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LISA column

Frits Oevering, onderzoeker bij het regionaal-economische 

onderzoeksteam van de afdeling Kennis en Economisch Onderzoek 

van Rabobank Nederland is gespecialiseerd in regionaal en vastgoed-

onderzoek. Oevering is blij met LISA vanwege de ruime gebruiks-

mogelijkheden en de flexibiliteit in de toepassing van LISA-data. 

 

De onderzoekers van de Rabobank maken veel gebruik van de LISA- 

gegevens zoals die zijn opgenomen in de monitoren van ABF, zoals 

de Vastgoed Monitor, waar ontwikkelingen in werkgelegenheid per 

gemeente in de tijd te volgen zijn in relatie met andere ruimtelijk 

economische grootheden. Wanneer er behoefte ontstaat aan meer 

informatie, bijv. voor een indeling naar grootteklasse van de bedrijven, 

wanneer men wil inzoomen binnen een gemeente, of wanneer een 

combinatie van specifieke bedrijfsactiviteiten nodig is, zoals bij recreatie 

en toerisme, vormen de gedetailleerde LISA-gegevens een oplossing.  

De Rabobank koopt deze specifieke reeksen bij I&O Research te Enschede, 

het primaire verkoopkanaal van LISA-gegevens. De regionaal onderzoekers 

van de Rabobank zijn goed te spreken over de serviceverlening rond LISA, 

zowel door ABF als door I&O Research.

  

De Rabobank is, behalve een commerciële, een sterk maatschappelijk 

betrokken organisatie, die haar steentje bij wil dragen aan ontwikkelingen 

in de samenleving. Daarom ondersteunt Rabobank Nederland de lokale 

Rabobanken met onderzoek naar relevante maatschappelijke trends in 

hun werkgebieden. Dit lokale onderzoek is niet gericht op commerciële 

doelen van de bank, maar dient ervoor de lokale gemeenschap een beeld 

te geven van de specifieke kenmerken en ontwikkeling van haar regio 

en om een discussie op gang te brengen over de mogelijke en gewenste 

toekomstige ontwikkeling van het gebied.

 

Voor inzicht op dit lage geografische schaalniveau zijn cijfers van CBS en 

KvK vaak te grof, maar biedt LISA wel de gewenste informatie. Immers, 

met de basisgegevens van LISA kan voor elke regionale indeling een 

overzicht van de branchestructuur en ontwikkeling in de tijd gemaakt 

worden. Koppelen van LISA-data aan GIS-pakketten, waarmee de 

geografische spreiding en de ontwikkeling van werkgelegenheid op een 

duidelijke manier in beeld te brengen zijn, vormt geen probleem.

De onderzoekers van Rabobank gebruiken LISA-gegevens verder ook 

bij het maken van werkgelegenheidsprognoses op gemeenteniveau, 

uitgaande van de landelijke scenario’s van het Centraal Planbureau.

Al geruime tijd maakt het regionaal-economisch onderzoeksteam van 

Rabobank Nederland sociaal-economische analyses op basis van LISA-gegevens  

ten behoeve van de lokale Rabobanken. Het lage detailniveau waarop LISA-

gegevens beschikbaar zijn, maakt het mogelijk in te zoomen op lokale ontwik-

kelingen. Deze studies leveren een bijdrage aan de regionale ontwikkeling van 

de Rabobank-werkgebieden.

Rabobank blij met LISA-gegevens
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Column door  Maarten Bergmeijer, provincie Utrecht

 

Bij het regioteam van de afdeling Kennis 

en Economisch Onderzoek van Rabobank 

Nederland is veel kennis over gemeenten 

en regio’s aanwezig. Kennis van de lokale 

en regionale economie is van grote waarde, 

om oplossingen voor sociaal-economische 

problemen te creëren. Die kennis beslaat 

een breed scala aan sociaal-economische 

onderwerpen, waaronder:

werkgelegenheid en arbeidsmarkt, 

demografie en woningmarkt, detailhandel, 

toerisme en recreatie, plattelandsontwik-

keling en vestigingsmilieu voor bedrijven.

Producten van de onderzoeksafdeling 

van Rabobank zijn o.a. de Economische 

Kwartaalberichten, Kwartaalbericht 

Woningmarkt en “Rabobank Cijfers en 

Trends”. Daarnaast  levert de afdeling 

Kennis en Economisch Onderzoek van 

de Rabobank o.a de publicatie Visie op 

provinciale Dynamiek, Onderzoek op Maat 

en de Stedenberichten.

De regionale ontwikkeling van de 

werkgelegenheid

Een voorbeeld van een toepassing van 

gedetailleerde LISA-gegevens door het 

onderzoeksteam van de Rabobank.

Op de foto staan v.l.n.r.: •  achter: Sergej Bulterman, Rogier Aalders, Michel van Kooten en Gilbert Bal •  voor: Willem van der Velden, Frits Oevering en August Sjauw-Koen-Fa •  niet aanwezig: Arjan Bakkeren en  secretaresse Adri van Bergen.
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De creatieve sector
In de periode 1996-2006 is de werkgelegenheid in Nederland in de 

creatieve sector toegenomen met 26,6%. Dit blijkt uit cijfers van 

LISA, het landelijk databestand met gegevens over alle vestigingen 

in Nederland waar betaald werk wordt verricht. Deze toename is 

groot en daarom is het interessant om de creatieve sector verder te 

analyseren. Wat zijn de meest voorkomende banen in de creatieve 

sector? En zijn er regionale verschillen aan te wijzen? 

