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Samenvatting 

Dit rapport bevat statistische informatie over de leden van Ondernemersorganisatie 

Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB). Het is gebaseerd op databestanden van CBS 

zonder dat hier aanvullende enquêtering voor nodig is geweest. 

 

Kenmerken van banen en werknemers gekoppeld aan OSB-leden.  

In totaal zijn ruim 97 duizend banen gelinkt aan de bedrijven die zijn gekoppeld aan de 

OSB-leden. Hiervan behoort een derde tot een bedrijf dat enkel uit OSB-leden bestaat.  

 

Ruim acht op de tien banen van alle werknemers van OSB-leden betreft een deeltijdbaan. 

Bijna twee op de drie banen van OSB-leden kennen een vaste arbeidsrelatie en bij bijna 

driekwart van de banen hoort een contract voor onbepaalde tijd. Twee op de drie banen is 

voor minder dan 25 uur per week. Bij de leden van OSB werken ongeveer drie keer zoveel 

vrouwen als mannen. Meer dan de helft van de werknemers is ouder van 45 jaar. Bijna de 

helft van de werknemers heeft een migratieachtergrond. 

 

Vergeleken met de situatie onder OSB-leden in 2014 zijn in 2017 het aandeel vijftigplussers 

(+5 procentpunten) en het aandeel contracten voor bepaalde tijd (+3 procentpunten) iets 

toegenomen. 
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1. Inleiding 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek brengt op verzoek van de Ondernemersorganisatie 

voor Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB) statistische informatie in kaart over de leden 

van OSB. De gegevens die CBS heeft gebruikt voor dit onderzoek waren al beschikbaar. Er 

heeft voor dit onderzoek geen aanvullende enquêtering plaatsgevonden. 

 

In hoofdstuk 1 wordt de methodiek van de werkwijze besproken. Hoofdstuk 2 beschrijft de 

uitkomsten van werknemerskenmerken uit het Sociaal Statistisch Bestand. 

1.1 Sociaal Statistisch Bestand 

CBS heeft van OSB een ledenlijst ontvangen waarop onder meer de nummers staan 

waaronder de leden staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK-nummers). 

Door deze te koppelen aan de eenheden van het CBS zijn gegevens uit het Sociaal 

Statistisch Bestand (SSB) verzameld en verwerkt tot publicabele gegevens over de banen 

en werknemers van de OSB-leden. 

Het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB) is een verzameling van verschillende 

registers. Per jaargang worden meer dan 50 registers gebruikt. Daarnaast is ook informatie 

opgenomen uit enkele enquêtes. Met gegevens uit het SSB worden over verschillende 

onderwerpen statistieken gemaakt en wordt sociaalwetenschappelijk onderzoek 

uitgevoerd.  

Voor de uitkomsten van werknemers van OSB-leden in dit hoofdstuk is gebruik gemaakt 

van polisbestanden (UWV) en de Basisregistratie Personen (BRP). De statistische data 

hebben betrekking op peilmoment 30 september 2017. 

1.2 Koppeling 

De resultaten in dit hoofdstuk zijn tot stand gekomen door de OSB-leden te koppelen aan 

het SSB. Deze koppeling gebeurt op basis van het bedrijf waartoe het OSB-lid behoort.  

Omdat gegevens over banen alleen beschikbaar zijn voor het totale bedrijf , worden de 

resultaten in dit hoofdstuk weergegeven voor twee verschillende groepen (‘Alle banen’ en 

‘Alleen banen waarvan bedrijf 1 op 1 koppelt’). De groep ‘Alle banen’ bestaat uit alle 

bedrijven die koppelen met de OSB-ledenlijst. Het gaat hierbij ook om grotere bedrijven 

bestaande uit meerdere bedrijfsonderdelen (juridische eenheden) waarvan een 

bedrijfsonderdeel lid is van OSB, zie onderstaand voorbeeld. De groep 'Banen van 

bedrijven met 1 op 1 koppeling' laat de uitkomsten zien van bedrijven waarvan het OSB-

lidmaatschap betrekking op het totale bedrijf (1 op 1 koppeling). 
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Voorbeeld: OSB-lid met bedrijfsonderdelen die niet (direct) OSB-gerelateerd zijn 

 

 
 

De uitkomsten van de twee groepen ‘Alle banen’ en ‘Alleen banen waarvan bedrijf 1 op 1 

koppelt’ kunnen beschouwd worden als twee uitersten. Hoe dichter de uitkomsten van 

deze twee groepen bij elkaar liggen, hoe representatiever de uitkomsten van de groep ‘alle 

banen’ is voor de werknemers van OSB-leden. 

