Wat kunnen wij
voor uw branche
betekenen?

Maatwerk voor uw branche-organisatie

Op zoek naar specifieke
branche-informatie?
Ondernemen is door de snel veranderende wereld van vandaag
steeds complexer. Het is belangrijk de ontwikkelingen in de wereld te
kennen en daar op in te spelen. In onze steeds verder digitaliserende
samenleving spelen feitelijke cijfers daarom een grote rol.
Het CBS publiceert periodiek veel algemene cijfers op StatLine, de
openbare databank van het CBS. Omdat deze cijfers niet altijd toereikend
zijn voor specifieke vragen, biedt het CBS de mogelijkheid om deze
cijfers met een maatwerkopdracht verder uit te werken gericht op uw
organisatie/leden. Deze specifiekere informatie kunt u bijvoorbeeld
gebruiken om uw leden te ondersteunen, beleid op te zetten of te
gebruiken bij uw lobbywerk richting belangrijke partijen.
Bij beleid kunt u denken aan vragen zoals:
–– Hoe heeft de omzet van mijn leden zich de afgelopen kwartalen
ontwikkeld?
–– Wat is het inkomen van de werknemers van mijn leden en hoe hangt
dit inkomen samen met baan- en of persoonskenmerken?
–– Hoeveel exporteren mijn leden en naar welke landen?
Een schat aan data
Met het rijke aanbod aan data en de expertise van het CBS kunt
u de informatie laten samenstellen die u nodig hebt. Het CBS kan
maatwerkonderzoek uitvoeren op alle onderwerpen die deel uitmaken
van het vaste programma van het CBS. Zo kunnen sommige basis
CBS-statistieken op lagere detailniveaus uitgewerkt worden, zoals
naar bedrijfstak, bedrijfsgrootte of regio. Een maatwerkopdracht voor
een prijsindex over dienstverlening of producten, bijvoorbeeld voor
contractindexering, behoort ook tot de mogelijkheden. Ook is het mogelijk
om uw ledenlijst te koppelen aan de statistische gegevens. Door van deze
dienst van het CBS gebruik te maken, kunt u antwoord krijgen op uw
vragen zonder dat daar extra enquêtering voor nodig is.

Voorbeelden koppeling ledenlijst aan statistische gegevens
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Omzet
–– Aantal bedrijven met omzetstijging/daling
–– Omzetwaarde
–– Omzetontwikkeling
–– Omzet binnenland/buitenland

g
G

Personeel
–– Aantal werkgevers
–– Aantal werknemers
Procentuele verdeling naar: leeftijdsklassen, geslacht, herkomst,
burgerlijke staat, huishoudinkomen
–– Aantal banen
Procentuele verdeling naar: voltijd/deeltijd, klassen van contracturen,
maandloonklasse, bepaalde tijd, onbepaalde tijd
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Import/export
–– Aantal importeurs/exporteurs
–– Import-/exportwaarde
–– Import-/exportontwikkeling
–– Naar goederencategorie of landen

Diverse communicatiemogelijkheden
Aan de hand van uw wensen geven wij de informatie weer in de
gewenste vorm. Een periodieke monitor is bijvoorbeeld een handig
middel om op hoofdlijnen geïnformeerd te worden over enkele recente
ontwikkelingen in en rond de branche. Een rapportage biedt de ruimte
om verschillende eigenschappen van een onderwerp te beschrijven en te
laten zien. Op een factsheet worden een beperkt aantal feiten en cijfers
getoond. Dit is ook mogelijk als online dashboard.
Wekelijkse arbeidsduur

bĳlagen voor de uitsplitsing van de arbeidsduur naar bedrĳfstype en regio.
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4.4.3 Baansoort van alle banen bij KHN-leden, 30 september 2015
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Vier op de vijf ondernemers in de hoveniers- en
groenvoorzieningsbranche ervaren belemmeringen in de
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3.3.9 Omzetontwikkeling KHN-Stedelijk
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En wat kunnen wij voor u betekenen?
Wilt u meer weten over de mogelijkheden, voorwaarden en kosten?
Neem contact met ons op via e-mail: maatwerk@cbs.nl
Bekijk maatwerk over bedrijven op:
http://www.cbs.nl/maatwerkbedrijven

Voor wat er feitelijk gebeurt