Meeste banen in Architectuur
De creatieve sector is goed voor 3% van alle werkgelegenheid in Nederland. 

De sector kan onderverdeeld worden in zesentwintig hoofdgroepen (zie 

tabel 1). In de hoofdgroep ‘architectuur en technisch ontwerp’ komen de 

meeste banen voor (18,8%). Ook in de hoofdgroep reclameontwerp- en 

adviesbureaus komen relatief veel banen voor (14,3%). Deze hoofdgroep 

heeft ook de meeste vestigingen in Nederland (12.910). Aan omroeporga-

nisaties valt op dat dit veelal grote bedrijven zijn; ze hebben gemiddeld de 

meeste banen (53,8) per vestiging. 

De ontwikkeling in de creatieve sector
In 1996 waren er 163.880 banen in de creatieve sector en in 2006 223.390. 

Dit is een toename van 26,6% (zie tabel 2). Deze toename is echter niet 

regelmatig verlopen; de toename valt uiteen in twee periodes. In de 

periode 1996-2001 is het aantal banen in de creatieve sector met 24,4% 

toegenomen en in de periode 2001-2006 met 2,9%. De toename in de 

hoofdgroep ‘ondersteunende activiteiten voor radio en tv’ is het grootst 

met 73,8%. In de hoofdgroepen ‘uitgeverijen van dagbladen’ en ‘overige 

dagbladen’ is er sprake van een daling in het aantal banen. 

	 Vestigingen	 Banen	 Aantal	banen

										 Absoluut	 				Aandeel	 		Absoluut	 				Aandeel	 per	vestiging

Architectuur en technisch ontwerp          8.990  14,4        41.900  18,8 4,7

Reclameontwerp- en adviesbureaus        12.910  20,7        31.970  14,3 2,5

Overige reclamediensten           3.850  6,2        17.400  7,8 4,5

Technisch ontwerp/advies stedenbouw etc.          1.970  3,2        13.590  6,1 6,9

Dienstverlening voor kunstbeoefening          5.530  8,9        12.660  5,7 2,3

Uitgeverijen van dagbladen             430  0,7        10.530  4,7 24,5

Uitgeverijen van tijdschriften              900  1,4        10.180  4,6 11,3

Omroeporganisaties             140  0,2          7.480  3,3 53,8

Uitgeverijen van boeken e.d.           1.290  2,1          7.390  3,3 5,7

Theaters, schouwburgen en concertgebouwen              250  0,4          7.330  3,3 29,8

Musea              470  0,7          6.740  3,0 14,5

Fotografie          4.460  7,1          6.640  3,0 1,5

Beoefening van scheppende kunst           5.170  8,3          6.640  3,0 1,3

Productie van (video)films          3.420  5,5          6.410  2,9 1,9

Interieur-, modeontwerpers e.d.          4.170  6,7          6.310  2,8 1,5

Beoefening van podiumkunst          1.290  2,1          5.090  2,3 4,0

Ondersteunende activiteiten voor radio en tv             270  0,4          3.630  1,6 13,3

Pers-, nieuwsbureaus; journalisten          1.560  2,5          3.000  1,3 1,9

Vertoning van films              160  0,3          2.750  1,2 17,1

Productie radio- en tv-programma's              580  0,9          2.740  1,2 4,8

Overige uitgeverijen             290  0,5          2.730  1,2 9,5

Uitgeverijen van geluidsopnamen              550  0,9          2.430  1,1 4,4

Producenten van podiumkunst          1.190  1,9          2.400  1,1 2,0

Overig amusement             970  1,6          2.150  1,0 2,2

Ondersteuning (video) filmproductie             850  1,4          1.670  0,8 2,0

Kunstgalerieën, expositieruimten              770  1,2          1.610  0,7 2,1  

Totaal        62.440  100      223.390  100 3,6

Bron:	LISA	2006

Tabel 1: Omvang en samenstelling creatieve sector gesorteerd naar aantal banen, 2006
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Regionale verschillen 
Landelijk is het aantal banen in de creatieve sector 

met 26,6% toegenomen. Er zijn echter wel grote 

regionale verschillen te ontdekken. Hiervoor is de 

werkgelegenheid op COROP-niveau geanalyseerd. 

In Noord-Overijssel is de toename het sterkst 

met 49,2%. In de periodes 1996-2001 was deze 

groei (31,2%) iets sterker dan in de periode 2001-

2006 (26,2%). Dit komt dus niet overeen met de 

landelijke trend waarbij de groei in de tweede 

periode slechts 2,9% was. Andere COROP-regio’s 

die een sterke werkgelegenheidsgroei hebben 

gehad, zijn Zuidwest-Friesland, Zuidoost-Drenthe, 

Zuidwest-Gelderland en Delft en Westland (zie 

figuur 1). Absoluut gezien zijn de meeste banen 

erbij gekomen in de regio’s Groot-Amsterdam 

(12.330) en Utrecht ( 7.620). 

