
 

 
Werkgelegenheidscijfers R&T sector beschik-

baar op LISA website 
 

Op de LISA website (www.lisa.nl)  is vanaf nu actuele informatie over de aard en omvang van de 
werkgelegenheid van de Recreatie & Toerisme sector beschikbaar! De R&T standaard is een 
belangrijke doorbraak in de toeristische sector, waarmee voor het eerst betrouwbare vergelijkingen 
gemaakt kunnen worden van de bestedingen en de werkgelegenheid in de vrijetijdssector. Lisa is als 
bron van de werkgelegenheid gekozen in de landelijke standaard. De standaard is ontwikkeld door 
provincies, een aantal regionale/provinciale bureau’s voor toerisme (KennisAs), het NBTC en het CBS 
en is in IPO-verband vastgesteld.  
 

De R&T standaard is bij het onderdeel werkgelegenheid gebaseerd op de standaard bedrijfsindeling 
(SBI 2008) en kent zeven onderdelen namelijk:  

- logiesverstrekking;  
- horeca; 
- detail- en groothandel; 
- vervoer; 
- cultuur, recreatie en amusement; 
- sport; 
- overig.  

 
Met gegevens uit het LISA bestand is de R&T sector eenvoudig af te bakenen voor elk gewenst 
ruimtelijk schaalniveau en elk jaar. Hierdoor zijn regionale vergelijkingen en trendanalyses eenduidig 
en snel te maken. Op de website van LISA kunt u voor vijf regionale schaalniveaus (waaronder ook 
de toeristengebieden) voor de jaren 2006 tot en met 2010 kostenloos geaggregeerde 
werkgelegenheids- en vestigingsinformatie over de R&T sector downloaden. Meer gedetailleerde 
informatie is bij LISA te bestellen.  
 
Meer informatie over de afbakening van de R&T sector (inclusief de bijbehorende SBI codes en 
weging van de subsectoren) is te vinden op www.lisa.nl . 
 

 
Toelichting LISA:  
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. 
 


