
 

Kleine banengroei in 2009 
 

In 2009 is de werkgelegenheid in Nederland met 0,3% toegenomen. Dit blijkt uit cijfers van LISA, het 

landelijk databestand met gegevens over alle vestigingen in Nederland waar betaalde arbeid wordt verricht.  

Na de werkgelegenheidsdaling tussen 2002 en 2005, is de werkgelegenheid al enige jaren groeiend. De 

groei is wel veel lager dan voorgaande jaren. Noord-Holland kent de grootste werkgelegenheidsgroei, de 

groei van Flevoland, Groningen, Friesland en Utrecht ligt wat lager, maar ligt eveneens boven het 

Nederlandse gemiddelde.  

 

Werkgelegenheid blijft groeien 

Hoewel de groei is afgenomen, de werkgelegenheid is in 2009 nog steeds gegroeid. Ten opzichte van 2008 

is het aantal banen met 0,3% toegenomen; absoluut zijn dat 26.980 banen. Het totaal aantal werkzame 

personen komt in 2009 uit op ruim 8 miljoen. De trend dat het aantal vestigingen sneller groeit dan het 

aantal banen, is in 2009 versterkt. Het aantal vestigingen groeide vorig jaar met 4,8% aanzienlijk. Sinds 

2007 telt Nederland meer dan 1 miljoen vestigingen van bedrijven en instellingen.
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Grafiek 1 

Ontwikkeling banen en vestigingen sinds 1997  
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Groei aandeel vrouwen met fulltime baan bovengemiddeld 

In de afgelopen jaren is het aantal werkzame vrouwen sneller gegroeid dan het aantal werkzame mannen. 

In 2009 was dit wederom het geval: het aantal werkzame vrouwen is in 2009 met 1,6% toegenomen, terwijl 

het aantal werkzame mannen in 2009 met 0,6% is afgenomen. De groei van het aantal werkzame vrouwen 

verklaart zich vooral door de groei van het aantal vrouwen met een baan van meer dan 12 uur (grote 

banen; 2,2%). Het aantal mannen met een grote baan is voor het eerst in een aantal jaren gedaald (-0,9%) 

 
Relatief veel groei “kleine banen” 

In totaal betreft 86% van alle arbeidsplaatsen een betrekking van 12 uur of meer. Dit aantal “grote” banen is 

tussen 2008 en 2009 met 0,1% (9.190 banen) toegenomen. Het aandeel banen met een betrekking van 

minder dan 12 uur is met 1,6% (17.790 banen) gegroeid.  

   
Banengroei vooral in de non-profit sector 

In 2009 hebben de industrie, transport en financiële instellingen een lager aantal werkzame personen dan 

in 2008. De industrie was de grootste daler met een afname van 37.240 banen (-3,9%). De overige 



 
sectoren hebben allemaal werkgelegenheidsgroei gehad in de periode 2008-2009. In het algemeen heeft 

de niet-commerciële dienstverlening de beste ontwikkeling gehad. De zorgsector had zowel absoluut als 

relatief de grootste groei: er zijn 33.960 banen bijgekomen, hetgeen een groei van 2,9% betekent. Andere 

sectoren die een groei hoger dan het Nederlands gemiddelde hebben, zijn bijvoorbeeld onderwijs (2,5%, 

12.880 banen), cultuur & recreatie (2,4%, 3.580 banen) en de zakelijke dienstverlening (1,8%, 19.690 

banen).    