	 Absoluut	 Groei,	relatief

											 			1996	 							2001	 						2006	 	1996-2001	 	2001-2006	 	1996-2006

Ondersteunende activiteiten voor radio en tv 950 2.190 3.630   56,5% 39,7% 73,8%

Producenten van podiumkunst 910 1.760 2.400 48,4% 26,7% 62,2%

Dienstverlening voor kunstbeoefening 5.080 9.790 12.660 48,1% 22,7% 59,8%

Interieur-, modeontwerpers e.d. 2.590 4.900 6.310 47,1% 22,4% 58,9%

Productie radio- en tv-programma's  1.160 1.650 2.740 29,6% 40,0% 57,7%

Technisch ontwerp/advies stedenbouw etc. 6.620 10.650 13.590 37,8% 21,7% 51,3%

Beoefening van podiumkunst 2.990 4.800 5.090 37,8% 5,6% 41,3%

Productie van (video)films 4.210 5.870 6.410 28,3% 8,5% 34,4%

Overige reclamediensten  11.600 16.320 17.400 28,9% 6,3% 33,3%

Uitgeverijen van tijdschriften  6.910 10.960 10.180 37,0% -7,7% 32,1%

Beoefening van scheppende kunst  4.650 7.180 6.640 35,3% -8,1% 30,0%

Reclameontwerp- en adviesbureaus 22.540 30.860 31.970 27,0% 3,5% 29,5%

Theaters, schouwburgen en concertgebouwen  5.410 6.530 7.330 17,2% 10,9% 26,2%

Musea  5.130 6.160 6.740 16,8% 8,6% 24,0%

Overig amusement  1.650 2.090 2.150 21,1% 2,9% 23,4%

Pers-, nieuwsbureaus; journalisten  2.310 2.930 3.000 21,2% 2,4% 23,1%

Ondersteuning (video) filmproductie 1.310 1.620 1.690 19,1% 4,3% 22,5%

Fotografie  5.430 6.280 6.6400 13,5% 5,4% 18,2%

Omroeporganisaties  6.190 7.240 7.480 14,5% 3,1% 17,2%

Architectuur en technisch ontwerp 35.740 43.650 41.900 18,1% -4,2% 14,7%

Kunstgalerieën, expositieruimten  1.430 1.670 1.610 14,8% -3,9% 11,4%

Uitgeverijen van geluidsopnamen  2.230 2.230 2.430 0,2% 8,3% 8,5%

Uitgeverijen van boeken e.d.                              6.950 8.320 7.390 16,5% -12,6% 6,0%

Vertoning van films                                          2.650 2.870 2.750 7,5% -4,2% 3,7%

Uitgeverijen van dagbladen                                   13.550 14.130 10.560 4,1% -34,3% -28,7%

Overige uitgeverijen  3.710 4.270 2.730 13,3% -56,4% -35,7%  

Totaal 163.880   216.900 223.390 24,4% 2,9% 26,6%

Bron: LISA, 1996, 2001 en 2006

Tabel 2: Ontwikkeling werkgelegenheid creatieve sector gesorteerd nar groeipercentage

Figuur 1: 

De 10 snelst groeiende COROP-regio’s in de creatieve industrie in de periode 1996-2006
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Landelijk bedraagt het aandeel banen in 

de creatieve industrie 3% van de totale 

werkgelegenheid. Er is één COROP-regio die er met 

kop en schouders boven uitsteekt en dat is het 

Gooi & Vechtstreek. In deze regio is dit 12,7%. Dit 

kan verklaard worden doordat het Media Park in 

Hilversum gevestigd is. Het Media Park in Hilversum 

is het centrum van de audiovisuele multimedia-

industrie in Nederland. Op de tweede plaats volgt 

Groot-Amsterdam met 5,6%. Op de bijgevoegde 

kaarten is het aandeel banen in de creatieve sector 

weergegeven voor 1996 en 2006 ten opzichte van 

de totale werkgelegenheid in die COROP-regio.

Amsterdam creatiefste stad
Opvallend aan de banen in de creatieve sector is dat een kwart van alle 

banen in de creatieve sector in Nederland gevestigd is in de vier grootste 

steden van Nederland. De positie van Amsterdam valt hierbij op; maar liefst 

één op de zeven banen is in Amsterdam te vinden (zie figuur 2). 

Wordt er gekeken naar het werkgelegenheidsaandeel van de creatieve sector 

binnen het totaal aantal arbeidsplaatsen per stad, dan valt Amsterdam 

wederom op. In Amsterdam zijn 6,7% van alle banen in die stad in de 

creatieve sector. Het Nederlands gemiddelde is 3%. ‘s-Gravenhage valt op, 

omdat er in de periode 1996-2006 sprake is van een daling in het aantal 

banen in de creatieve sector, terwijl er landelijk een groei is van 26,6% (zie 

tabel 2). De grootste groei van banen in de creatieve sector was in Utrecht 

met 42,5%.

	 Vestigingen		 Banen	 Banen	totaal	 Groei	%	banen	 Groei	abs.	banen	 Aandeel	banen

	 creatieve		 creatieve		 2006	 creatief	 creatief		 creatieve	sector

	 sector	2006	 sector	2006	 	 2006-1996	 2006-1996	 t.o.v.	totale

		 	 	 	 	 	 werkgelegenheid

‘s-Gravenhage 1.180 7.080 228.790 -5,8% -410 3,1

Amsterdam 9.160 31.310 467.780 25,4% 7.960 6,7

Rotterdam 1.670 9.760 309.600 32,5% 3.170 3,2

Utrecht 2.310 9.010 197.690 42,5% 3.830 4,6

Bron: LISA 2006      

Tabel 3: Omvang, samenstelling en ontwikkeling creatieve sector ‘s-Gravenhage, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht
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Werkgelegenheid	creatieve	sector	1996	 Werkgelegenheid	creatieve	sector	2006

