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Thema werkgelegenheid 

Werknemers met een baan in de zorg; persoonskenmerken 
 

1. Toelichting 

2. Definities en verklaring van symbolen 

3. Koppelingen naar relevante tabellen en artikelen 

4. Bronnen en methoden 

5. Meer informatie 

 

1. TOELICHTING 

Deze tabel bevat cijfers over het aantal werknemers in de zorg op de laatste vrijdag 

voor kerst, hun gemiddelde leeftijd en het arbeidsvolume, ingedeeld volgens de 

Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) van het CBS. De gegevens kunnen worden 

uitgesplitst naar diverse persoonskenmerken (geslacht, leeftijd, migratieachtergrond) 

en regio (landsdeel, provincie, RegioPlus-arbeidsmarktregio). 

Deze tabel is ontwikkeld in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, 

Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de 

arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie www.AZWinfo.nl (zie paragraaf 3). 

Gegevens beschikbaar vanaf: 2016. 

Status van de cijfers: Alle cijfers zijn voorlopig. 

Wijzigingen per 17 december 2018: Dit is een nieuwe tabel. 

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe cijfers over de eerste drie kwartalen van 

2018 worden in februari 2019 in deze tabel opgenomen.  

 

2. DEFINITIES EN VERKLARING VAN SYMBOLEN 

Definities:  

 

Baan 

Een overeenkomst waarbij een persoon tegen een financiële vergoeding arbeid verricht 

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

Voor deze tabel gaat het om werknemersbanen, en niet om de banen als zelfstandige. 

Het gaat om economische eenheden die ingezeten zijn in Nederland. De persoon hoeft 

geen ingezetene van Nederland te zijn. 

 

Hoofdbaan 

De baan van een werknemer binnen de sector Zorg en welzijn breed waarin volgens de 

loonaangifte het hoogste basisloon verdiend werd op de peildatum (de laatste vrijdag 

voor kerst). Iedere werknemer heeft daarmee maximaal één hoofdbaan.  

 

RegioPlus-arbeidsmarktregio 



Een indeling in regio's van waaruit regionale werkgeversorganisaties, verenigd in het 

samenwerkingsverband RegioPlus, zich inzetten voor het behouden en aantrekken van 

voldoende en goed gekwalificeerd personeel in zorg en welzijn. Deze indeling is tot 

stand gekomen vanuit dit samenwerkingsverband. Nederland telt 28 RegioPlus-

arbeidsmarktregio's. 

 

Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) 

De Nederlandse hiërarchische indeling van economische activiteiten die door het CBS 

wordt gebruikt om bedrijfseenheden in te delen naar hun hoofdactiviteit. De SBI 2008 is 

de versie die vanaf 2008 gebruikt wordt. 

'Bedrijfstak' of 'branche' zijn gangbare termen voor groepen van bedrijven met dezelfde 

hoofdactiviteit. Het CBS hanteert voor de indeling van bedrijven naar hoofdactiviteit de 

zogenoemde Standaard Bedrijfsindeling (SBI). Bedrijven in een bedrijfstak of branche 

kunnen naast deze activiteit ook andere activiteiten (nevenactiviteiten) uitoefenen. 

De SBI 2008 kent meerdere niveaus die aangegeven worden door maximaal vijf cijfers. 

Het niveau van vier cijfers komt vrijwel overeen met de indeling van de Europese Unie 

(NACE). De eerste twee cijfers komen overeen met die van de indeling van Verenigde 

Naties (ISIC). 

 

Zorg en welzijn 

Gezondheids- en welzijnszorg omvat: behandeling in algemene en gespecialiseerde 

ziekenhuizen; geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg, eventueel in combinatie 

met overnachting; behandeling door medische en paramedische praktijken; 

ondersteunende activiteiten voor de gezondheidszorg, door bijvoorbeeld laboratoria en 

ambulancediensten; verpleging, verzorging of begeleiding met huisvesting door 

bijvoorbeeld verpleeg- en verzorgingshuizen of via begeleid wonen; welzijnszorg, zoals 

thuiszorg, lokaal welzijnswerk en hulp aan gehandicapten en ouderen; kinderopvang. 

