
 
 
 

Persbericht:  
Werkgelegenheid in 2003 gedaald! 
 
In 2003 is de werkgelegenheid in Nederland met 0,2% gedaald. Dit blijkt uit cijfers van LISA, een landelijk 
databestand met gegevens over alle vestigingen in Nederland waar betaalde arbeid wordt verricht. Bijna 
alle sectoren, met uitzondering van de niet-commerciële dienstverlening (met name overheid, zorg en 
onderwijs), zien hun personeelsbestand krimpen. Flevoland kent ‘traditiegetrouw’ de grootste 
werkgelegenheidsgroei, Limburg is hekkensluiter.   
 
Afvlakking werkgelegenheidsgroei 
Als gevolg van de conjuncturele neergang is de vraag naar arbeidskrachten sterk afgenomen. De 
werkgelegenheidscijfers over 2003 spreken in dit kader boekdelen. In absolute termen daalde het aantal 
werkzame personen vorig jaar met ongeveer 18.500. Dit komt overeen met een daling van 0,2%. De 
dalende tendens van de laatste jaren wordt daarmee gecontinueerd. Het totaal aantal werkzame personen 
(inclusief uitzendkrachten) komt in 2003 uit op ruim 7.562.300. De werkgelegenheid is verspreid over ruim 
893.340 vestigingen. Dit aantal is ten opzichte van 2002 met circa 5.000 vestigingen (+0,6%) toegenomen.  
 
Groei van het aantal werkzame personen in Nederland (1997-2003) 
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Groot banenverlies industrie 
Bijna alle sectoren schrijven in 2003 negatieve cijfers. Grootste verliezer is de industrie. In deze sector zijn 
meer dan 42.000 arbeidsplaatsen (-4,0%) verloren gegaan. Ook in de bouwnijverheid (-12.000), 
transport/communicatie (-11.700) en de zakelijke dienstverlening (-10.500) is het verlies groot. De krimp 
van de agrarische sector en de financiële instellingen is in absolute termen minder groot, echter gerelateerd 
aan de omvang van de sector is het verlies aanzienlijk (respectievelijk –2,3% en –1,9%). In de handel (-
0,1%) en de horeca (-0,2%) is de schade relatief beperkt gebleven. In de gehele marktsector daalde de 
werkgelegenheid met 1,9% (circa 90.500 werkzame personen).  
 
Het is echter niet alleen kommer en kwel. De minder conjunctuurgevoelige sectoren als de zorg, overheid 
en het onderwijs hebben in 2003 wel extra arbeidsplaatsen kunnen creëren. In de zorgsector is het aantal 
werkzame personen met ongeveer 43.000 (+4,3%) toegenomen. Deze toename is groter dan het verlies 
van de industriële sector! Het onderwijs groeide in 2003 met circa 13.700 werkzame personen (+3,0%), de 
overheid met ruim 8.000 personen (+1,8%) en de overige diensten met 7.100 personen (+2,2%). Tezamen 
zijn deze sectoren goed voor een werkgelegenheidsgroei van 3,3%. Dit is echter onvoldoende om het 
verlies van de marktsector volledig te compenseren.  



Aantal vestigingen en werkzame personen in Nederland naar sector (2003) 

Sector Vestigingen Werkzame personen 

 Abs. Abs. % in totaal 
Groei abs. 
2003/2002 

Groei % 
2003/2002 

Landbouw* 95.590 297.270 3,9 -6.970 -2,3 
Industrie 52.990 1.001.260 13,2 -42.250 -4,0 
Bouw 74.920 482.320 6,4 -12.020 -2,4 
Handel 214.050 1.340.620 17,7 -1.070 -0,1 
Horeca 45.070 311.170 4,1 -510 -0,2 
Transport/communicatie 34.450 482.660 6,4 -11.690 -2,4 
Financiële instellingen 38.400 282.870 3,7 -5.510 -1,9 
Zakelijke diensten 185.370 1.078.190 14,3 -10.470 -1,0 
Overheid 3.950 446.560 5,9 8.060 1,8 
Onderwijs 24.260 465.600 6,2 13.710 3,0 
Zorg 48.520 1.043.980 13,8 43.120 4,3 
Overige diensten 75.760 329.810 4,4 7.100 2,2 