Aandeel banen in de creatieve sector in relatie tot de totale Aandeel banen in de creatieve sector in relatie tot de totale

werkgelegenheid per COROP-regio, 1996 (Bron: LISA 2006) werkgelegenheid per COROP-regio, 2006 (Bron: LISA 2006)
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Figuur 2: Aandeel banen in creatieve sector (percentage van het landelijke totaal creatieve banen) en 

aandeel banen in regionale werkgelegenheid (percentage van regionaal totaal banen) in 2006

LISA heeft tot doel het beschikbaar maken van landsdekkende gegevens 

over vestigingen en werkgelegenheid. Het uitvoeren van het noodzakelijke 

werkgelegenheidsonderzoek is echter een taak van de regio’s. 

In de regio’s Kennemerland en Gooi & Vechtstreek waren de afgelopen 

jaren helaas geen registerhouders beschikbaar om dit onderzoek uit te 

voeren. Om toch een landsdekkend register te kunnen opbouwen heeft LISA 

daarom zelf tijdelijk de informatievergaring in deze regio’s aangestuurd. I&O 

Research heeft het werkgelegenheidsonderzoek in opdracht van LISA voor 

deze gebieden uitgevoerd. I&O Research maakt daarbij, zoals de meeste 

registerhouders, gebruik van de software van Mellon B.V.: VR-Beheer.

De provincie Noord-Holland nam de LISA-gegevens al een aantal jaren af en 

maakte daar intensief gebruik van. Reden voor LISA om met de provincie om 

de tafel te gaan zitten teneinde te bekijken hoe tot een meer structurele vorm 

van samenwerking gekomen kon worden zoals die in de meeste provincies 

aan de orde is. Uiteindelijk heeft dit tot een “Package-deal” geleid tussen 

de provincie Noord-Holland, Mellon en LISA. Hierbij is afgesproken dat de 

provincie het beheer van de registers Kennemerland en Gooi & Vechtstreek 

voor haar rekening neemt. Daarnaast neemt Noord-Holland de gegevens van 

de overige Noord-Hollandse registergebieden af van LISA zodat de provincie 

over informatie van het hele grondgebied kan beschikken. Tot slot heeft de 

provincie Noord-Holland een licentie van VR-Beheer aangeschaft waarmee 

de registers van Kennemerland en Gooi & Vechtstreek kunnen worden 

onderhouden. Daarbij is nadrukkelijk voor een groeimodel gekozen; op termijn 

kunnen de gegevens van andere registergebieden worden toegevoegd.

De provincie Noord-Holland neemt met deze ontwikkeling een belangrijke 

stap om de continuïteit van het Noord-Hollandse register te waarborgen en 

onderstreept daarbij het belang van de LISA-informatie over vestigingen en 

werkgelegenheid.

Voor nadere informatie: provincie Noord-Holland, Mevr. M. Wisse  

(tel. (023) 514 44 13)

Noord-Holland, Mellon en LISA sluiten “Package-deal”

Sinds januari 2006 voert I&O Research verschillende ondersteunende 

werkzaamheden uit voor LISA. Naast de ondersteuning van het bestuur, verzorgt 

I&O Research bijvoorbeeld ook de verkoop van LISA-data. In 2006 is tevens 

het onderhoud van de registers Gooi & Vechtstreek en Zuid Kennemerland in 

opdracht van LISA uitgevoerd. Nu de provincie Noord-Holland het beheer van 

beide registers voor haar rekening heeft genomen, voert I&O Research het 

onderhoud voor deze registers in 2007 in opdracht van Noord-Holland uit. 

Datarelatiebeheerder Mechteld Wisse van de provincie Noord-Holland licht 

toe waarom de provincie haar verantwoordelijkheid als registerhouder heeft 

opgepakt. Toen zij medio 2005 bij de provincie Noord-Holland in dienst trad, 

was het LISA-dossier het dikste dossier dat ze kreeg overgedragen. “LISA en 

Noord-Holland hebben al een hele geschiedenis met elkaar”, aldus Wisse. 

Sinds 2003 heeft de provincie Noord-Holland bij de Directie Beleid een eigen 

budget om data aan te schaffen. Toen in 2006 vanuit het LISA-bestuur het 

verzoek kwam om te kijken naar een meer structurele oplossing voor het 

onderhoud van de registers heeft Wisse deze mogelijkheid opgepakt.  

“Lange tijd voelde de provincie zich niet verantwoordelijk voor het onderhoud 

van de registers, terwijl bij de provincie volop gebruik werd gemaakt van het 

LISA-materiaal”. Met name de Directie Beleid gebruikt de LISA-gegevens voor tal 

van beleidsvraagstukken. Wisse geeft aan dat de gegevens bijvoorbeeld worden 

gebruikt voor MER-studies. “Als je wilt weten waar zorglocaties zijn, of scholen, 

dan is LISA de enige bron waar je deze informatie kunt krijgen”. 

Noord-Holland probeert de toepassingsmogelijkheden van de LISA-

gegevens verder te vergroten. Hierdoor neemt ook het draagvlak voor het 

onderhouden van de registers door de provincie verder toe, aldus Wisse. 

