
 

Grootste groei werkgelegenheid in 

afgelopen 10 jaar 
 
In 2018 is de werkgelegenheid in Nederland toegenomen met 2,2%. Dit is de grootste groei sinds 2008 

(2,7%). Er kwamen in totaal bijna 190.000 banen bij. Ook het aantal vestigingen is toegenomen, met ruim 

70.000, een groeipercentage van 4,6%. Dit blijkt uit cijfers van LISA, het landelijk databestand met 

gegevens over alle vestigingen in Nederland waar betaalde arbeid wordt verricht. Samenvoeging van de 

gegevens, de kwaliteitsborging en publicatie van de cijfers wordt verzorgd door de Stichting LISA. Met het 

onderzoek is de 23e jaargang voltooid, waarmee een unieke datareeks van ruim twee decennia aan 

landelijke werkgelegenheidsinformatie op vestigingsniveau is ontstaan.  

 
Grens van 8,5 miljoen banen gepasseerd in 2018 

Ten opzichte van 2017 is het aantal banen gegroeid met 189.270 (2,2%). Dit is het vierde opeenvolgende 

jaar groei na de periode van krimp in 2012-2014. De totale werkgelegenheid in Nederland komt in 2018 uit 

op 8.650.000 banen. Ten opzichte van 1996 zijn er ruim 2,1 miljoen meer banen. Deze toename betreft 

voor ruim 1,3 miljoen banen van vrouwen en voor ruim 0,8 miljoen banen van mannen (zie grafiek 1). 

 
Al sinds 2000 is de ontwikkeling van het aantal vestigingen positiever dan het aantal banen. Dit is een 

gevolg van het aanhoudend groot aantal mensen dat voor zichzelf begint. De groei van het aantal 

vestigingen in 2018 past in deze trend. Na een relatief beperkte groei in 2017 (+2,8%) groeide het aantal 

vestigingen in 2018 met 4,6%. Het totale aantal vestigingen komt daarmee uit op ruim 1,6 miljoen 

(1.630.000). Ruim twee derde van alle vestigingen (71,4%) heeft 1 werkzaam persoon. Dit zijn 

eenmanszaken, zzp’ers, freelancers en kleine zelfstandigen. 

 

Grafiek 1 

Ontwikkeling banen en vestigingen sinds 1996 

 
Bron: LISA 2018 
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Banengroei onder mannen opnieuw groter dan onder vrouwen 

Sinds 1996 was de ontwikkeling van het aantal banen van vrouwen positiever dan die van mannen: de 

groei was groter en de krimp (in 2013-2014) was kleiner. In de afgelopen vier jaar echter nam het aantal 

banen van mannen licht meer toe dan het aantal banen van vrouwen. In 2018 groeide de werkgelegenheid 

onder mannen met 2,3% tegen 2,1% onder vrouwen. Omdat het om relatief kleine verschillen gaat ligt het 

werkgelegenheidsaandeel van vrouwen de afgelopen vijf jaar redelijk stabiel rond de 44,5%. 

 

Aandeel kleine banen loopt licht terug 

Bij de meting van de werkgelegenheid wordt ook onderscheid gemaakt naar het gemiddeld aantal gewerkte 

uren per week. Banen van minder dan 12 uur noemen we kleine banen, vanaf 12 uur spreken we van grote 

banen. In 2017 waren het de kleine banen die een relatief sterke groei lieten zien (+2,7%). In 2018 echter 

was de groei beperkt met 0,8% (10.860 banen). De groei van de grote banen bedroeg echter 2,5%, 

beduidend hoger dan in 2017 (+1,3%). 

De verhouding tussen grote en kleine banen verandert slechts langzaam. Door de beperkte groei in 2018 is 

het aandeel kleine banen voor het eerst in 20 jaar licht gedaald. 

 

Vrijwel alle sectoren realiseren banengroei 

Net als in 2017 is er in 2018 sprake van groei in elke sector uitgezonderd de financiële instellingen (zie 

tabel 1 en grafiek 2). De krimp in deze sector bedraagt 0,4%, en is daarmee minder sterk dan in 2017 

(-1,5%). Opvallend is dat in 2018 de meeste sectoren een groei rond het Nederlands gemiddelde lieten 

zien. De groei in de bouwsector springt er positief uit met 4,5%, terwijl de overheid en landbouw & visserij 

een beperkte groei hebben (1,1% en 1,2%). In absolute aantallen leveren vooral de zakelijke 

dienstverlening, handel en zorg meer werk op. Samen zijn deze sectoren verantwoordelijk voor bijna de 

helft van de banengroei. 