Van de 252 koppelbare OSB-leden konden er 162 een op een gekoppeld worden met het 

bedrijvenregister van het CBS. Dat wil zeggen dat de bijbehorende bedrijven enkel uit OSB-

leden bestaan. Voor de overige 90 leden geldt dat er meerdere bedrijfsonderdelen tot het 

betreffende bedrijf behoren, waarvan slechts een deel lid is van de OSB. 

 

1.3 Aantal banen OSB-leden 

In totaal zijn ruim 97 duizend banen gelinkt aan de bedrijven die zijn gekoppeld aan de 

OSB-leden. Hiervan behoort een derde tot een bedrijf dat enkel uit OSB-leden bestaat. 

 

Banen bij OSB-leden, 30 september 2017 

 

 Alle banen 

Banen van 

bedrijven met 1 

op 1 koppeling 

Totaal 97 557 33 124 
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2. Uitkomsten 
werknemerskenmerken 

De volgende werknemerskenmerken van OSB-leden komen aan bod: dienstverband*, 

wekelijkse arbeidsduur*, arbeidsrelatie, contractsoort, geslacht, leeftijd en herkomst. 

De uitkomsten van werknemerskenmerken van 2017 worden in dit hoofdstuk vergeleken 

met de uitkomsten van 2014. Verschillen in uitkomsten tussen beide jaren worden mede 

veroorzaakt door verschil in populatie (door in- en uitstroom van leden) in beide jaren. 

 

 

* De kenmerken dienstverband en wekelijkse arbeidsduur van 2017 zijn gebaseerd op een 

verbeterd bronbestand (de verloonde uren in de polisadministratie). Daardoor zijn de 

uitkomsten van dienstverband en wekelijkse arbeidsduur omhoog bijgesteld. De 

vergelijking tussen 2017 en 2014 is dus deels vertekend door het een effect van de 

verbeterde opgaven. 
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2.1 Dienstverband 

Ruim acht op de tien banen van alle werknemers van OSB-leden betreft een deeltijdbaan. 

Vergeleken met 2014 is het aandeel voltijdbanen iets toegenomen. 

Deze ontwikkeling kan deels worden verklaard door de verbetering die is doorgevoerd bij 

de verloonde uren in de polisadministratie (zie uitleg begin hoofdstuk 2). 

 

Dienstverband van alle banen bij OSB-leden, 30 september 2017 

 
 

 

Dienstverband van banen bij OSB-leden 

   

        

  
  Alle banen 

Alleen banen waarvan 

bedrijf 1 op 1 koppelt 

    %   

        

OSB-leden 2017 Voltijd 17,9 19,0 

  Deeltijd 82,1 81,0 

        

OSB-leden 2014 Voltijd 16,8 17,9 

  Deeltijd 83,2 82,1 

        

Bron: CBS       
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2.2 Wekelijkse arbeidsduur 

Twee op de drie banen is voor minder dan 25 uur per week. Vergeleken met 2014 is de 

wekelijkse arbeidsduur iets toegenomen. 

Deze ontwikkeling kan deels worden verklaard door de verbetering die is doorgevoerd bij 

de verloonde uren in de polisadministratie (zie uitleg begin hoofdstuk 2). 

 

Wekelijkse arbeidsduur van alle banen bij OSB-leden, 30 september 2017 

 
 

Wekelijkse arbeidsduur van banen bij OSB-leden 

      

  
Klasse Alle banen 

Alleen banen waarvan 

bedrijf 1 op 1 koppelt 

    %   

OSB-leden 2017 <12 uur 29,1 27,4 

  12-<20 uur 24,6 24,5 

  20-<25 uur 11,9 11,7 

  25-<30 uur 8,3 8,9 

  30-<35 uur 7,1 7,4 

   35 uur en meer 18,9 20,2 

        

OSB-leden 2014 <12 uur 32,8 31,9 

  12-<20 uur 24,8 24,9 

  20-<25 uur 10,8 10,4 

  25-<30 uur 7,6 7,5 

  30-<35 uur 6,3 6,4 

   35 uur en meer 17,7 18,8 

        

Bron: CBS       
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2.3 Arbeidsrelatie 

Bij twee op de drie banen van alle werknemers van OSB-leden gaat het om een vaste 

arbeidsrelatie. De arbeidsrelatie is berekend volgens de nieuwe definitie die aansluit bij de 

flexibele schil. Bij deze nieuwe definitie wordt naast de soort baan, ook rekening gehouden 

met het soort contract. Naast uitzend- en oproepkrachten, worden nu ook stagiaires en 

WSW’ers en werknemers in loondienst met een contract voor bepaalde tijd beschouwd als 

flex. 