I&O Research voert onderhoud  
werkgelegenheidsregisters in Noord-Holland uit
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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). Door de 

beschikbaarheid van dit type beschrijvende gegevens voor heel Nederland 

kan het LISA-vestigingenregister beschouwd worden als hèt basisbestand 

voor sociaal-economisch en ruimtelijk onderzoek. Van elk willekeurig 

geografisch niveau en van elke activiteit kan bijvoorbeeld de werkgelegen-

heids(ontwikkeling) in beeld worden gebracht. 

Door de koppeling met gegevens uit een aantal externe bronnen is het  

LISA-materiaal nu voor nog meer doeleinden te gebruiken:

•  Door de koppeling met de IBIS-contouren kunt u nu ook overzichten 

per bedrijventerrein bij LISA bestellen. Dit is met name interessant voor 

beleidsmedewerkers Economische Zaken die de werkgelegenheids- 

ontwikkeling per bedrijventerrein willen monitoren. Ook de bedrijfs-

contactfunctionaris kan deze informatie goed gebruiken voor 

bijvoorbeeld gerichte mailings aan de bedrijven.

•  Door de koppeling met de lijst van de VNG met milieuhindercategorieën 

kunnen mogelijke zwaartepunten van overlast worden berekend. 

Beleidsmedewerkers Economische Zaken en beleidsmedewerkers Milieu 

kunnen zo de relatie leggen tussen het economisch belang van een regio, 

plaats of bedrijventerrein en de theoretische milieu-effecten.

•  Door SBI-codes te groeperen kunnen diverse statistieken worden 

samengesteld. Voorbeelden zijn: recreatie & toerisme, de creatieve sector 

en de kennisintensieve sector. 

•  Door de CBS kengetallen over het aantal geproduceerde euro’s per 

werkzame persoon per SBI-code kan een schatting gemaakt worden van 

het lokaal product per regio, plaats, wijk of bedrijventerrein. Deze laatste 

toepassing wordt hieronder toegelicht. 

Voor meer informatie over deze nieuwe informatie in het LISA-bestand kunt 

u contact opnemen met Arent de Haan van de LISA Projectorganisatie. Hij is 

bereikbaar op telefoonnummer (053) 482 50 80 of via info@lisa.nl. 

Toepassingsmogelijkheden LISA

Tabel 1: De tien bedrijventerreinen in Gelderland met de hoogste productie in euro (2006)

Terrein	 Gemeente	 Banen	 Productie	in	 Oppervlakte		 Productie	in

   miljoen	euro	 uitgegeven	in	ha.	 miljoen	euro	per	ha.

Malkenschoten Apeldoorn 7.860 774 100 7,7

Westervoortse dijk/Kleefsewaard Arnhem 9.650 680 158 4,3

Haven en industrieterrein Nijmegen 6.180 476 124 3,8

Verheulswijden Doetinchem 6.920 417 120 3,5

De Mars Zutphen 5.810 417 121 3,4

Winkelsteeg Nijmegen 8.380 417 90 4,6

Lorenz Harderwijk 6.040 382 123 3,1

Frankeneng Ede 5.170 325 87 3,7

Nieuwgraaf/Roelofshoeve Duiven 4.110 318 105 3,0

Bedrijventerrein Oost Wijchen 4.670 307 121 2,5  

Alle terreinen  281.320 17.697 6.185 2,9

Onderstaand artikel is ontleend aan een hoofdstuk uit de PWE-rapportage 

2006. Nader informatie kunt u vinden op www.gelderland.nl/pwe.

De gegevens uit het LISA-bestand lenen zich bij uitstek om gekoppeld 

te worden aan andere kengetallen. In dit artikel worden de resultaten 

gepresenteerd van een koppeling aan economische productiecijfers. Dankzij 

kengetallen over de productie per werkzame persoon naar SBI kan voor elk 

bedrijf een inschatting gemaakt worden van het productievolume in euro.

De gegevens over de productie per baan zijn ontleend aan de regionale 

jaarcijfers van het CBS (2003). Op grond van die gegevens is aan elke  

5-cijferige SBI-code de productie per werkzame persoon toegekend. 

Aangezien aan elk bedrijf in LISA een 5-cijferige SBI-code is toegekend 

kan aan elk bedrijf de gemiddelde productie per baan worden toegedeeld. 

Vervolgens is de productie per persoon vermenigvuldigd met het aantal 

banen waardoor de productie per bedrijf is geconstrueerd. Aggregatie van de 

productie per bedrijf levert als resultaat een lokaal of regionaal product op. 

Op deze manier kan het product van een regio, gemeente of bedrijventerrein 

worden berekend. In de provincie Gelderland is al een aantal van dergelijke 

analyses gemaakt, die hier ter illustratie zijn opgenomen. 

Lokaal en regionaal product met LISA-gegevens
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De afgelopen maanden is de beschikbaarheid van actuele werkgelegen-

heidsinformatie meerdere malen onderwerp van gesprek geweest. 

Verschillende media hebben bericht over de problemen die het CBS 

momenteel heeft als het gaat om leveren van statistische informatie over 

werkgelegenheid en lonen in Nederland. De problemen worden verklaard 

doordat het CBS zelf geen bedrijfsenquêtes meer uitvoert en de koppeling 

van de bestanden van de Belastingdienst en UWV (de zogenaamde operatie 

Walvis) vooralsnog niet gelukt is. Het is onduidelijk wanneer het CBS weer 

informatie kan leveren over de werkgelegenheidsontwikkeling. 

Ander gevolg is dat door deze manier van gegevensverzameling 

regionalisering van de werkgelegenheid minder vanzelfsprekend is. 

