
Haarlemmermeer scoort goed in Atlas der gemeenten 

Haarlemmermeer scoort ook in 2014 goed op het gebied van werkgelegenheid en 

woonaantrekkelijkheid. Dat blijkt uit de 'Atlas voor gemeenten 2014’. 

De stichting Atlas voor gemeenten maakt jaarlijks een vergelijking van de vijftig grootste gemeenten 

van Nederland op een veelheid aan onderwerpen. Burgemeester Weterings reageert positief: “De 

sociaaleconomische positie van onze gemeente is vergeleken met de andere gemeenten ook dit jaar 

erg sterk. Door opnieuw relatief positieve scores op het terrein van banen, bijstand, 

arbeidsongeschiktheid, armoede en participatie van vrouwen, behaalt Haarlemmermeer een eerste 

plek. Dat is iets om trots op te zijn, maar niet om bij achterover te leunen. Handhaving van deze 

positie vereist onze blijvende inzet.”  

Veel werkgelegenheid 

Haarlemmermeer scoort zeer gunstig op het gebied van werkaanbod: van de vijftig grootste 

gemeenten in Nederland zijn hier – mede vanwege Schiphol – de meeste banen per inwoner (twee 

banen per werkende). Ook staat Haarlemmermeer in de top 4 als er gekeken wordt naar het aantal 

banen in de regio dat de beroepsbevolking kan bereiken binnen een acceptabele reistijd. Hoewel de 

kans op werk in Utrecht het hoogste is met 98,5%, zit Haarlemmermeer daar kort op met 97%. 

Haarlemmermeer scoort ook topposities als gekeken wordt naar het arbeidsverleden van de 

inwoners: geen enkele gemeente evenaart het aandeel autochtonen dat de afgelopen vier jaar 

ononderbroken heeft gewerkt (meer dan 70%) en slechts twee gemeenten scoren beter voor de niet-

westerse allochtone groep (iets minder dan 50%).  

De ligging van Haarlemmermeer in het hart van de Randstad met veel banen in de nabijheid en een 

relatief jonge, goed opgeleide beroepsbevolking – vooral de niet-westerse allochtonen zijn naar 

verhouding goed opgeleid – leidt tot een hoge netto-participatiegraad van 70%. In Haarlemmermeer 

neemt met de invoering van de Participatiewet de (toch al kleine) klantenkring nauwelijks toe. Dit in 

tegenstelling tot de gemeenten die het al langer moeilijk hebben door een laagopgeleide 

beroepsbevolking, weinig werkaanbod en een teruglopende werkgelegenheid. 

Woonaantrekkelijkheid en sociaaleconomische positie 

Op de ranglijst aantrekkelijk wonen is Haarlemmermeer voor het tweede achtereenvolgende jaar 

gestegen. Vorig jaar steeg Haarlemmermeer van de zeventiende naar de dertiende plek; dit jaar zet 

de stijging door naar plaats tien. De stijging op de woonaantrekkelijkheidsindex is vooral te danken 

aan de verbeterde bereikbaarheid van banen. Haarlemmermeer profiteert, net als meer gemeenten 

in de Randstad, van de verminderde filedruk in het westen van het land. Opvallend is wel dat 

Haarlemmermeer op een aantal aspecten juist lager scoort. Een daling is te zien bij het culturele 

aanbod en het culinaire aanbod. Op de indicatoren ‘veiligheid’ en het ‘percentage koopwoningen’ 

scoort Haarlemmermeer wederom hoog. Bij het aandeel koopwoningen staat Haarlemmermeer 

bovenaan en bij veiligheid op plaats 4. 

 Samenvatting hoofdthema: economie en arbeidsmarkt 

In de zestiende editie van de Atlas voor gemeenten staan de lokale (en regionale) economie en 

arbeidsmarkt centraal. Met het oog op de aanstaande invoering van de Participatiewet, waarbij 

gemeenten verantwoordelijk worden voor het inkomen en participatie van een grotere groep 

mensen dan voorheen, zijn de auteurs op zoek gegaan naar de achtergronden van de gemeentelijke 



verschillen in arbeidsparticipatie en werkloosheid. Deze analyse biedt gemeenten inzicht in de 

omvang en aard van hun (toekomstige) klantenbestand. Het is volgens de auteurs een eerste stap tot 

succesvol arbeidsmarktbeleid.  

 