 

De branche Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) is onderverdeeld in de 

subbranches verpleging en verzorging (VV) en thuiszorg (TZ). Voor de cijfers in deze 

subbranches die hier worden weergeven geldt het volgende:  

De verdeling naar subbranches binnen de VVT gebeurt op een methode gebaseerd op 

het bedrijfszwaartepunt uit het Algemeen Bedrijven Register (ABR) van het CBS. In de 

VVT sector zijn veel grote organisaties actief die zowel VV als TZ aanbieden. Bij het 

werken met een zwaartepunt krijgt een instelling slechts één vorm van zorg 

toegewezen als zwaartepunt en wordt mogelijk een (groot) deel van het personeel 

ingedeeld in een hoofdactiviteit die zij in de praktijk niet uitvoeren. Cijfers op het niveau 

van de subbranches geven als gevolg hiervan mogelijk een vertekend beeld van de 

werkelijke arbeidsmarkt.  

 

De branche Sociaal werk is onderverdeeld in de subbranches Maatschappelijke opvang 

met overnachting, Welzijn breed, Maatschappelijk werk en Sociaal werk overig. Voor de 

cijfers in deze subbranches die hier worden weergeven geldt het volgende:  



De verdeling naar subbranches binnen Sociaal werk gebeurt op een methode gebaseerd 

op het bedrijfszwaartepunt uit het Algemeen Bedrijven Register (ABR) van het CBS. 

Voor deze cijfers geldt dat hier op subbrancheniveau, meer dan in andere sectoren, SBI 

wisselingen plaats vinden. Hierdoor kan het voorkomen dat organisaties tijdelijk niet in 

de juiste branche weergegeven worden (correcties worden later verwerkt). Cijfers op 

het niveau van de subbranches geven als gevolg hiervan mogelijk een vertekend beeld 

van de werkelijke arbeidsmarkt.  

 

Verklaring van symbolen: 

niets (blank) : een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen 

. : het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim 

* : voorlopige cijfers 

** : nader voorlopige cijfers  

 

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet 

overeenstemt met de som van de getallen. 

 

3. KOPPELINGEN NAAR RELEVANTE TABELLEN EN ARTIKELEN 

Deze tabel is ontwikkeld in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, 

Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de 

arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie AZWinfo. 

 

Relevante tabel: 

Werkgelegenheid; banen, lonen, SBI2008 per maand 

 

Algemene informatie over arbeid en sociale zekerheid is te vinden op de themapagina 

Arbeid en sociale zekerheid. 

 

4. BRONNEN EN METHODEN 

De onderzoeksmethode van de statistiek op basis van de Polisadministratie, de bron 

van de baangegevens, is te vinden in de onderzoeksbeschrijving Statistiek 

Werkgelegenheid en Lonen (SWL), maandcijfers. 
 
5. MEER INFORMATIE  
Heeft u vragen over het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW), 
over de gebruikte indicatoren, de publicatie of de onderzoeken? Bel dan de Infoservice 
AZW. Deze is van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 te bereiken op 
telefoonnummer 088 570 70 03. Of mail naar infoazw@cbs.nl. Copyright (c) Centraal 
Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen Verveelvoudiging is toegestaan, mits het 
CBS als bron wordt vermeld. 
  

mailto:infoazw@cbs.nl


Verschillen met vorige uitvoerder  
 

Soort verandering Vorige uitvoerder CBS  Opmerkingen 

Methode  
 

Peildatum 31 december 
 

Laatste vrijdag 
voor kerst.  
 

Door het gebruik van de 
laatste vrijdag voor kerst in 
plaats van 31 december is 
er minder administratieve 
ruis.  

Bronbestanden FCB data voor 

kinderopvang. 

Soms ook nog 

andere 

additionele 

bronnen zoals 

EBB, PFZW data, 

zelfstandigentab. 

Alle data komt van 
het CBS 
 

Het is niet duidelijk of de 
FCB data verwerkt is in 
bestanden die ook van 
invloed zijn op de tabel. 
Tevens is de inhoud van de 
bestanden niet bekend. 
De vorige uitvoerder heeft 
data van FCB gebruikt om 
werkgelegenheid en FTE's 
in de kinderopvang te 
berekenen.  
 

SBI 
teruglegging 

Ja Nee 
 

SBI teruglegging speelt een 
rol voor instellingen die 
wijzigen van Zorg en 
welzijn naar niet zorg en 
welzijn. De vorige  
uitvoerder legt wijzigingen 
terug naar de eerste 
situatie. CBS doet dit niet. 