Werkgelegenheid wordt door het CBS op het niveau van een onderneming 

geïnventariseerd. Bij een onderneming met meerdere vestigingen kan dus 

niet eenvoudig bepaald worden op welke locatie de baan feitelijk wordt 

vervuld. Op een lager ruimtelijk schaalniveau (gemeenten en lager) is de 

werkgelegenheidsinformatie van het CBS dan ook veelal niet beschikbaar. 

Doordat LISA werkgelegenheidsinformatie op het niveau van individuele 

vestigingen verzamelt is met LISA-informatie wel werkgelegenheidsanalyse 

op elk gewenst ruimtelijk schaalniveau mogelijk. Verder is de systematiek 

van gegevensverzameling van LISA sinds 1996 ongewijzigd waardoor een 

goed vergelijkbare reeks van meer dan 10 jaar bestaat. In januari 2008 zijn 

de cijfers over 2007 bekend.

Beschikbaarheid van LISA- en CBS-gegevens

Productie per bedrijventerrein
Het totaal aantal banen op bedrijventerreinen bedroeg in 2006 281.320, goed 

voor 30,7% van de totale werkgelegenheid in de provincie Gelderland. De 

totale productie op bedrijventerreinen bedroeg bijna 18 miljard euro ofwel 

34,5% van het regionaal product. Met andere woorden, bedrijventerreinen zijn 

verantwoordelijk voor een relatief groot deel van de Gelderse productie.

Koppeling van de productiecijfers aan de oppervlaktegegevens leert dat de 

productie per hectare bedrijventerrein in 2006 ongeveer 3 miljoen euro is 

geweest. Het terrein Malkenschoten in Apeldoorn staat daarbij met  

7,7 miljoen euro per hectare veruit aan kop.

Lokaal product per gemeente of 4-cijferig 
postcodegebied
Ook kunnen de gegevens over het lokaal product worden berekend per 

gemeente of 4-cijferig postcodegebied. De kaart van de productie naar 

gemeente vertoont een bijna identiek beeld als van het aantal banen. De 

grote gemeenten kennen een groot aantal banen en ook een groot regionaal 

product. Op lager schaalniveau, 4-cijferige postcodegebieden zijn een 

beperkt aantal gebieden te vinden met een opvallend hoge productie.

Gemeentelijk	product	in	miljoenen	euro,	2006

Gemeentegrens
0 - 500
500 - 1000
1000 - 2000
> 2000

Productie in miljoenen euro, 2006

Gemeenten Gelderland 2006
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LISA in beeld

Gemeente Banen Banen Groei financiële sector  Totaal Aandeel
 financiële sector 1996 financiële sector 2006 1996-2006                               banen 2006                  financiële sector 2006 
   
Noordwijk          1.060           1.650  36,0%        13.730  12,0
Leeuwarden          5.510           6.480  15,0%        65.260  9,9
Amsterdam        36.140         39.860  9,3%      467.780  8,5
Amersfoort          2.830           6.360  55,4%        74.820  8,5
Leusden          1.800           1.120  -60,7%        14.690  7,6
Utrecht        11.780         13.490  12,7%      197.690  6,8
Zeist          1.370           2.350  41,8%        34.470  6,8
Heerlen          3.370           3.510  3,9%        52.290  6,7
Houten             550           1.220  54,8%        18.640  6,6
Amstelveen          1.510           2.490  39,3%        39.880  6,2
Apeldoorn          4.240           5.290  19,9%        89.360  5,9
Weesp             210              560  62,1%          9.410  5,9
Ede          2.620           2.870  8,7%        51.560  5,6
Nijkerk             650              980  33,4%        18.490  5,3
Rotterdam        16.970         16.040  -5,8%      309.600  5,2
Diemen          2.000              890  -123,4%        18.040  4,9
Bussum             410              550  24,4%        11.130  4,9
Arnhem          5.290           4.520  -17,0%        92.910  4,9
Zwolle          2.420           3.790  36,1%        79.950  4,7
Nieuwegein          1.380           2.150  35,8%        45.650  4,7
Eindhoven          5.660           6.630  14,6%      143.920  4,6
Gouda          1.080           1.500  28,0%        32.940  4,5
’s-Hertogenbosch          2.320           4.410  47,4%        97.070  4,5
’s-Gravenhage          9.600         10.250  6,3%      228.790  4,5
Tilburg          3.030           4.460  31,9%        99.850  4,5
Ouder-Amstel             540              540  -0,4%        12.190  4,4
Hoogeveen             680           1.100  37,9%        25.130  4,4
Heerhugowaard             320             960  67,1%        22.050  4,3
Assen             810           1.360  40,2%        32.720  4,1
Goes             570              920  38,4%        24.380  3,8
Zoetermeer          1.070           1.680  35,9%        44.830  3,7
Best             430              600  29,2%        16.580  3,6
Alkmaar          1.420           1.680  15,4%        46.750  3,6
Huizen             290              520  43,7%        14.820  3,5
Capelle aan den IJssel             740           1.250  40,4%        36.350  3,4
Hoorn             460              870  46,8%        28.880  3,0
Almere             870           2.070  57,9%        69.600  3,0
Sneek             240              510  54,0%        17.480  2,9
Heerenveen             490             640  23,9%        22.510  2,8
Sittard-Geleen          1.220           1.360  10,3%        50.360  2,7
Waalwijk             540              620  12,7%        23.470  2,7
Enschede          1.330           1.820  26,8%        74.530  2,4
Haarlemmermeer          1.970           2.950  33,0%      124.930  2,4
Rijswijk             620              830  25,1%        35.060  2,4
Purmerend             320              580  45,3%        24.810  2,3
Hilversum          1.860           1.090  -70,9%        47.560  2,3
Haarlem          1.650           1.490  -10,7%        65.060  2,3
Westland          1.040           1.150  9,2%        50.610  2,3
Breda          2.680          2.050  -30,4%        93.090  2,2
Zaanstad          2.460           1.190  -106,0%        56.200  2,1

