
 

Persbericht:  
2007: hoogste werkgelegenheidsgroei in 6 jaar 
 

In 2007 is de werkgelegenheid in Nederland met 2,2% toegenomen.Dit blijkt uit cijfers van LISA, het 

landelijk databestand met gegevens over alle vestigingen in Nederland waar betaalde arbeid wordt verricht. 

Na een werkgelegenheidsdaling in de jaren 2003, 2004 en 2005 en een kleine stijging in 2006 laat 2007 

weer een aanzienlijke toename van de werkgelegenheid zien. Flevoland en Drenthe kennen de grootste 

werkgelegenheidsgroei; Noord-Holland en Limburg laten een bescheidener groei zien.  

 

Van stabilisatie naar groei 

In de periode 2002-2006 was er sprake van een stabilisatie van het aantal banen in Nederland. Jaarlijks 

muteerde het aantal banen met minder dan 1 procent. De werkgelegenheidscijfers over 2007 laten na deze 

periode van laagconjunctuur, een fors herstel zien. In absolute termen steeg het aantal werkzame 

personen vorig jaar met 168.000. Dit komt overeen met een stijging van 2,2%. Het totaal aantal werkzame 

personen (inclusief uitzendkrachten) komt in 2007 uit op ongeveer 7.722.000. De werkgelegenheid is 

verspreid over bijna 970.000 vestigingen. Dit aantal is ten opzichte van 2006 met circa 31.500 vestigingen 

relatief sterk toegenomen: +3,4%.  

 

Jaarlijkse groei van het aantal banen en aantal vestigingen in Nederland (1997-2007) 
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Aantal werkzame vrouwen groeit bovengemiddeld 
In de afgelopen jaren is het aantal werkzame vrouwen sneller gegroeid dan het aantal werkzame mannen. 

Ook in 2007 was dit het geval. Het aantal werkzame vrouwen groeide vorig jaar met 2,7%, terwijl de groei 

van het aantal werkzame mannen op 1,9% blijft steken. Hoewel vrouwen in de totale werkgelegenheid met 

43% nog wel zijn ondervertegenwoordigd, neemt dit aandeel wel elk jaar verder toe (in 1996 was dat nog 

39%). Vooral de groei van het aantal banen in de zorgsector heeft bijgedragen aan het grotere aandeel  

banen dat door vrouwen invuld wordt. 

 

 
 
 
 



 
 
Relatief veel groei “kleine banen” 
In totaal betreft 86% van alle arbeidsplaatsen een betrekking van 12 uur of meer. Dit aantal “grote banen” is 

in 2007 toegenomen met zo’n 138.000 (2,1%); het aantal “kleine banen”, (mensen die minder dan 12 uur 

per week werken) met 30.000 (2,8%). 

 

Bijna alle sectoren profiteren van werkgelegenheidsgroei 

Elf van de twaalf onderscheiden sectoren hebben in 2007 een hoger aantal werkzame personen dan in 

2006. Alleen de landbouw heeft (wederom) met een daling van het aantal banen te maken. Absoluut gezien 

is de zakelijke dienstverlening met een toename van ruim 45.000 arbeidsplaatsen (4,1%) de grootste 

winnaar. Relatief stijgt de werkgelegenheid bij de financiële instellingen nog meer (4,5%, 11.000 banen). 

Ook de zorg heeft met een toename van 28.000 banen een forse groei van de werkgelegenheid laten zien 

(2,5%).  Andere sectoren met een werkgelegenheidsgroei boven het Nederlands gemiddelde zijn de bouw 

(3,2%), de horeca (2,9%), transport & communicatie (2,3%) en overige dienstverlening (waartoe onder 

andere cultuur en recreatie behoren, 2,7%). Hoewel de groei in procenten uitgedrukt (1,9%) nog wat onder 

het gemiddelde ligt is de handel met 25.000 nieuwe banen een belangrijke leverancier van nieuwe banen 

geweest in 2007. 

 

Aantal vestigingen en banen in Nederland naar sector (2007) 

 Vestigingen banen 

Sector absoluut absoluut % in totaal 

Groei abs. 

2007/2006 

Groei % 

2007/2006 

landbouw & visserij 86.540 258.860 3,4% -4.210 -1,6% 

industrie 55.190 941.920 12,2% 6.490 0,7% 

bouw 96.150 489.400 6,3% 15.220 3,2% 

handel 231.080 1.381.170 17,9% 25.280 1,9% 

horeca 46.000 323.750 4,2% 9.220 2,9% 

transport & communicatie 34.870 485.140 6,3% 10.730 2,3% 

financiële instellingen 19.830 257.610 3,3% 11.210 4,5% 

zakelijke diensten 221.370 1.148.830 14,9% 45.130 4,1% 

overheid 3.470 439.940 5,7% 2.530 0,6% 

onderwijs 27.200 491.540 6,4% 8.900 1,8% 

zorg 57.270 1.152.000 14,9% 28.380 2,5% 

overige diensten 90.990 352.260 4,6% 9.180 2,7% 

Nederland 969.950 7.722.430 100,0% 168.030 2,2% 

* De landbouwcijfers zijn grotendeels afkomstig van het CBS. De gegevens van 2007 zijn door LISA opgestelde prognoses. 

Bron: LISA 2007 

  

Regionale verschillen groot 

De provincie Flevoland en in mindere mate de provincie Drenthe hebben zich in 2007 qua werkgelegenheid 

relatief gunstig ontwikkeld. Het aantal banen is er met respectievelijk 5,7% en 3,5% toegenomen ten 

opzichte van 2006. Provincies die wat achterblijven bij de landelijke werkgelegenheidsontwikkeling zijn 

Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Holland en Limburg.  

 



 
Werkgelegenheidsontwikkeling 2006-2007 per provincie 
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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. LISA wordt 

gebruikt door overheden, onderzoeksbureaus en kennisinstellingen ten behoeve van beleid op het gebied van 

o.a. milieu, veiligheid en regionale economie. 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. 

 

 