Totaal 893.340 7.562.300 100,0 -18.500 -0,2 
* De landbouwcijfers zijn afkomstig van het CBS. De gegevens van 2003 zijn door LISA geschat. 
Bron: LISA 2003 

  
Vrouwen drijvende kracht achter groei 
Het aantal werkzame vrouwen is in 2003 met 1,5% gestegen, mannen worden geconfronteerd met een 
daling (-1,5%). 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 58% nog wel duidelijk oververtegenwoordigd.  
 
Regionale verschillen groot 
Flevoland is ook in 2003 de provincie met de hoogste werkgelegenheidsgroei. Met een groeipercentage 
van 1,8% loopt deze provincie ver voorop. Opvallend is verder dat de noordelijke provincies relatief goed 
scoren. Vooral Friesland (+1,0%) en Drenthe (+0,7%) presteren bovengemiddeld. Over het algemeen wordt 
aangenomen dat conjuncturele ontwikkelingen met vertraging doorwerken in het Noorden. Ook de 
provincies Noord-Holland (+0,6%), Overijssel (+0,4%) en Gelderland (+0,2%) doen het beter dan het 
landelijke gemiddelde.  
 
Werkgelegenheidsontwikkeling 2003-2002 per provincie 
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Uit de cijfers blijkt verder dat vooral Zuid-Nederland wordt getroffen door de slechte conjunctuur. 
Limburg (-2,0%), Zeeland (-1,7%) en Noord-Brabant (-0,7%) zitten duidelijk in de min. Het industriële 
karakter van deze provincies zal hierbij een belangrijke rol spelen. Opvallend is ook de slechte score 
van Utrecht. Vooral door de problemen van de zakelijke dienstverlening (en dan vooral de ICT-
branche) daalde de werkgelegenheid hier met 1,6%. 
 
Almere snelste groeier 
Indien de resultaten van de twintig grootste werkgelegenheidsgemeenten van Nederland worden bekeken, 
dan blijkt dat Almere met een werkgelegenheidsgroei van 3,2% een duidelijk koppositie inneemt. De top 5 
wordt gecompleteerd door Zwolle (+1,7%), Amersfoort (+1,3%), Rotterdam (+1,0%) en Leeuwarden 
(+0,8%). De sterkste dalers zijn Maastricht (-3,5%), ’s-Gravenhage (-2,7%), Groningen (-2,3%), Utrecht (-
2,3%) en Breda (-2,2%). In de gemeente ’s-Gravenhage zijn in absolute termen de meeste banen verloren 
gegaan. 
 
Werkgelegenheidsontwikkeling 2003-2002 in de twintig grootste werkgelegenheidsgemeenten 

Groei 2003/2002  

Gemeente 

Aantal 
werkzame 
personen % abs. 

1 Almere 59.900 3,2 1.850 
2 Zwolle 77.400 1,7 1.270 
3 Amersfoort 73.300 1,3 940 
4 Rotterdam 333.200 1,0 3.320 
5 Leeuwarden 66.200 0,8 500 
6 Amsterdam 469.500 0,7 3.120 
7 Haarlemmermeer 122.900 0,5 590 
8 Tilburg 99.500 0,4 360 
9 Apeldoorn 87.400 0,2 140 

10 Nijmegen 92.400 -0,1 -70 
11 Arnhem 92.500 -0,1 -70 
12 Enschede 76.200 -0,4 -270 
13 Haarlem 70.500 -0,4 -310 
14 's-Hertogenbosch 94.500 -1,2 -1.170 
15 Eindhoven 135.400 -1,5 -2.010 
16 Breda 92.200 -2,2 -2.040 
17 Utrecht 203.700 -2,3 -4.710 
18 Groningen 126.300 -2,3 -2.940 
19 's-Gravenhage 229.200 -2,7 -6.340 
20 Maastricht 73.100 -3,5 -2.630 

Bron: LISA 2003 

    
 
 
 

 
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. 
 


