34

35

Barneveld manifesteert zich als een van de (drie) industriële kernen van de regio Amersfoort. Bijna
een kwart van de werkgelegenheid is verbonden aan de industrie of de bouwnijverheid, aangevuld
met 20% werkgelegenheid in de groot- en detailhandel. Vergeleken met de regio ligt het aandeel van
de zakelijke diensten (incl. ICT en financiële instellingen) en zorg aanmerkelijk lager.

36

Barneveld wijkt op een aantal punten af van het regionaal gemiddelde doordat er een
bovengemiddeld aandeel bedrijven is in de landbouw, industrie en de bouw. De zakelijke en publieke
diensten daarentegen zijn juist minder sterk vertegenwoordigd.

37

Barneveld komt uit de statistiek naar voren als een uitgesproken mkb-gemeente, waar ca. 80% van
de banen verbonden is aan het midden- en kleinbedrijf. Dit is een beduidend boven het regionaal
gemiddelde, waar ca. 65% van de banen mkb-banen zijn.

38

Handel en industrie zijn sterk conjunctuurgevoelige sectoren die fungeren als voorlopers voor
economische trends die bij dienstverlenende sectoren pas later optreden. Dat is ook in deze figuur
zichtbaar. Ondanks de jaren van recessie (vanaf 2011) kromp het aantal banen in Barneveld niet. Wel
lag de groei op een zeer laag niveau. Het is vrijwel zeker dat bedrijven zich in deze periode hebben
ingespannen om werknemers bij zich te houden (retentie), zelfs met lagere winstmarges. In
Barneveld trad het herstel vervolgens alweer vanaf 2013 jaar op. In stad Amersfoort, sterk leunend
op commerciële en publieke diensten, herstelt de groei zich pas vanaf 2015.

39

De werkgelegenheidsontwikkeling van Bunschoten is nagenoeg louter positief. Alleen in 2010 trad
een kleine dip op. Het aantal banen nam tussen 2009 en 2018 toe van 9.700 naar 11.500. Het aantal
banen nam het sterkst toe in de industrie en in de zorg.

40

De werkloosheid in Bunschoten ligt structureel onder het regionaal en onder het landelijk
gemiddelde. Alleen in de periode 2013-2015 piepte de werkloosheid boven de grens van 5% uit.
Sinds 2014 daalt de werkloosheid; die ligt nu 3 procentpunt onder dat niveau van toen. Met een
actueel werkloosheidspercentage van minder dan 3% lopen werkgevers met groeiambities tegen
grenzen aan. Tegelijkertijd geeft het lage werkloosheidspercentage ook aan dat inwoners van
Bunschoten-Spakenburg met hun talenten op veel plekken aan het werk kunnen.

41

42

Samen met Barneveld en Nijkerk vormt Bunschoten het industriële hart van de regio Amersfoort. In
Bunschoten is bijna de driekwart van het aantal banen verbonden aan de industrie, de
bouwnijverheid en de groot- en detailhandel. Meer dan 80% van de werkgelegenheid is
commercieel. Daarmee wijkt de sectorsamenstelling van Bunschoten sterk af van het regionaal en
provinciaal gemiddelde.
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Natuurlijk springt het grote aantal vestigingen in de handelssector in Bunschoten in het oog. Oorzaak
hiervoor is het grote aantal vestigingen in de markthandel; Bunschoten telt volgens het CBS met 220
vestigingen na Amsterdam de meeste marktvestigingen in de foodsector. Ook het grote aantal
vestigingen in de bouw (zzp’ers) valt op, evenals het grote aandeel in de ‘overige dienstverlening’.
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Bunschoten kent met ca. 10% een zeer laag aandeel van zzp’ers in de economie. Een kwart van de
arbeidsplaatsen is verbonden aan bedrijven met 250 medewerkers of meer. Binnen het mkb hebben
de bedrijven met 10-50 medewerkers het grootste aandeel, samen met de bedrijven met 100-250
medewerkers (37% van het totaal aantal banen).
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De conjunctuurgevoeligheid van handel en industrie is zichtbaar in de volatiele ontwikkeling van de
werkgelegenheid in Bunschoten. Toch is er sprake van een continue groei van het aantal banen, zij
het dat jaren van snelle groei (2011, 2013, 2016) worden afgewisseld met jaren van bijna nulgroei
(2012, 2014-15). Ook hier is, net als in Barneveld, waarschijnlijk sprake geweest van het vasthouden
van schaars personeel, ook in economisch mindere tijden. Dit wordt mede veroorzaakt doordat ook
in economisch mindere tijden de foodindustrie een stabiele factor is. Daarnaast is de groei van het
aantal banen in de gemeente Bunschoten te verklaren door de uitgifte van bedrijfsgrond. Per saldo
nam het aantal banen toe van 9.700 in 2009 naar 11.400 in 2018.