 

Arbeidsrelatie werknemers OSB-leden, 30 september 2017 

 

 
 

Voor de vergelijkbaarheid met de situatie uit 2014 is ook de arbeidsrelatie volgens de 

vorige definitie uitgewerkt in onderstaande tabel. Het aandeel flexibele arbeidsrelaties van 

alle banen ligt volgens deze definitie iets hoger in 2017 vergeleken met 2014.  

 

Arbeidsrelatie van banen bij OSB-leden, volgens oude definitie 

  

  
  Alle banen 

Alleen banen waarvan 

bedrijf 1 op 1 koppelt 

    %   

        

OSB-leden 2017 Vast (dga, stagiare, wsw of rest) 90,7 96,8 

  Flex (uitzendkracht of oproepkracht) 9,3 3,2 

        

OSB-leden 2014 Vast (dga, stagiare, wsw of rest) 93,7 93,8 

  Flex (uitzendkracht of oproepkracht) 6,7 6,6 
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Bron: CBS       

2.4 Contractsoort 

Bij bijna driekwart van alle banen hoort een contract voor onbepaalde tijd. Dit aandeel ligt 

iets lager dan in 2014. 

 

Contractsoort van alle banen bij OSB-leden, 30 september 2017 

 

 
 

 

Contractsoort van banen bij OSB-leden, 30 september 2017 

  

  

  Alle banen 
Alleen banen waarvan 

bedrijf 1 op 1 koppelt 

    %   

        

OSB-leden 2017 Bepaalde tijd 27,2 36,8 

  Onbepaalde tijd 72,6 62,9 

  Niet van toepassing 0,2 0,3 

        

OSB-leden 2014 Bepaalde tijd 24,5 35,1 

  Onbepaalde tijd 75,3 64,7 

  Niet van toepassing 0,2 0,2 

        

Bron: CBS       
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2.5 Geslacht 

Er werken ongeveer 3 keer zoveel vrouwen als mannen bij OSB-leden. Dit is vergelijkbaar 

met de situatie van werknemers van OSB-leden in 2014. 

 

Verdeling man/vrouw bij werknemers OSB-leden, 30 september 2017 

 
 

 

Verdeling man/vrouw bij werknemers OSB-leden 

 

  
  Alle banen 

Alleen banen waarvan 

bedrijf 1 op 1 koppelt 

    %   

        

OSB-leden 2017 Mannen 24,8 26,8 

  Vrouwen 75,2 73,2 

        

OSB-leden 2014 Mannen 25,6 28,1 

  Vrouwen 74,4 71,9 

        

Bron: CBS       
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2.6 Leeftijd 

Meer dan de helft van de werknemers is ouder dan 45 jaar. Het aandeel vijftigplussers is 

37 procent. Dit is een toename vergeleken met de situatie onder OSB-leden in 2014. Toen 

was 32 procent van de werknemers vijftig jaar of ouder. 

 

Leeftijdsgroepen van werknemers OSB-leden 

 

    
Alle banen 

Alleen banen waarvan 

bedrijf 1 op 1 koppelt 

    %   

        

OSB-leden 2017 <=20 2,8 2,2 

  21-25 5,6 4,8 

  26-30 7,0 6,8 

  31-35 8,8 8,8 

  36-40 10,4 10,8 

  41-45 12,8 13,7 

  46-50 15,5 16,0 

  51-55 16,1 16,2 

  56-60 12,8 12,4 

  >=61 8,2 8,2 

        

OSB-leden 2014* <=20 3,7   

  21-25 8,0   

  26-30 7,8   

  31-35 8,8   

  36-40 10,4   

  41-45 14,1   

  46-50 15,6   

  51-55 14,4   

  56-60 10,8   

  >=61 6,6   

        

Bron: CBS       

 

*Het aandeel van leeftijdsgroepen van banen waarvan bedrijf 1 op 1 koppelt, zijn voor 

2014 niet bekend. 
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2.7 Herkomst 

De helft van alle werknemers bij OSB-leden heeft een Nederlandse achtergrond. Daarnaast 

heeft ruim 37 procent een niet-westerse migratieachtergrond. 

De verdeling tussen herkomstgroeperingen is vergelijkbaar met de situatie van 

werknemers van OSB-leden in 2014. 