De	50	gemeenten	met	het	hoogste	aandeel	banen	in	de	financiële	sector	in	2006	en	waar	de	financiële	sector	tenminste	500	banen	omvat	in	het	jaar	2006,		

gesorteerd	naar	aandeel.	De	financiële	sector	is	afgebakend	middels	de	SBI-sectie	“financiële	instellingen”
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Werkgelegenheidsregister 
Provincie Groningen
Werkgebied: Provincie Groningen 
(excl. Stad Groningen)
mevr. M.S.B. Joustra 
Tel.: (050) 316 40 51
E-mail: m.s.b.joustra@ 
provinciegroningen.nl 

Werkgelegenheidsregister 
Gemeente Groningen   
Werkgebied: Gemeente Groningen
dhr. T.H. Snijders 
Tel.: (050) 367 70 16
E-mail: t.snijders@dia.groningen.nl

Werkgelegenheidsregister Fryslân      
Werkgebied: Provincie Fryslân
Dhr. M. Holkema
Tel.: (058) 292 53 85
E-mail: m.j.holkema@fryslan.nl

Drentse Werkgelegenheids-
Enquête (DWE) 
Werkgebied: Provincie Drenthe
dhr. R. Haverkate
Tel.: (0592) 36 55 55
E-mail: r.haverkate@drenthe.nl

Bedrijven- en Instellingen-
register Overijssel (BIRO) 
Werkgebied: Provincie Overijssel
dhr. J. Bos
Tel.: (038) 499 94 52
E-mail: BIRO@overijssel.nl 

Vestigingenregister Flevoland
Werkgebied: Provincie Flevoland
dhr. P.M. Smeenk
Tel.: (0320) 265 317
E-mail: smeenk@flevoland.nl

Provinciale Werkgelegenheids-
enquête (PWE) Gelderland
Werkgebied: Provincie Gelderland
dhr. drs. F.J. Viersen 
Tel.: (026) 359 91 71
E-mail: f.viersen@prv.gelderland.nl

Provinciaal Arbeidsplaatsen- 
register (PAR) Utrecht
Werkgebied: Provincie Utrecht
dhr. drs. M. Bergmeijer 
Tel.: (030) 258 23 91
E-mail: Maarten.Bergmeijer@ 
Provincie-Utrecht.nl

RMO Noordwest-Holland
Werkgebied: KvK voor 
Noordwest-Holland
dhr. drs. M.A. de Boer 
Tel.: (072) 519 57 76
E-mail: mboer@alkmaar.kvk.nl 

Bedrijvenregister Meerlanden
Werkgebied: Gemeente 
Haarlemmermeer e.o.
dhr. A. Reijneveld 
Tel.: (023) 567 61 30
E-mail: 
Ad.Reijneveld@haarlemmermeer.nl

Bedrijvenregister Zuid-
Kennemerland & IJmond
Werkgebied: Provincie Noord-Holland
mevr. M. Wisse 
Tel.: (023) 514 44 13
E-mail: wissem@noord-holland.nl

Vestigingenregister Amsterdam
Werkgebied: Gemeente  
Amsterdam e.o.
mevr. C. van Oosteren
Tel.: (020) 527 94 12
E-mail: c.oosteren@os.amsterdam.nl 

Register Gooi & Vechtstreek
Werkgebied: Provincie Noord-Holland
mevr. M. Wisse 
Tel.: (023) 514 44 13
E-mail: wissem@noord-holland.nl

Werkgelegenheidsregister 
Stadsgewest Haaglanden
Werkgebied: Stadsgewest Haaglanden
dhr. G. Scholtens
Tel.: (070) 7501673
E-mail: g.scholtens@haaglanden.nl
 
Bedrijvenregister 
Zuid-Holland (BRZ)
Werkgebied: Rijnmond en Rijnstreek
mevr. D. Zoeteman
Tel.: (010) 204 10 42
E-mail: d.zoeteman.bgs@XS4ALL.nl

Regionale Informatiebank 
Bedrijven en Instellingen Zeeland 
(RIBIZ)
Werkgebied: Provincie Zeeland
dhr. R. Lucas 
Tel.: (0118) 673 537
E-mail: r.lucas@zeeland.kvk.nl

Vestigingenregister 
West-Brabant 
Werkgebied West-Brabant 
Dhr. W. Oijen 
Tel.: (076) 529 35 03 
E-mail: wf.oijen@breda.nl

Vestigingenregister 
Midden-Brabant 
Werkgebied Tilburg e.o. 
Dhr. T. Doornbos 
Tel.: (013) 542 86 52 
E-mail: tom.doornbos@tilburg.nl

Vestigingenregister Eindhoven 
Werkgebied gemeente Eindhoven e.o. 
Dhr. H. Ten Caten 
Tel.: (040) 238 23 55 
E-mail: h.ten.caten@eindhoven.nl

