Wie heeft AZW StatLine ontwikkeld?
In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het CBS AZW
StatLine ontwikkeld in samenwerking met de arbeidsmarktfondsen in de sector Zorg en
Welzijn en de 14 regionale werkgeversorganisaties verenigd in Regioplus.

Wat is de relatie tussen het CBS en AZW StatLine?
Het CBS heeft als taak het publiceren van betrouwbare en samenhangende statistische
informatie, die inspeelt op de behoefte van de samenleving. Het CBS stelt op verzoek van het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kerncijfers samen over de arbeidsmarkt
zorg en welzijn. Het CBS publiceert ook op de eigen site statistische informatie over de
arbeidsmarkt in het algemeen. De sector zorg en welzijn is daar onderdeel van. Deze cijfers
kunnen op een andere manier zijn samengesteld dan de cijfers die AZW StatLine ontsluit. Bij
elke tabel staat een specifieke toelichting die beschrijft hoe de cijfers zijn samengesteld.

Hoe komen de cijfers op AZW StatLine tot stand?
Het CBS heeft de beschikking over vele registraties en enquêtes op het terrein van arbeid,
werkgelegenheid en opleiding. Deze databronnen vormen de basis voor kernindicatoren over
de arbeidsmarkt zorg en welzijn. In het Onderzoeksprogramma AZW is vastgesteld welke
branches tot de sectoren zorg en welzijn behoren en welke opleidingen voor deze sector
relevant zijn.

Hoe kan ik de cijfers gebruiken?
U kunt zelf tabellen samenstellen. Als u gegevens downloadt, wordt automatisch een
toelichtingsblad geëxporteerd met uitleg over de onderwerpen en de cijfers.

Wat kan ik doen als de cijfers die ik zoek er niet bij staan?
Het huidige aanbod van open data wordt beschikbaar gesteld via AZW StatLine. Als de
cijfers die u zoekt hier niet in staan, is mogelijk wel een Excel-tabel over het onderwerp
beschikbaar. Deze vindt u dan onder het kopje ‘Maatwerk’. Als de cijfers die u zoekt ook
daar niet te vinden zijn, kunt u onder voorwaarden een dataverzoek indienen. Dit kunt u doen
via het contactformulier.

Onder welke voorwaarden mag ik de data op AZW
StatLine gebruiken?
Alle data op AZW StatLine zijn onder bronvermelding vrij te gebruiken. Wanneer u
bewerkingen op de data uitvoert, dient u de bronvermelding als volgt te formuleren: Bron:
CBS. Eigen bewerking <naam organisatie>.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Het aanbod van kerncijfers en datasets op AZW StatLine wordt regelmatig ververst en
uitgebreid; vaak met een vaste frequentie. Bij iedere tabel staat aangegeven wanneer nieuwe
cijfers verschijnen. De meeste cijfers verschijnen per kwartaal. Dit is afhankelijk van de
mogelijkheden die de databron biedt. Veel kerncijfers zijn gebaseerd op meerdere
databronnen. Het moment waarop een nieuw kerncijfer kan worden gepubliceerd, is
afhankelijk van het beschikbaar komen van de traagste bron. In sommige gevallen betekent
dit dat het recentste jaar waarover informatie beschikbaar is twee jaar achterloopt op het
huidige jaar.
Aan het dataportaal kunnen periodiek nieuwe categorieën datasets worden toegevoegd.
Op de homepagina van AZW StatLine staat de knop 'Recent', waarmee u kunt zien welke
data recentelijk zijn toegevoegd.

Waar kan ik historische gegevens over AZW vinden?
Het AZW-programma bestaat al een aantal jaar. Vanaf 2018 stelt het CBS de kerncijfers van
het AZW-programma samen. In de eerste versie van AZW StatLine zijn alleen cijfers over de
recentste jaargang en het overgangsjaar opgenomen. In de loop van 2019 wordt de reeks
aangevuld met nieuwe cijfers en met cijfers vanaf 2010. Kerncijfers die in het kader van het
vorige AZW-programma zijn samengesteld, kunt u vinden op AZWinfo.nl onder het kopje
‘Archief’.
De methodiek is in een aantal gevallen aangepast ten opzichte van eerdere jaren Om die
reden zijn in die gevallen cijfers uit het archief niet zonder meer vergelijkbaar met cijfers in
AZW Statline.

Waarom wijken de nieuwe cijfers af van de historische
gegevens op AZWinfo.nl?
Het AZW-programma bestaat al een aantal jaar. Vanaf augustus 2018 stelt het CBS de
kerncijfers van het AZW-programma samen. In de eerste versie van AZW StatLine zijn
alleen cijfers over de recentste jaargang en het overgangsjaar opgenomen. De methodiek is in
een aantal gevallen aangepast ten opzichte van eerdere jaren. Om die reden zijn in die
gevallen cijfers uit het archief niet zonder meer vergelijkbaar met cijfers in AZW Statline.