 

Tabel 1 

Aantal vestigingen en banen in Nederland naar sector (2018) 

  vestigingen banen 

Sector absoluut absoluut % in totaal 
groei abs. 
2017/2018 

groei %    
2017/2018 

landbouw & visserij 76.090 221.350 2,6% 2.530 1,2% 

industrie 67.620 924.640 10,7% 21.350 2,4% 

bouw 162.300 474.800 5,5% 20.450 4,5% 

handel 264.810 1.531.990 17,7% 29.640 2,0% 

transport 43.310 437.880 5,1% 10.900 2,6% 

horeca 61.140 429.170 5,0% 8.790 2,1% 

informatie & communicatie 89.900 316.420 3,7% 9.340 3,0% 

financiële instellingen 17.720 217.640 2,5% -890 -0,4% 

zakelijke diensten 409.860 1.325.770 15,3% 31.790 2,5% 

overheid 3.300 435.420 5,0% 4.810 1,1% 

onderwijs 83.600 576.430 6,7% 14.770 2,6% 

zorg 160.720 1.344.450 15,5% 28.190 2,1% 

cultuur & recreatie 95.720 218.720 2,5% 4.570 2,1% 

overige diensten 93.980 197.160 2,3% 3.040 1,6% 

Nederland 1.630.070 8.651.830 100% 189.270 2,2% 

Bron: LISA 2018 

 

  



 

Grafiek 2 

 
 

 

Grote regionale verschillen in ontwikkeling werkgelegenheid 

Alle regio’s laten in 2018 een groei van het aantal banen zien (zie figuur 1). De regio met de grootste 

banengroei is Provincie Flevoland (+3,9%). In Zuidoost-Drenthe groeit de werkgelegenheid het minst: 

+0,6%. 

Er is echter geen duidelijk patroon in de spreiding van de banengroei. Regio’s met bovengemiddelde groei 

zijn te vinden in zowel de Randstad (zoals Agglomeratie Haarlem; +3,4%) als in de periferie (Overig 

Groningen; +3,5% en Twente; +3,0%). Ook gebieden met een lage banengroei zijn zowel in de periferie als 

in de Randstad te vinden (bijvoorbeeld Zuidoost-Drenthe en Agglomeratie Den Haag, beide +0,6%). 

Verder valt op dat het noordelijke deel van de Randstad een sterkere banengroei heeft dan het zuidelijke 

deel: in Utrecht en Groot-Amsterdam is de groei +2,9% tegen +2,1% in Groot-Rijnmond en +0,6% in 

Agglomeratie Den Haag.
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Bron: LISA 2018 



 

Figuur 1  

Werkgelegenheidsontwikkeling 2017-2018 per COROP-regio 

 

Bron: LISA 2018   -   Link naar online kaart: https://localfocus2.appspot.com/5c66ca6087e69 

 

 

Toelichting:  

LISA is een databestand met gegevens vanaf 1996 over alle vestigingen in Nederland waar betaald werk wordt verricht. De 

kerngegevens per vestiging hebben een ruimtelijke component (locatie) en een sociaal-economische component 

(werkgelegenheid en economische activiteit). Niet alleen omdat ook vestigingen van de overheid, het onderwijs, de 

gezondheidszorg en de vrije beroepsbeoefenaars in LISA zijn opgenomen, is dit bestand uniek in zijn soort, maar ook omdat 

cijfers beschikbaar zijn tot op een zeer laag aggregatieniveau: wijk, buurt en bedrijventerrein. LISA wordt gebruikt door 

overheden, onderzoeksbureaus en kennisinstellingen ten behoeve van beleid op het gebied van o.a. milieu, veiligheid en 

regionale economie. Het LISA-bestand is voorzien van de Standaard Bedrijfsindeling SBI 2008. Sinds 2011 is het LISA-bestand 

bovendien voorzien van informatie uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), zoals xy-coördinaten. Tevens is op 

vestigingsniveau informatie beschikbaar over productie en toegevoegde waarde. Meer informatie over de meerwaarde van 

LISA-cijfers en de wijze waarop de gegevens tot stand komen kunt u vinden op www.lisa.nl. Ook kunt u contact opnemen met 

dhr. G. Huijgen (tel. 053-2005202) van de LISA Projectorganisatie. 

https://localfocus2.appspot.com/5c66ca6087e69
http://www.lisa.nl/