46

Het aantal banen in Eemnes is per saldo tussen 2009 en 2018 gegroeid van 2.900 naar 3.200. De
meeste groei is toe te schrijven aan de bouwnijverheid, maar ook de zakelijke diensten droegen sterk
bij aan deze groei. In landbouw, industrie en bij de overheid daalt het aantal banen structureel.
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De ontwikkeling van de werkloosheid volgt het regionale patroon. De werkloosheid daalde van een
(bescheiden) hoogtepunt in 2014, toen 6% werd aangetikt, naar 3% nu.

48

49

In Eemnes springen drie sectoren in het oog met een aandeel in de werkgelegenheid die
aanmerkelijk boven het regionaal gemiddelde ligt: de zakelijke diensten, de bouwnijverheid en de
landbouw.
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Het hoge aandeel werkgelegenheid (ruim 20%) in de bouwnijverheid loopt parallel aan het hoge
aandeel vestigingen in deze sector (bijna 15%). Daaruit mag worden afgeleid dat het hier veelal gaat
om eenmanszaken of microbedrijven (2-5 medewerkers).
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Wat in Eemnes vooral in het oog springt, is de grote betekenis van zzp’ers voor de lokale
arbeidsmarkt. Deze zijn sterk aanwezig in de zakelijke dienstverlening, maar ook in de
bouwnijverheid en de handel.
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Het aantal banen in Eemnes is gestegen van 2.900 in 2009 naar ruim 3.200 in 2018. Tussen 2012 en
2015 kromp het aantal banen maar sindsdien is sprake van een sterk herstel.

53

Het aantal banen in Leusden groeide van 14.400 naar 15.300 in 2018. In 2014 telde Leusden het
minste aantal banen in deze periode (13.800), daarna nam de werkgelegenheid weer toe.

54

In de ontwikkeling van het werkloosheidspercentage wordt de sectorstructuur van Leusden
weerspiegeld, met een accent op handel, financiële diensten en IT. Met name deze laatste reageren
vertraagd op economisch herstel dat wordt gedragen door onder meer industrie. De werkloosheid
onder Leusdenaren daalde pas goed vanaf 2015. Inmiddels ligt het werkloosheid op het lage niveau
van ruim 3%.
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56

In Leusden springen drie sectoren in het oog die een bovengemiddeld aandeel in de werkgelegenheid
hebben: de groot- en detailhandel, financiële instellingen en ICT. Sectoren die elders groot zijn, zoals
zorg en welzijn en industrie, leveren in Leusden een betrekkelijk klein aandeel van de banen.
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De economische structuur in Leusden in termen van vestigingen wijkt vrijwel niet af van het patroon
in de regio Amersfoort of dat van de provincie Utrecht. Alleen de sectoren overheid en financiële
instellingen vallen op doordat zij nauwelijks aandeel in het aantal vestigingen hebben maar wel een
substantieel aandeel in de werkgelegenheid.

58

59

De werkgelegenheid in Leusden groeide van ruim 14.400 in 2009 naar 15.300 in 2018. Soms is dat
toe te schrijven aan de verhuizing van een bedrijf van Amersfoort naar Leusden (2015)6, vaak ook aan
gestage autonome groei van bestaande bedrijven. In andere jaren (2010-2012, 2014, 2016-17) kende
Leusden echter ook een daling van de werkgelegenheid. De grafiek laat zien dat de resultaten jaarop-jaar sterk kunnen fluctueren. Dit hangt ook samen met de economische structuur:
dienstverlenende bedrijven en werkplekken laten zich gemakkelijk verplaatsen. Bedrijven in bouw,
industrie en handel zijn minder ‘footloose’.

6

Dit betrof de verhuizing van onderdelen van Achmea. Het verzekeringsconcern maakte in 2017 bekend dat
ook de locaties in Leusden voor 2020 zullen worden verlaten.
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De werkgelegenheid in Nijkerk groeide tussen 2009 en 2018 met 2.400, van 20.100 naar 22.500. De
groeispurt trad op vanaf 2016 en is vooral toe te schrijven aan de industrie en de bouwnijverheid.
Daarnaast echter droegen de zorgsector, zakelijke diensten en horeca bij aan de banengroei.
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De werkloosheid in Nijkerk lijkt op een ‘natuurlijk’ laag niveau te liggen. In de laagconjunctuur kroop
deze weliswaar omhoog naar bijna 6% - wat in Nederlands perspectief nog steeds laag is - maar vanaf
2014 daalde de werkloosheid in hoog tempo. Inmiddels is de werkloosheid in Nijkerk het
laagterecord uit 2009 ruimschoots gepasseerd. Voor ondernemers met groeiambities levert dit
serieuze knelpunten op, mede gelet op de krapte in de arbeidsmarkt voor medewerkers in industrie,
bouw en handel, precies de sectoren die pijlers onder de Nijkerkse economie zijn.