Afronding en 
geheimhouding 

Onafgeronde 
cijfers werden 
weergeven. Er 
werden minder 
categorieën met 
elkaar 
gecombineerd 
waardoor er 
minder 
gedetailleerde 
informatie 
beschikbaar was. 
 

De aantallen 

werknemers en 

arbeidsvolume 

(FTE) worden 

afgerond op 

honderdtallen en 

in duizendtallen 

weergeven. Een 

voorbeeld: 1275 

werknemers wordt 

weergeven als 1,3 

duizend 

werknemers.  

Bovendien geldt 

dat als er, bij een 

bepaalde 

combinatie 

werknemersbanen, 

minder dan 5 

verschillende 

bedrijven de basis 

zijn de uitkomst 

geheim wordt 

gehouden met een 

‘.’ in de tabel. Dit 

om te voorkomen 

dat individuele 

bedrijven 

herkenbaar zijn. Er 

wordt dan geen 

informatie 

gegeven over het 

aantal 

werknemers, de 

arbeidsvolume en 

gemiddelde 

leeftijd.  

 

Definities Kinderopvang Kinderopvang 

was exclusief 

Peuterspeelzalen, 

deze zat in de 

branche Welzijn 

en 

In de SBI versie 

2018 zijn de 

peuterspeelzalen 

(88.91.2) en de 

kinderopvang 

(88.91.1) 

 



Maatschappelijke 

dienstverlening.  
 

samengevoegd. 

Door een 

wettelijke wijziging 

was het 

onderscheid niet 

meer te maken. 

Hierdoor zijn de 

peuterspeelzalen 

uit de branche 

Welzijn en 

Maatschappelijke 

dienstverlening 

gehaald en in de 

Kinderopvang 

geplaatst voor alle 

jaren.  
 

Hoofdbaan van 
werknemer 
 

Selectievolgorde: 
Eerst een baan in 
de zorg en 
welzijn, dan de 
baan met de 
meeste uren. 
 

Selectievolgorde: 
Eerst een baan in 
de zorg en welzijn, 
dan de baan met 
het hoogste loon 
(en als er dan nog 
meerdere banen 
zijn (zal bijna nooit 
voorkomen) wordt 
de baan gekozen 
met een lager SBI 
nummer). 
 

Dit verschil kan er voor 
zorgen dat er andere 
banen geselecteerd 
worden. Daarnaast worden 
banen niet meer 
geselecteerd op het 
hoogste aantal uren, dus 
kan het zijn dat het 
arbeidsvolume lager 
uitvalt. 
 

Arbeidsvolume 
(FTE) 
 

Deeltijdfactor/FTE 
van een persoon. 
 

Gewogen 
arbeidsvolume van 
de baan van een 
werknemer in de 
maand december 
 

Dit verschil kan ervoor 
zorgen dat het aantal FTE 
iets lager uitvalt. 
 

 

  



Werkgelegenheid in de zorg; baankenmerken 
 

1. Toelichting 

2. Definities en verklaring van symbolen 

3. Koppelingen naar relevante tabellen en artikelen 

4. Bronnen en methoden 

5. Meer informatie 
 
1. TOELICHTING  
Deze tabel bevat cijfers over de werkgelegenheid in de zorg in de bedrijfstak zorg en 
welzijn met peilmaand december, ingedeeld volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 
(SBI 2008) van het CBS. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar diverse 
baankenmerken (banen, arbeidsvolume en deeltijdfactor) en regio (landsdeel, provincie 
en RegioPlus-arbeidsmarktregio).  
 
Deze tabel is ontwikkeld in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, 
Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de 
arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie www.AZWinfo.nl (zie paragraaf 3).  
 
Gegevens beschikbaar vanaf: december 2016. 
 Status van de cijfers: De cijfers over 2016 zijn definitief, de cijfers over 2017 zijn 
voorlopig. Wijzigingen per 18 december 2018: Dit is een nieuwe tabel.  
Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe cijfers over de eerste drie kwartalen van 
2018 worden in februari 2019 in deze tabel opgenomen.  
 