 

Tabel 1 

Aantal vestigingen en banen in Nederland naar sector (2009) 

  Vestigingen banen 

Sector absoluut absoluut % in totaal 

Groei abs. 
2008/2009 

Groei % 
2008/2009 

landbouw & visserij 82.460 242.820 3,0% 1.510 0,6% 

industrie 55.000 913.630 11,4% -37.240 -3,9% 

bouw 120.830 517.640 6,4% -4.930 -0,9% 

handel 236.000 1.413.790 17,6% 140 0,0% 

transport 30.850 425.830 5,3% -7.620 -1,8% 

horeca 47.200 340.780 4,2% 2.040 0,6% 

informatie & communicatie 52.530 259.910 3,2% 3.040 1,2% 

financiële instellingen 18.980 252.550 3,1% -7.330 -2,8% 

zakelijke diensten 248.010 1.138.290 14,2% 19.690 1,8% 

overheid 3.340 447.630 5,6% 4.360 1,0% 

onderwijs 37.980 533.900 6,6% 12.880 2,5% 

zorg 73.820 1.221.510 15,2% 33.960 2,9% 

cultuur & recreatie 39.730 151.400 1,9% 3.580 2,4% 

overige diensten 62.690 172.410 2,1% 2.910 1,7% 

Nederland 1.109.430 8.032.080 100% 26.980 0,3% 

 

Bron: LISA 2009 

  

Werkgelegenheidsontwikkeling Noord-Holland het grootst 

De provincie Noord-Holland heeft in de periode 2008-2009 de grootste werkgelegenheidsgroei met 1,4%
2
. 

De landelijke groei was 0,3%. Ook van Flevoland, Groningen, Friesland en Utrecht hebben een grotere 

werkgelegenheidsgroei in de periode 2008-2009 dan het Nederlands gemiddelde. Zeeland heeft de laagste 

werkgelegenheidsontwikkeling met -0,8%. 

 

 



 
Grafiek 2 

Werkgelegenheidsontwikkeling 2008-2009 per provincie 
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Bron: LISA 2009 

 

 

Toelichting:  

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

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

component (werkgelegenheid en economische activiteit). Omdat ook vestigingen van de overheid, het onderwijs, 

de gezondheidszorg en de vrije beroepsbeoefenaars beschikbaar zijn, is LISA uniek in zijn soort. 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 2009 is voorzien van de Standaard 

Bedrijfsindeling SBI 2008. Meer informatie kunt u vinden op www.lisa.nl of u kunt contact opnemen met dhr. G. 

Huijgen (tel. 053-4825080) van de LISA Projectorganisatie. 
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 Vanaf 1 juli 2008 is de nieuwe Wet op het Handelsregister in werking getreden. Het nieuwe Handelsregister wordt de 

basisregistratie voor ondernemingen en rechtspersonen. Eén van de gevolgen is dat het Handelsregister wordt uitgebreid met 
ca. 15% meer ingeschreven ondernemingen en rechtspersonen. In de periode juli 2008 – januari 2010 moeten namelijk ook 
groepen zich inschrijven die dat voorheen niet hoefden. Zoals eenmanszaken in de land- en tuinbouw en visserij, beoefenaars 
van vrije beroepen (artsen, notarissen), publiekrechtelijke rechtspersonen zoals ministeries, gemeenten en andere 
overheidsorganisaties. Ondanks dat de LISA registerhouders de afgelopen jaren hun uiterste best hebben gedaan om deze 
zogenaamde witte vlekken op te sporen en op te nemen in de registers blijkt nu dat door die wettelijke verplichting er een 
aanzienlijke (administratieve) groei is ontstaan in deze sectoren. Die groei doet zich voornamelijk voor bij de kleine bedrijven. 
Uiteraard is geprobeerd deze vestigingen zoveel mogelijk met terugwerkende kracht op te nemen, maar omdat het moeilijk is 
gebleken de juiste startdatum te achterhalen is dat niet altijd gelukt. 

 
2
 De door de gemeente Amsterdam aan LISA geleverde werkgelegenheidsgegevens hebben betrekking op de periode 1 januari 

2008 t/m 31 december 2008. Het grootste gedeelte van deze werkgelegenheidsgegevens heeft dan ook betrekking op de stand 
van zaken van vóór de financiële crisis. De meeste registerhouders in Nederland hanteren als peildatum 1 april 2009. 