 

Herkomstgroepering werknemers bij OSB-leden, 30 september 2017 

 
 

Herkomstgroepering werknemers bij OSB-leden 

 

  

  Alle banen 
Alleen banen waarvan 

bedrijf 1 op 1 koppelt 

    %   

        

OSB-leden 2017 Nederlandse achtergrond 50,4 47,2 

  Niet-westerse migratieachtergrond 37,6 40,9 

  Westerse migratieachtergrond 11,5 11,4 

  Onbekend 0,6 0,5 

        

OSB-leden 2014 Nederlandse achtergrond 50,6 47 

  Niet-westerse migratieachtergrond 37,7 41,2 

  Westerse migratieachtergrond 11,2 11,3 

  Onbekend 0,5 0,4 

        

Bron: CBS       
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Begrippen 
 

Arbeidsrelatie - Er zijn twee hoofdgroepen te onderscheiden, namelijk reguliere banen en 

flexibele banen. Tot de hoofdgroep reguliere banen behoren de banen waarbij in de 

arbeidsovereenkomst een vaste arbeidsduur is opgenomen (waaronder directeur-

grootaandeelhouder, stagiaires en werknemers op basis van de Wet Sociale 

Werkvoorziening). Tot de hoofdgroep flexibele banen behoren de banen van oproep- en 

uitzendkrachten. 

 

Baan - Overeenkomst waarbij een persoon tegen een financiële vergoeding arbeid verricht 

voor een bedrijf of instelling. Dit kan als werknemer of als zelfstandige. Een persoon kan 

meerdere banen hebben. Bij werknemersbanen wordt een mondelinge of schriftelijke 

arbeidsovereenkomst afgesloten, waarin salaris en andere arbeidsvoorwaarden zijn 

vastgelegd. 

 

Bedrijf - Een bedrijf kan uit een of meer CBS-personen (juridische eenheden) bestaan. Een 

juridische eenheid kan zelf weer uit een of meer vestigingen bestaan. Kenmerkend is dat er 

autonomie is over beslissingen met betrekking tot de productie die binnen de 

(samengestelde) entiteit die 'bedrijf' wordt genoemd. 

 

CBS-persoon - Een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een samenwerkingsverband 

zonder rechtspersoonlijkheid, zoals de maatschap, de vennootschap onder firma (vof) en 

de commanditaire vennootschap (cv). Ook wel juridische eenheid genoemd. 

 

Contractsoort - In de polisadministratie wordt per inkomensverhouding geregistreerd of 

het arbeidscontract voor bepaalde of onbepaalde tijd geldig is. Deze informatie wordt 

overgenomen, tenzij het om een directeur-grootaandeelhouder (dga) gaat. Bij een dga 

geldt dat het contractsoort niet van toepassing is. Als informatie in de polisadministratie 

ontbreekt dan is een arbeidscontract voor onbepaalde tijd geïmputeerd, tenzij het stagiairs 

of uitzendkrachten betrof. Bij hen is dan een arbeidscontract voor bepaalde tijd 

geïmputeerd. 

 

Dienstverband - Dienstverband wordt opgedeeld in twee categorieën: voltijd en deeltijd. 

Bij een voltijdbaan is sprake van een vaste arbeidsrelatie en van een volledige dag- en 

weektaak. Bij een deeltijdbaan is zowel sprake van een vaste arbeidsrelatie, als van een 

vast overeengekomen aantal uren lager dan het aantal uren behorend bij een volledige 

dag- en weektaak. 

 

Herkomstgroepering - Kenmerk dat weergeeft met welk land een persoon verbonden is op 

basis van het geboorteland van de ouders of van zichzelf.  

 

Wekelijkse arbeidsduur - De wekelijkse arbeidsduurklasse wordt bepaald op basis van de 

basisuren (aantal verloonde uren minus overwerkuren). Er wordt bij de afleiding rekening 

gehouden met een eventuele kortere periode waarop de uren betrekking hebben (80 uur 

in 2 weken is 40 uur per week). 
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Afkortingen 
 

ABR Algemeen Bedrijven Register 

CAT Categorie 

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek 

dga Directeur-grootaandeelhouder 

GBA Gemeentelijke Basisadministratie 

JOJ Jaar-Op-Jaar 

KVK Kamer van Koophandel 

SBI Standaard Bedrijfsindeling 

SSB Sociaal Statistisch Bestand 

WSW Wet Sociale Werkvoorziening 
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