2. DEFINITIES EN VERKLARING VAN SYMBOLEN 
Definities:  
 
Baan  
Een overeenkomst waarbij een persoon tegen een financiële vergoeding arbeid verricht 
voor een bedrijf of instelling. Dit kan als werknemer of zelfstandige. Voor deze tabel 
gaat het om werknemersbanen, en niet om de banen als zelfstandige. Het gaat om 
economische eenheden die ingezeten zijn in Nederland. De persoon hoeft geen 
ingezetene van Nederland te zijn.  
 
RegioPlus-arbeidsmarktregio  
Een indeling in regio's van waaruit regionale werkgeversorganisaties, verenigd in het 
samenwerkingsverband RegioPlus, zich inzetten voor het behouden en aantrekken van 
voldoende en goed gekwalificeerd personeel in zorg en welzijn. Deze indeling is tot 
stand gekomen vanuit dit samenwerkingsverband. Nederland telt 28 RegioPlus-
arbeidsmarktregio's  
 
Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008)  



De Nederlandse hiërarchische indeling van economische activiteiten die door het CBS 
wordt gebruikt om bedrijfseenheden in te delen naar hun hoofdactiviteit. De SBI 2008 is 
de versie die vanaf 2008 gebruikt wordt. “Bedrijfstak” of “branche” zijn gangbare 
termen voor groepen van bedrijven met dezelfde hoofdactiviteit. Het CBS hanteert voor 
de indeling van bedrijven naar hoofdactiviteit de zogenoemde Standaard 
Bedrijfsindeling (SBI). Bedrijven in een bedrijfstak of branche kunnen naast deze 
activiteit ook andere activiteiten (nevenactiviteiten) uitoefenen. De SBI 2008 kent 
meerdere niveaus die aangegeven worden door maximaal vijf cijfers. Het niveau van 
vier cijfers komt vrijwel overeen met de indeling van de Europese Unie (NACE). De 
eerste twee cijfers komen overeen met die van de indeling van Verenigde Naties (ISIC).  
Zorg en welzijn  
Gezondheids- en welzijnszorg omvat: behandeling in algemene en gespecialiseerde 
ziekenhuizen; geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg, eventueel in combinatie 
met overnachting; behandeling door medische en paramedische praktijken; 
ondersteunende activiteiten voor de gezondheidszorg, door bijvoorbeeld laboratoria en 
ambulancediensten; verpleging, verzorging of begeleiding met huisvesting door 
bijvoorbeeld verpleeg- en verzorgingshuizen of via begeleid wonen; welzijnszorg, zoals 
thuiszorg, lokaal welzijnswerk en hulp aan gehandicapten en ouderen; kinderopvang. 
 
De branche Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) is onderverdeeld in de 
subbranches verpleging en verzorging (VV) en thuiszorg (TZ). Voor de cijfers in deze 
subbranches die hier worden weergeven geldt het volgende:  
De verdeling naar subbranches binnen de VVT gebeurt op een methode gebaseerd op 
het bedrijfszwaartepunt uit het Algemeen Bedrijven Register (ABR) van het CBS. In de 
VVT sector zijn veel grote organisaties actief die zowel VV als TZ aanbieden. Bij het 
werken met een zwaartepunt krijgt een instelling slechts één vorm van zorg 
toegewezen als zwaartepunt en wordt mogelijk een (groot) deel van het personeel 
ingedeeld in een hoofdactiviteit die zij in de praktijk niet uitvoeren. Cijfers op het niveau 
van de subbranches geven als gevolg hiervan mogelijk een vertekend beeld van de 
werkelijke arbeidsmarkt.  
 
De branche Sociaal werk is onderverdeeld in de subbranches Maatschappelijke opvang 
met overnachting, Welzijn breed, Maatschappelijk werk en Sociaal werk overig. Voor de 
cijfers in deze subbranches die hier worden weergeven geldt het volgende:  
De verdeling naar subbranches binnen Sociaal werk gebeurt op een methode gebaseerd 
op het bedrijfszwaartepunt uit het Algemeen Bedrijven Register (ABR) van het CBS. 
Voor deze cijfers geldt dat hier op subbrancheniveau, meer dan in andere sectoren, SBI 
wisselingen plaats vinden. Hierdoor kan het voorkomen dat organisaties tijdelijk niet in 
de juiste branche weergegeven worden (correcties worden later verwerkt). Cijfers op 
het niveau van de subbranches geven als gevolg hiervan mogelijk een vertekend beeld 
van de werkelijke arbeidsmarkt.  
 
