
Werkgelegenheid groeit opnieuw:
1,5 procent meer banen in 2017
In 2017 is de werkgelegenheid in Nederland, net als in 2016, met 1,5% toegenomen. De absolute groei
bedroeg 122.280 banen. Ook het aantal vestigingen is toegenomen, met een groeipercentage van 2,8%
echter minder dan in 2016 (4,7%). 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 22e jaargang voltooid, waarmee een unieke datareeks van ruim twee decennia aan landelijke
werkgelegenheidsinformatie op vestigingsniveau is ontstaan.

In ruim 20 jaar tijd bijna 2 miljoen meer banen in Nederland
Ten opzichte van 2016 is het aantal banen gegroeid met 122.280 en dat betekent voor het tweede jaar op
rij een stijging met 1,5%. Na de omslag van krimp naar groei in 2015 is de banengroei nu gestabiliseerd.
Nederland telt in 2017 voor het eerst meer dan 8,4 miljoen banen, bijna 2 miljoen meer dan in 1996. Die
toename betreft voor ruim 1,2 miljoen banen van vrouwen en voor 0,7 miljoen banen van mannen.

De groei van het aantal vestigingen wordt de afgelopen jaren vooral veroorzaakt door een aanhoudend
groot aantal mensen dat voor zichzelf begint. Hierdoor is de ontwikkeling van het aantal vestigingen sinds
2000 positiever dan het aantal banen. In het licht van deze ontwikkeling is de groei van het aantal
vestigingen in 2017 relatief beperkt. De groei bedroeg 2,8% tegen 4,7% in 2016. Het aantal vestigingen van
bedrijven en instellingen in 2017 bedraagt bijna 1,6 miljoen, tweemaal zoveel als in 1996. Van alle
vestigingen heeft tweederde slechts 1 werkzame persoon (eenmanszaken, zzp’ers, freelancers, kleine
zelfstandigen).

Grafiek 1
Ontwikkeling banen en vestigingen sinds 1996

Bron: LISA 2017

Positievere banenontwikkeling onder mannen dan onder vrouwen
Sinds 1996 liep de ontwikkeling van banen van vrouwen altijd voor op die van mannen. Deze nivellerende
beweging stagneert sinds 2015. Net als in 2016 is het aantal banen van mannen nipt meer gestegen dan
het aantal banen van vrouwen: 1,5% tegen 1,4%. Op de lange termijn van ruim 20 jaar tijd is het
werkgelegenheidsaandeel van vrouwen vergroot van 39% in 1996 naar 44% in 2017.
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Aantal kleine banen relatief sterk gegroeid
Bij de meting van de werkgelegenheid wordt ook onderscheid gemaakt naar het gemiddeld aantal gewerkte
uren per week. Banen van minder dan 12 uur worden kleine banen genoemd, vanaf 12 uur wordt van grote
banen gesproken. Het aantal grote banen is tussen 2016 en 2017 met 93.100 (+1,3%) toegenomen. Het
aantal kleine banen nam relatief sterk toe, namelijk met 2,3% (29.200 banen). De verhouding tussen grote
en kleine banen verandert slechts langzaam. In 1996 bevatte de werkgelegenheid in Nederland 86% grote
en 14% kleine banen, in 2017 is dat 85% grote en 15% kleine banen.

Vrijwel alle sectoren realiseren banengroei
Waar in 2016 nog diverse sectoren te maken hadden met krimp is er in 2017 sprake van groei in vrijwel
elke sector. Alleen de financiële instellingen verliezen banen (-1,5%). De sterkste banengroei in 2017 werd
gerealiseerd door de cultuur & recreatie (+3,2%) gevolgd door de bouw (+2,6%). In absolute aantallen
leveren vooral de zakelijke dienstverlening, handel en industrie meer werk. Samen zijn deze sectoren
verantwoordelijk voor ruim de helft van de banengroei.

Tabel 1
Aantal vestigingen en banen in Nederland naar sector (2017)

vestigingen banen

Sector absoluut absoluut % in totaal
groei abs.
2016/2017

groei %
2016/2017

landbouw & visserij 76.090 218.420 2,6% 110 0,1%
industrie 64.860 898.470 10,6% 17.580 2,0%
bouw 151.870 456.660 5,4% 11.460 2,6%
handel 261.630 1.499.780 17,8% 18.660 1,3%
transport 40.290 420.450 5,0% 2.710 0,6%
horeca 58.870 416.740 4,9% 9.960 2,4%
informatie & communicatie 85.060 305.950 3,6% 5.190 1,7%
financiële instellingen 18.250 221.390 2,6% -3.270 -1,5%
zakelijke diensten 388.330 1.297.630 15,4% 28.740 2,3%
overheid 3.300 431.850 5,1% 450 0,1%
onderwijs 75.390 559.890 6,6% 11.090 2,0%
zorg 149.510 1.311.080 15,5% 9.190 0,7%
cultuur & recreatie 90.950 212.970 2,5% 6.600 3,2%
overige diensten 90.320 193.540 2,3% 3.810 2,0%

Nederland 1.554.710 8.444.810 100% 122.280 1,5%
Bron: LISA 2017

Grote regionale verschillen in ontwikkeling werkgelegenheid
Anders dan in 2016 zijn de regio’s met de grootste relatieve groei niet te vinden in de Randstad. In 2017 is
de grootste groei te vinden in COROP-regio’s in de provincie Noord-Brabant en het Noordoosten van het
land.
Er zijn net als in 2016 acht COROP-regio’s met een werkgelegenheidsdaling. Dit zijn vooral regio’s in de
krimpgebieden (Noord- en Midden-Limburg, het zuiden van Drenthe en Delfzijl), maar ook delen van de
Randstad: Het Gooi en Vechtstreek en Delft en Westland hebben in 2017 een (beperkte) afname van het
aantal banen (zie figuur 1).



Figuur 1
Werkgelegenheidsontwikkeling 2016-2017 per COROP-regio

Bron: LISA 2017   -   Link naar online kaart: https://localfocus2.appspot.com/5a8eb84812e9c

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 kunt u vinden op www.lisa.nl
of u kunt contact opnemen met dhr. G. Huijgen (tel. 053-4825080) van de LISA Projectorganisatie.