62

63

Met Barneveld (15% van de banen) en Bunschoten (35%) vormt Nijkerk (18%) het industriële hart van
de regio Amersfoort. Daarnaast is de handel een essentiële pijler onder de economie, evenals de
bouwnijverheid en de zakelijke diensten. De publieke sector (overheid, onderwijs, zorg en welzijn) is
van relatief kleine betekenis voor de werkgelegenheid.
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Nijkerk toont een bovengemiddeld aandeel van vestigingen in de bouwnijverheid, industrie, handel
en landbouw. Voor een aanmerkelijk deel gaat het hierbij om zelfstandigen zonder personeel. Het
aandeel van vestigingen in de zakelijke diensten (incl. ICT) ligt juist onder het regionaal gemiddelde,
net als het aandeel van publieke dienstverlening.
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Nijkerk is bij uitstek een mkb-gemeente, waar het midden- en kleinbedrijf goed is voor liefst 80% van
de werkgelegenheid.
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De werkgelegenheid in Nijkerk groeide over de periode 2009-2018 met gemiddeld ruim 1% per jaar.
In de periode 2012-2015 daalde het aantal banen licht. Sinds 2015 echter ligt de toename van de
werkgelegenheid op een zeer hoog niveau.
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Soest is een van de twee regiogemeenten die sinds 2009 per saldo banen is kwijtgeraakt. Dit is voor
het grootste deel toe te schrijven aan ontwikkelingen bij de overheid, met name onderdelen van het
ministerie van Defensie. Daarnaast is echter ook de werkgelegenheid in bouw, industrie, transport en
zakelijke diensten teruggelopen. In 2014 bereikte de werkgelegenheid met 17.200 banen het laagste
punt in de tijdreeks. Sindsdien is het aantal banen weer met bijna 600 toegenomen.
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De werkloosheid in Soest ligt op een gemiddeld hoger niveau dan in de regio Amersfoort. In 2014
tikte de werkloosheid bijna de 7% aan - maar bleef daarbij nog onder het landelijke niveau. Sinds
2014 daalt de werkloosheid weer en is die inmiddels onder de 4% beland.
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Handel (20%) en zakelijke dienstverlening (17%) vormen de belangrijkste sectoren in Soest. De
publieke sector (overheid, onderwijs, zorg en welzijn) zijn goed voor een kwart van de banen.
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De sectorstructuur in Soest op basis van het aantal vestigingen loopt nagenoeg gelijk met de
structuur van regio en provincie. Wel telt Soest relatief meer vestigingen in de handel en de
bouwnijverheid. In de figuur lijken er geen vestigingen te zijn in de sector overheid; deze vallen
echter in aandeel weg in het totaal, maar zoals de voorgaande figuur laat zien is de overheid wel
goed voor een substantieel aandeel in werkgelegenheid.
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Grote organisaties hebben een betrekkelijk laag aandeel in de werkgelegenheid in Soest. Zzp’ers
daarentegen vormen 22% van de lokale arbeidsmarkt, bovengemiddeld ten opzichte van de regio en
de provincie.
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Soest komt uit een lange periode (2009-2015) van gestage werkgelegenheidsdaling. Sinds 2016
echter neemt het aantal banen weer toe. Daarmee is weliswaar het baanverlies nog niet
gecompenseerd, maar is wel de weg naar boven gevonden. In 2009 telde Soest 19.800 banen, in
2018 waren dat er 17.800.
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De werkgelegenheid nam in Woudenberg toe van 4.700 in 2009 naar 5.400, een gemiddelde
jaarlijkse stijging van 1,3%, viermaal zo hoog als het regiogemiddelde en tweemaal zo hoog als het
provinciaal gemiddelde. De toename deed zich vooral voor in de bouwnijverheid, de zorgsector en de
zakelijke diensten. In de industrie en bij financiële dienstverlening nam de werkgelegenheid af.
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De werkloosheid ligt in Woudenberg onder het regionaal gemiddelde. Vanaf 2011 liep de
werkloosheid op om in 2014 net geen 6% aan te tikken. Sindsdien loopt de werkloosheid weer
gestaag terug en ligt deze nu onder het vorige laagterecord.
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In Woudenberg springen de zorgsector en de bouwnijverheid voor de werkgelegenheid in het oog.
Hun aandeel in de werkgelegenheid ligt fors boven het regionaal en provinciaal gemiddelde. Handel
en transport zijn goed voor een kwart van het aantal banen.
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Voor Woudenberg is het aandeel landbouw in het aantal vestigingen relevant; dat ligt driemaal zo
hoog als gemiddeld in de provincie.
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Als het gaat om de verdeling van de banen naar grootteklassen, volgt Woudenberg sterk het
regionale patroon, met 19% van de banen verbonden aan grote organisaties, en 17% van de
arbeidsmarkt ingevuld door zzp’ers. Ruim een kwart van de werkgelegenheid in verbonden aan
bedrijven met 10-50 medewerkers.
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De werkgelegenheid in Woudenberg nam toe van 4.700 in 2009 naar 5.400 in 2018. Dat gaat nogal
schoksgewijs, met soms fors banenverlies (2012, 2015), maar ook pieken in de groei (2011, 2014).
Sinds 2016 vertoont de werkgelegenheid een continue groei.
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