Verklaring van symbolen:  
niets (blank) : een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen 



. : het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim  
* : voorlopige cijfers  
** : nader voorlopige cijfers  
 
3. KOPPELINGEN NAAR RELEVANTE TABELLEN EN ARTIKELEN  
Relevante tabellen: Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, kenmerken baan, cao-
sector Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, kenmerken baan, SBI2008 
Werkgelegenheid; banen, lonen, SBI2008 per maand Algemene informatie over arbeid 
en sociale zekerheid is te vinden op de themapagina Arbeid en sociale zekerheid. Deze 
tabel is ontwikkeld in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en 
Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt 
in zorg en welzijn, zie AZWinfo.  
 
4. BRONNEN EN METHODEN  
De onderzoeksmethode van de statistiek op basis van de Polisadministratie, de bron 
van de baangegevens, is te vinden in de onderzoeksbeschrijving Statistiek 
Werkgelegenheid en Lonen (SWL), maandcijfers.  
 
5. MEER INFORMATIE  
Heeft u vragen over het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW), 
over de gebruikte indicatoren, de publicatie of de onderzoeken? Bel dan de Infoservice 
AZW. Deze is van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 te bereiken op 
telefoonnummer 088 570 70 03. Of mail naar infoazw@cbs.nl. Copyright (c) Centraal 
Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen Verveelvoudiging is toegestaan, mits het 
CBS als bron wordt vermeld. 
 

Verschillen met vorige uitvoerder  
 

Soort verandering Vorige uitvoerder CBS  Opmerkingen 

Methode  Peildatum 31 december Hele maand 
december 

Door deze wijziging 
kan de 
arbeidsvolume licht 
afwijken. 
 

 Bronbestanden FCB data voor 
kinderopvang. Soms ook 
nog andere additionele 
bronnen zoals EBB, PFZW 
data, zelfstandigentab. 

Alle data komt 
van het CBS 
 

Het is niet duidelijk 
of de FCB data 
verwerkt is in 
bestanden die ook 
van invloed zijn op 
de tabel. Tevens is 
de inhoud van de 
bestanden niet 
bekend. 
De vorige uitvoerder 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/81463NED
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/81463NED
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/81433NED
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83451NED
https://www.cbs.nl/nl-nl/arbeid-en-inkomen/arbeid-en-sociale-zekerheid
https://www.azwinfo.nl/
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/statistiek-werkgelegenheid-en-lonen--swl---maandcijfers
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/statistiek-werkgelegenheid-en-lonen--swl---maandcijfers
mailto:infoazw@cbs.nl


heeft data van FCB 
gebruikt om 
werkgelegenheid en 
FTE's in de 
kinderopvang te 
berekenen.  
 

 SBI teruglegging Ja Nee 
 

SBI teruglegging 
speelt een rol voor 
instellingen die 
wijzigen van Zorg en 
welzijn naar niet zorg 
en welzijn. De vorige  
uitvoerder legt 
wijzigingen terug 
naar de eerste 
situatie. CBS doet dit 
niet. 

 Afronding en 
geheimhouding 

Onafgeronde cijfers 
werden weergeven. Er 
werden minder 
categorieën met elkaar 
gecombineerd waardoor 
er minder gedetailleerde 
informatie beschikbaar 
was. 
 

De aantallen 

werknemers 

en 

arbeidsvolume 

(FTE) worden 

afgerond op 

honderdtallen 

en in 

duizendtallen 

weergeven. 

Een 

voorbeeld: 

1275 

werknemers 

wordt 

weergeven als 

1,3 duizend 

werknemers.  
Bovendien 
geldt dat als 
er, bij een 
bepaalde 
combinatie 
werknemersba
nen, minder 
dan 5 

 



verschillende 
bedrijven de 
basis zijn de 
uitkomst 
geheim wordt 
gehouden met 
een ‘.’ in de 
tabel. Dit om 
te voorkomen 
dat individuele 
bedrijven 
herkenbaar 
zijn. Er wordt 
dan geen 
informatie 
gegeven over 
het aantal 
werknemers, 
de 
arbeidsvolume 
en gemiddelde 
leeftijd.  

Definities Kinderopvang Kinderopvang was 

exclusief 

Peuterspeelzalen, deze 

zat in de branche Welzijn 

en Maatschappelijke 

dienstverlening.  
 

