
 

Banenverlies in 2010 
 

In 2010 is de werkgelegenheid in Nederland met 0,7% afgenomen. Dit blijkt uit cijfers van LISA, het 

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

In 2007 en 2008 groeide de werkgelegenheid nog aanzienlijk en in 2009 was er een minimale groei van 

0,2%. In de afgelopen vijftien jaar daalde het aantal banen niet eerder zo fors als vorig jaar. 

 

Werkgelegenheid neemt af 

In 2010 daalt de werkgelegenheid, na drie jaren van groei. Ten opzichte van 2009 is het aantal banen met 

0,7% afgenomen; absoluut zijn dat 53.400 minder banen. Het totaal aantal werkzame personen komt in 

2010 uit op ruim 8 miljoen. De trend dat het aantal vestigingen sneller groeit dan het aantal banen, is in 

2010 versterkt. Het aantal vestigingen groeide vorig jaar met 3,9% aanzienlijk. Sinds 2007 telt Nederland 

meer dan 1 miljoen vestigingen van bedrijven en instellingen.1 

 

Grafiek 1 

Ontwikkeling banen en vestigingen sinds 1996  
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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 2010 was dit wederom het geval: het aantal werkzame vrouwen is in 2010 met 0,4% toegenomen, terwijl 

het aantal werkzame mannen in 2010 met 1,5% is afgenomen. De groei van het aantal werkzame vrouwen 

verklaart zich vooral door de groei van het aantal vrouwen met een baan van minder dan 12 uur: +0,7%. 

Het aantal mannen met een grote baan is evenals in 2009 gedaald (-1,9%). 

 
Relatief grote groei “kleine banen” 

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

tussen 2009 en 2010 met 1,0% (68.100 banen) afgenomen. Het aandeel banen van minder dan 12 uur 

is met 1,3% (14.700 banen) gegroeid.  

 

 



 
   
Banengroei vooral in de non-profit sector 

In 2010 laten de meeste sectoren een afname van de werkgelegenheid zien. De bouw was de grootste 

relatieve daler met een afname van 4,3% (22.110 banen). De werkgelegenheid in de industrie daalt 

absoluut het meest: 29.150 banen (-3,2%). In het algemeen heeft de niet-commerciële dienstverlening een 

positieve ontwikkeling laten zien. De zorgsector had absoluut de grootste groei: er zijn 34.180 banen 

bijgekomen, hetgeen een groei van 2,8% betekent. De sector cultuur en recreatie groeit relatief het meest: 

5,5% ofwel 8.980 banen1.    

 
Tabel 1 
Aantal vestigingen en banen in Nederland naar sector (2010) 

  Vestigingen banen 

Sector absoluut absoluut % in totaal 

Groei abs. 
2009/2010 Groei % 

2009/2010 

landbouw & visserij 79.770 242.900 3,0% -5.180 -2,1% 

industrie 55.370 887.740 11,1% -29.150 -3,2% 

bouw 121.030 494.630 6,2% -22.110 -4,3% 

handel 237.590 1.400.990 17,4% -16.250 -1,1% 

transport 30.940 416.750 5,2% -10.270 -2,4% 

horeca 47.820 341.860 4,3% -1.000 -0,3% 

informatie & communicatie 56.760 256.900 3,2% -3.930 -1,5% 

financiële instellingen 18.500 244.410 3,0% -7.570 -3,0% 

zakelijke diensten 270.010 1.147.620 14,3% -2.410 -0,2% 

overheid 3.280 440.520 5,5% -5.730 -1,3% 

onderwijs 42.680 542.400 6,8% 4.480 0,8% 

zorg 90.290 1.269.660 15,8% 34.810 2,8% 

cultuur & recreatie 55.370 171.080 2,1% 8.980 5,5% 

overige diensten 66.260 176.060 2,2% 1.920 1,1% 

Nederland 1.175.660 8.033.520 100% -53.410 -0,7% 
 
Bron: LISA 2010 

  
Werkgelegenheidsontwikkeling Flevoland het grootst 

De provincie Flevoland heeft in de periode 2009-2010 de grootste werkgelegenheidsgroei met 0,7%. Ook 

Noord-Holland laat een positieve ontwikkeling zien1. Landelijk was er een afname van 0,7%. Provincies 

waar ook sprake was van een werkgelegenheidsdaling, maar lager dan het landelijk gemiddelde zijn Zuid-

Holland, Drenthe, Zeeland en Gelderland. Met een afname van 1,6% daalde de werkgelegenheid in Noord-

Brabant het meest.  

 



 
Grafiek 2 
Werkgelegenheidsontwikkeling 2009-2010 per provincie 
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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, 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. 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. 
 

                                                      
1 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 ca. 15% meer 
ingeschrijvingen van ondernemingen en rechtspersonen bevat. In de periode juli 2008 – januari 2010 moeten namelijk ook 
ondernemingen zich inschrijven die dat voorheen niet hoefden, zoals maatschappen in de land- en tuinbouw en visserij, 
beoefenaars van vrije beroepen (artsen, notarissen), publiekrechtelijke rechtspersonen zoals ministeries, gemeenten en andere 
overheidsorganisaties. Het merendeel van deze vestigingen stond al in LISA opgenomen, maar toch blijkt nu dat door die 
wettelijke verplichting zich hier een (aanzienlijke) administratieve groei voordoet. 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. De groei van het aantal vestigingen in 2010 
is dus deels van administratieve aard. Dit geldt ook voor de werkgelegenheid in de culturele sector. Met name in Noord-Holland 
doen zich deze effecten voor. 
 
 
 


