
 
 
 
 
 

Persbericht:  
Werkgelegenheidsgroei in 2002 vertraagd! 
 
In 2002 is de werkgelegenheid in Nederland met 0,9% gegroeid. Dit blijkt uit cijfers van LISA, een landelijk 
databestand met gegevens over alle vestigingen in Nederland waar betaalde arbeid wordt verricht. De 
toename van de werkgelegenheid is aanzienlijke kleiner dan in voorgaande jaren. De groei wordt in 2002 
vooral gedragen door de niet-commerciële dienstverlening (met name overheid en zorg). De landbouw, de 
industrie, bouw en financiële instellingen hebben hun personeelsbestand zien krimpen.  
 
Afvlakking werkgelegenheidsgroei 
Als gevolg van de conjuncturele neergang is de vraag naar arbeidskrachten sterk afgenomen. De 
werkgelegenheidscijfers over 2002 spreken in dit kader boekdelen. In 1999 groeide de werkgelegenheid in 
Nederland nog met +4,0%, in 2000 was dit +3,2%, in 2001 +2,3% en in 2002 blijft de teller steken op 
+0,9%. In absolute termen nam het aantal werkzame personen vorig jaar met ongeveer 64.000 toe. 
Daarmee komt het totaal aantal werkzame personen in 2002 uit op ruim 7.618.000. De werkgelegenheid is 
verspreid over bijna 887.000 vestigingen. Dit aantal is ten opzichte van 2001 met ruim 12.000 vestigingen 
(+1,4%) toegenomen.  
 
Groei niet-commerciële diensten, daling nijverheid 
De groei van de werkgelegenheid wordt vooral gedragen door de minder conjunctuurgevoelige sectoren als 
de zorg, overheid en het onderwijs. In de zorgsector is het aantal werkzame personen met bijna 50.000 (of 
+5,3%) toegenomen en ook de overheid kan van een goed resultaat spreken (+3,2%). De zakelijke 
dienstverlening, de laatste jaren de motor achter de banengroei, moet in 2002 genoegen nemen met een 
groei van 2,2%. Sectoren als de landbouw, de industrie, de nutsbedrijven, de bouw en de financiële 
instellingen hebben hun werkgelegenheid zien dalen. Vooral de industrie wordt sterk getroffen door de 
economische malaise. De werkgelegenheid in de industrie daalde in 2002 met bijna 36.000 werkzame 
personen (-3,4%).  
 
Aantal vestigingen en werkzame personen in Nederland naar sector (2002) 

Sector Vestigingen Werkzame personen 

 Absoluut Absoluut % 
Groei% 

2002/2001 

Landbouw 100.540 312.910 4,1 -3,5 
Industrie 53.160 1.012.920 13,3 -3,4 
Nutsbedrijven 460 28.230 0,4 -7,9 
Bouw 72.490 508.190 6,7 -1,4 
Handel 213.230 1.342.500 17,6 0,9 
Horeca 44.840 310.410 4,1 1,4 
Transport/communicatie 35.190 492.320 6,5 -0,1 
Financiële instellingen 40.070 290.390 3,8 -1,7 
Zakelijke diensten 179.440 1.113.070 14,6 2,2 
Overheid 4.130 434.380 5,7 3,2 
Onderwijs 23.940 452.670 5,9 2,7 
Zorg 46.520 1.000.670 13,1 5,3 
Overige diensten 72.830 319.700 4,2 3,5 

Totaal 886.840 7.618.360 100,0 0,9 
Bron: LISA 2002 



Vrouwen drijvende kracht achter groei 
Het aantal werkzame vrouwen is in 2002 met 2,5% gestegen, mannen worden geconfronteerd met een 
lichte daling (-0,2%). Vrouwen zijn al een aantal jaren de drijvende kracht achter de groei van de 
werkgelegenheid. Een verklaring kan gevonden worden in de stijgende arbeidsmarktparticipatie van 
vrouwen en de sterke groei van typische vrouwenberoepen (vooral in de zorgsector). In de totale 
werkgelegenheid zijn mannen met 59% nog wel duidelijk oververtegenwoordigd.  
 
Regionale verschillen groot 
Flevoland is ook in 2002 de provincie met de hoogste werkgelegenheidsgroei. Met een groeipercentage 
van 4,2% loopt deze provincie ver voorop. Ook de provincie Noord-Holland (+2,2%) scoort duidelijk 
bovengemiddeld. Opvallend is de relatief hoge groei van de provincies Groningen (+2,0%) en Friesland 
(1,7%). Over het algemeen wordt aangenomen dat conjuncturele ontwikkelingen met vertraging 
doorwerken in het Noorden. De meeste andere provincies hebben een groeicijfer dat ligt onder de 1%. Er 
zijn twee provincies met een geringe daling van de werkgelegenheid, te weten Utrecht (-0,2%) en Zeeland 
(-0,6%).  
 
Werkgelegenheidsontwikkeling 2002-2001 per provincie 
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Bron: LISA 2002 

 
De regionale verschillen in groei-intensiteit komen goed overeen met de werkloosheidscijfers van het CWI. 
Ook hier komen Groningen en Friesland relatief goed uit de bus. Nam de werkloosheid in heel Nederland in 
2002 toe met 15%, in de gemeente Groningen was dit bijvoorbeeld slechts 2% en ook Leeuwarden (+9%) 
blijft onder het gemiddelde. Ook de Noord-Hollandse gemeenten doen het relatief goed. Amsterdam (-
12,8%), Haarlem (-7,2%) en Alkmaar (-3,1%) melden in 2002 zelfs een daling van het aantal werklozen. De 
meer industriële regio’s in Oost- en Zuid-Nederland (en ook Drenthe) worden daarentegen geconfronteerd 
met een sterke stijging van de werkloosheid. Dit geldt ook voor een aantal gemeenten in de provincie 
Utrecht, echter hier wordt het resultaat vooral beïnvloed door de crisis in de ICT-sector.   
 
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. Meer informatie kunt u vinden op www.lisa.nl of u kunt contact 
opnemen met dhr. J.Heise (tel. 013-5940111) van de LISA Projectorganisatie. 

 