In de SBI 

versie 2018 

zijn de 

peuterspeelzal

en (88.91.2) 

en de 

kinderopvang 

(88.91.1) 

samengevoeg

d. Door een 

wettelijke 

wijziging was 

het 

onderscheid 

niet meer te 

maken. 

Hierdoor zijn 

de 

peuterspeelzal

en uit de 

branche 

 



Welzijn en 

Maatschappeli

jke 

dienstverlenin

g gehaald en 

in de 

Kinderopvang 

geplaatst voor 

alle jaren.  

 

 Arbeidsvolume 
(FTE) 
 

Deeltijdfactor/FTE van 
een persoon. 
 

Gewogen 
arbeidsvolume 
van de baan 
van een 
werknemer in 
de maand 
december 
 

Dit verschil kan 
ervoor zorgen dat 
het aantal FTE iets 
lager uitvalt. 
 

 

  



Werkzame beroepsbevolking; positie in de werkkring  
 

1. Toelichting 

2. Definities en verklaring van symbolen 

3. Koppelingen naar relevante tabellen en artikelen 

4. Bronnen en methoden 

5. Meer informatie 
 
1. TOELICHTING  
Deze tabel bevat cijfers over de positie in de werkkring van de werkzame 
beroepsbevolking. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) 
met betaald werk wordt ingedeeld naar positie in de hoofdbaan of hoofdwerkkring, 
onderwijsdeelname en bedrijfstak volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 
2008) van het CBS.  
 
Deze tabel is ontwikkeld in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, 
Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de 
arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie AZWinfo (zie paragraaf 3).  
 
Gegevens beschikbaar vanaf: 2016  
Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.  
Wijzigingen per 6 december 2018: Dit is een nieuwe tabel.  
Wanneer komen er nieuwe cijfers? De cijfers over 2018 verschijnen eind 2019.  
 
2. DEFINITIES EN VERKLARING VAN SYMBOLEN  
Definities 
  
Werkzame beroepsbevolking  
Personen die betaald werk hebben. Deze definitie heeft betrekking op personen die in 
Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal 
gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om 
werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur. 
 
Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008)  
De Nederlandse hiërarchische indeling van economische activiteiten die door het CBS 
wordt gebruikt om bedrijfseenheden in te delen naar hun hoofdactiviteit. De SBI 2008 is 
de versie die vanaf 2008 gebruikt wordt. 'Bedrijfstak' of 'branche' zijn gangbare termen 
voor groepen van bedrijven met dezelfde hoofdactiviteit. Het CBS hanteert voor de 
indeling van bedrijven naar hoofdactiviteit de zogenoemde Standaard Bedrijfsindeling 
(SBI). Bedrijven in een bedrijfstak of branche kunnen naast deze activiteit ook andere 
activiteiten (nevenactiviteiten) uitoefenen.  
 
De SBI 2008 kent meerdere niveaus die aangegeven worden door maximaal vijf cijfers. 
Het niveau van vier cijfers komt vrijwel overeen met de indeling van de Europese Unie 



(NACE). De eerste twee cijfers komen overeen met die van de indeling van Verenigde 
Naties (ISIC).  
 
Zorg en welzijn  
Gezondheids- en welzijnszorg omvat: behandeling in algemene en gespecialiseerde 
ziekenhuizen; geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg, eventueel in combinatie 
met overnachting; behandeling door medische en paramedische praktijken; 
ondersteunende activiteiten voor de gezondheidszorg, door bijvoorbeeld laboratoria en 
ambulancediensten; verpleging, verzorging of begeleiding met huisvesting door 
bijvoorbeeld verpleeg- en verzorgingshuizen of via begeleid wonen; welzijnszorg, zoals 
thuiszorg, lokaal welzijnswerk en hulp aan gehandicapten en ouderen; kinderopvang.  
 
De branche Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) is onderverdeeld in de 
subbranches verpleging en verzorging (VV) en thuiszorg (TZ). Voor de cijfers in deze 
subbranches die hier worden weergeven geldt het volgende:  
 
De verdeling naar subbranches binnen de VVT gebeurt op een methode gebaseerd op 
het bedrijfszwaartepunt uit het Algemeen Bedrijven Register (ABR) van het CBS. In de 
VVT sector zijn veel grote organisaties actief die zowel VV als TZ aanbieden. Bij het 
werken met een zwaartepunt krijgt een instelling slechts één vorm van zorg 
toegewezen als zwaartepunt en wordt mogelijk een (groot) deel van het personeel 
ingedeeld in een hoofdactiviteit die zij in de praktijk niet uitvoeren. Cijfers op het niveau 
van de subbranches geven als gevolg hiervan mogelijk een vertekend beeld van de 
werkelijke arbeidsmarkt.  
 