Vestigingenregister Helmond 
Werkgebied gemeente Helmond e.o. 
Dhr. W. Maasakkers 
Tel.: (0492) 58 72 95 
E-mail: w.maasakkers@helmond.nl

Vestigingenregister  
Noordoost Noord-Brabant
Werkgebied: Provincie Noord-Brabant
Dhr. A. de Haan (I&O Research/LISA)
Tel.: (053) 482 50 10
E-mail: info@lisa.nl
 
Vestigingenregister Limburg 
Werkgebied: Provincie Limburg
dhr. R.C.M. Vaessens
Tel.: (043) 388 36 13
E-mail: r.vaessens@etil.nl

Regionale bronhouders LISA

LISA service

Bestuur Stichting LISA
P.J. Vriens, voorzitter 
drs. F. Viersen, secretaris
drs. G. Scholtens, penningmeester
ir. B.A. Herfst 
drs. M. Bergmeijer

Beschikbare gegevens
Per vestiging zijn de volgende gegevens beschikbaar:
Naam, vestigingsadres, correspondentieadres, activiteitencode (SBI 1993), aantal mannen fulltime, vrouwen fulltime, mannen parttime, vrouwen parttime (absolute 
gegevens op vestigingniveau worden alleen geleverd door middel van een grootteklasse of via aggregaties). De werkgelegenheid is inclusief uitzendkrachten. Op basis 
van deze gegevens is elke denkbare statistiek mogelijk, eventueel gekoppeld met andere gegevensbestanden. LISA behoudt zich ten aanzien van het landelijk register 
LISA en de daarin opgenomen gegevens alle auteurs- en databankrechten voor.

Omvang bestand
In onderstaande tabel is opgenomen van welke gebieden het LISA-bestand 2006 informatie biedt. 
Vergelijkbare statistische informatie is er ook voor de periode 1996 t/m 2005. 

gebied   vestigingen 
omschrijving aantal minimum maximum totaal 

6 positie postcodegebied 276.162 1 230 934.780
4 positie postcodegebied 4.022 1 3.524 
gemeente 458 90 64.170 
COROP-gebieden 40 2.613 93.886 
Provincies 12 22.276 190.072 
 

  
Toelichting:   het aantal 4 positie postcodegebieden waar vestigingen zijn is in LISA 4.022. Het aantal vestigingen per gebied varieert van 1 tot 3.524.  

Het totale LISA-bestand van 2006 bevat 934.780 vestigingen. CBS Landbouwtellingen zijn beschikbaar op het niveau van gemeenten  
(en hoger). 

Informatie en/of bestellingen LISA
   
Voor informatie over LISA en het bestellen van onder andere statistische gegevens, steekproeftrekkingen, bestands- 
verrijkingen kunt u zich wenden tot de LISA Projectorganisatie en Bridgis BV. Voor koppelingen van het LISA-bestand  
met bijvoorbeeld geografische databestanden kunt u contact opnemen met Bridgis BV.

LISA Projectorganisatie: Stationsplein 11 
 Postbus 597 
 7500 AN  Enschede 
 Tel.: (053) 482 50 80  
 Fax: (053) 482 50 81 
 E-mail: info@lisa.nl
 Internet: www.lisa.nl

Bridgis BV: Sint Walburgkerkpad 3
 Postbus 71
 4000 AB  Tiel
 Tel.: (0344) 636 242
 Fax: (0344) 636 246
 E-mail: info@bridgis.nl
 Internet: www.bridgis.nl

LISA in beeld

Colofon

LISA Nieuws is een uitgave van de Stichting LISA die als doel heeft het beschikbaar hebben van informatie over 
vestigingen en werkgelegenheid in geheel Nederland, primair ten behoeve van onderzoek en beleid. De Stichting  
vertegenwoordigt de regionale registerhouders die de informatie verzamelen, beheren en in LISA inbrengen.

 

Redactie: Maarten Bergmeijer, Gerben Huijgen, Freerk Viersen 

Ontwerp en realisatie: De Cock Design, Tilburg

Deze uitgave is verzorgd door de LISA Projectorganisatie. Overname van tekst en cijfermateriaal is alleen toegestaan ten behoeve van niet-
commercieel gebruik onder bronvermelding. Hoewel bij de uitgave de uiterste zorg is nagestreefd kan voor eventuele aanwezigheid van 
(zet)fouten en onvolledigheden geen aansprakelijkheid worden aanvaard.
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NL

website

Stationsplein 11

Postbus 597

7500 AN  Enschede 

 

Tel. (053) 482 50 80 

Fax (053) 482 50 81

E-mail info@lisa.nl

Internet www.lisa.nl 

Data op de LISA-website

LISA is een databestand met gegevens over alle vestigingen 

in Nederland waar betaald werk wordt verricht. Alle mogelijke 

selecties zijn beschikbaar. Neem hiervoor contact op met de LISA 

Projectorganisatie. 

De website van LISA biedt u daarnaast de mogelijkheid om zelf 

werkgelegenheidsinformatie te downloaden. Ook hier kunt u eigen 

selecties maken. Zowel op landelijk niveau als op het niveau van 

provincies, cOrOP-gebieden en gemeenten is informatie rechtstreeks 

te downloaden. Ook zijn uitsplitstingen naar sector mogelijk.  

De informatie is beschikbaar vanaf 1996. 


