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Acht op de tien Nederlanders voelt zich 
niet benadeeld door de open economie

Stelling: Mensen zoals ik ondervinden vooral 
nadelen van het verdwijnen van de grenzen en 
het meer open worden van onze economie 

eensoneens/neutraal
mensen moeten 
vaker van baan 
wisselen

ervaren minder 
zeggenschap 
over hun werk

maken zich zorgen 
om versobering 
sociale zekerheid

maken zich zorgen 
om hun pensioen

Exportkansen naar met name 
MOE-landen leiden tot een toename 
van werkgelegenheid. Concurrentie 
met China en MOE-landen leidt tot 
een afname van voltijdsbanen 

Delfzijl  chemische producten

Exportkansen naar met name 
MOE-landen leiden tot een 
toename van voltijdsbanen. 
Concurrentie met vooral China leidt 
tot een afname van voltijdsbanen 

Eindhoven elektronica & optische apparatuur

Toegenomen import-
concurrentie uit China en de 
Midden- en Oost-Europese 
landen wordt gecompenseerd 
met toegenomen exportkansen 

per regio is de verandering van 
werkgelegenheid beperkt van -1% 
tot +1% over een periode van 15 jaar 
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verandering industriële werkgelegenheid
2001-2016, in % van totaal
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Het e�ect van globalisering 
op de totale industriële 
werkgelegenheid in 
Nederland over een periode 
van vij�ien jaar is beperkt

De veranderingen in werkgelegenheid 
brengen onzekerheid met zich mee

Investeren in duurzame inzetbaarheid en 
een sociaal vangnet zijn belangrijk om de 
onzekerheid door globalisering te verzachten

Wel is er sprake van verschuiving van banen in de industrie en van verschillen tussen regio’s

De cijfers per 
regio kunt u 
downloaden 
op www.cpb.nl

https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/Extern_beschikbare_data_CPB_project_globalisering.xlsx