De branche Sociaal werk is onderverdeeld in de subbranches Maatschappelijke opvang 
met overnachting, Welzijn breed, Maatschappelijk werk en Sociaal werk overig. Voor de 
cijfers in deze subbranches die hier worden weergeven geldt het volgende:  
 
De verdeling naar subbranches binnen Sociaal werk gebeurt op een methode gebaseerd 
op het bedrijfszwaartepunt uit het Algemeen Bedrijven Register (ABR) van het CBS. 
Voor deze cijfers geldt dat hier op subbrancheniveau, meer dan in andere sectoren, SBI 
wisselingen plaats vinden. Hierdoor kan het voorkomen dat organisaties tijdelijk niet in 
de juiste branche weergegeven worden (correcties worden later verwerkt). Cijfers op 
het niveau van de subbranches geven als gevolg hiervan mogelijk een vertekend beeld 
van de werkelijke arbeidsmarkt.  
 
Verklaring van symbolen 

- niets (blanco) : het cijfer kan op logische gronden niet voorkomen  
- . : het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim  
- * : voorlopige cijfers  
- ** : nader voorlopige cijfers  

 



Enkele cijfers zijn afgerond op duizendtallen. Hierdoor kan het voorkomen, dat de som 
van de detailgegevens afwijkt van het totaal.  
 
3. KOPPELINGEN NAAR RELEVANTE TABELLEN EN ARTIKELEN  
Deze tabel is ontwikkeld in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, 
Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de 
arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie www.AZWinfo.nl. Relevante tabellen: Andere 
tabellen over de arbeidsdeelname zijn te vinden op StatLine onder het thema 
Beroepsbevolking. Meer informatie is te vinden op de themapagina Arbeid en Sociale 
Zekerheid.  
 
4. BRONNEN EN METHODEN  
De onderzoeksmethode van deze tabel is te vinden in de onderzoeksbeschrijving van de 
Enquête beroepsbevolking (EBB).  

 
5. MEER INFORMATIE  
Heeft u vragen over het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW), 
over de gebruikte indicatoren, de publicatie of de onderzoeken? Bel dan de Infoservice 
AZW. Deze is van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 te bereiken op 
telefoonnummer 088 570 70 03. Of mail naar infoazw@cbs.nl. Copyright (c) Centraal 
Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen Verveelvoudiging is toegestaan, mits het 
CBS als bron wordt vermeld. 

 

Verschillen met vorige uitvoerder 
 

Soort verandering Vorige 
uitvoerder 

CBS  Opmerkingen 

Methode  Populatie- 
afbakening 

Op voorhand 
een selectie 
op variabele 
‘Stage’, 
waardoor een 
selectief 
groepje 
stagiaires niet 
werd 
meegenomen 

Mogelijkheid om te 
splitsen naar 
‘Onderwijsvolgend’: 

- Totaal 
- Onderwijsvolgend 

Niet onderwijsvolgend 

 

SBI 
teruglegging 

Ja Nee 
 

SBI teruglegging speelt 
een rol voor instellingen 
die wijzigen van Zorg en 
welzijn naar niet zorg en 
welzijn. De vorige  
uitvoerder legt 

https://www.azwinfo.nl/
http://statline.cbs.nl/StatWeb/dome/?LA=nl&TH=50870
https://www.cbs.nl/nl-nl/arbeid-en-inkomen/arbeid-en-sociale-zekerheid
https://www.cbs.nl/nl-nl/arbeid-en-inkomen/arbeid-en-sociale-zekerheid
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/enquete-beroepsbevolking--ebb--
mailto:infoazw@cbs.nl


wijzigingen terug naar de 
eerste situatie. CBS doet 
dit niet. 

 

Definities Kinderopvang Kinderopvang was 

exclusief 

Peuterspeelzalen, deze 

zat in de branche Welzijn 

en Maatschappelijke 

dienstverlening.  
 

