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1. Inleiding 

E6n van de wezenskenmerken van de econornie is dat deze voortdurend aan verandering 
onderhevig is. De beschrijving van deze veranderingsprocessen vormt dan ook een essentieel 
onderdeel van de moderne econornische theorie. De veranderingsprocessen hehoeven 
overigens niet noodzakelijkerwijs door een onevenwichtigheidshenadering te worden 
beschreven. Zeker wanneer de heschrijving zich richt op structurele verandering, wordt 
vanuit de economische theorie een evenwichtshenadering eleganter geacht. Daarbij gaat het 
echter niet, zoals in de traditionele algernene evenwichtsanalyse. orn statische evenwichten, 
maar resulteert het veranderingsproces in een dynarnisch evenwicht. waar de repercussies 
van het veranderingsproces met elkaar in halans zijn. 

Vanuit deze optiek is de afgelopen tijd veel theoretisch en e~npirisch onderzoek verricht naar 
de gevolgen van structurele veranderingsprocessen voor de arheidsmarktdynamiek. Techno- 
logische vernieuwingen en preferentieverschuivingen hehhen tot gevolg dat enerzijds hanen 
onproduktief raken en vernietigd worden en anderzi.jds nieuwe hanen worden gecrezerd. Ook 
organisatorische veranderingen. zoals de overgang van een Tayloristische naar een holisti- 
sche organisatiestructuur van bedrijven. dragen bij aan het sarnenspel van de processen van 
baanvernieting en baancreatie'. Onderzoek op basis van bedrijfsgegevens leert dat de hruto 
stromen waarmee deze creatie en vernietiging gepaard gaan. vele rnalen groter zijn dan de, 
netto verandering van werkgelegenheid, die de resultante is van baanvernietiging en 
haancreatie. 

In aanvulling van eerder onderzoek wordt in dit artikel nagegaan waar de haanvernietiging 
en baancreatie in Nederland gelokaliseerd is. Onze aanvulling op eerder onderzoek terzake 
hetreft de vraag in hoeverre de baanvernietiging en haancreatie russelz regio's en bedrijfstak- 
ken plaatsvindt, dan we1 binnen regio's en hedrijfstakken. Hiertoe vergelijken wij onze eigen 
berekeningen van baanvernietiging en baancreatie op hasis van sectorale en regionale 
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