In de SBI 

versie 2018 

zijn de 

peuterspeelzal

en (88.91.2) 

en de 

kinderopvang 

(88.91.1) 

samengevoeg

d. Door een 

wettelijke 

wijziging was 

het 

onderscheid 

niet meer te 

maken. 

Hierdoor zijn 

de 

peuterspeelzal

en uit de 

branche 

Welzijn en 

Maatschappeli

jke 

dienstverlenin

g gehaald en 

in de 

Kinderopvang 

geplaatst voor 

alle jaren.  

 

 

  



Thema mobiliteit 

Mobiliteit van werknemers in de zorg; kenmerken mobiliteit 
 

1. Toelichting 

2. Definities en verklaring van symbolen 

3. Koppelingen naar relevante tabellen en artikelen 

4. Bronnen en methoden 

5. Meer informatie 
 
1. TOELICHTING  
Deze tabel bevat cijfers over de mobiliteit op de arbeidsmarkt voor de branches in zorg 
en welzijn breed; dit is een samentelling van alle branches in de zorg en welzijn. De 
getoonde percentages zijn een jaargemiddelde waarbij voor ieder jaar de laatste vrijdag 
voor kerst als peildatum wordt gehanteerd. De berekeningen hebben betrekking op 
hoofdbanen van werknemers.  
In deze tabel zijn cijfers over mobiliteit op de arbeidsmarkt voor de branches in zorg en 
welzijn smal niet opgenomen. Kinderopvang wordt niet tot de arbeidsmarkt zorg en 
welzijn gerekend wanneer er sprake is van de branches in zorg en welzijn smal. Als 
gevolg hiervan hebben de cijfers over mobiliteit op de arbeidsmarkt zorg en welzijn 
smal betrekking op een andere populatie dan gegevens over zorg en welzijn breed. 
Cijfers over verschillende populaties worden niet in dezelfde tabel gepubliceerd. De 
cijfers over de arbeidsmarkt in zorg en welzijn smal worden als aanvullende statistische 
dienst beschikbaar gesteld. 
 
Deze tabel is ontwikkeld in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, 
Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de 
arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie www.AZWinfo.nl (zie paragraaf 3). Gegevens 
beschikbaar vanaf: 2014. Status van de cijfers: De cijfers over 2014 en 2015 zijn 
definitief. De cijfers over 2016 zijn voorlopig. Wijzigingen per 17 december 2018: Dit is 
een nieuwe tabel. Wanneer komen er nieuwe cijfers? Cijfers over 2017 worden eind 
2019 verwacht.  
 
2. DEFINITIES EN VERKLARING VAN SYMBOLEN  
Definities:  
 
Baan  
Een overeenkomst waarbij een persoon tegen een financiële vergoeding arbeid verricht 
voor een bedrijf of instelling. Dit kan als werknemer of zelfstandige. Voor mobiliteit gaat 
het om werknemersbanen, en niet om de banen als zelfstandige. Het gaat om 
economische eenheden die ingezeten zijn in Nederland. De persoon hoeft geen 
ingezetene van Nederland te zijn. Voor de berekening van mobiliteit wordt de 
baanselectie verder beperkt door op tijdstip 't': - de baan is de hoofdbaan van de 



werknemer; - alleen banen in de sector Zorg en welzijn mee te nemen; - alleen reguliere 
banen mee te nemen; - banen in het kader van een beroepsbegeleidende Leerweg 
(BBL) te excluderen; - kleine banen (leeftijd <25 en deeltijdfactor <0.25) te excluderen. 
Op tijdstip 't+1' (het jaar waarmee vergeleken wordt) worden alleen de criteria omtrent 
hoofdbaan meegenomen om de populatie te selecteren.  
 
Hoofdbaan  
De baan van een werknemer binnen de sector Zorg en welzijn breed waarin volgens de 
loonaangifte het hoogste basisloon verdiend werd op de peildatum. Dit betekent dat in 
deze tabel iedere werknemer maximaal één hoofdbaan heeft.  
 
Mobiliteit  
Het aantal werknemers (geteld o.b.v. hoofdbaan) dat op de peildatum in jaar 't' 
werkzaam is in de sector zorg en welzijn en op de peildatum in jaar 't+1' werkzaam is bij 
een andere werkgever al dan niet in een andere branche of sector of een uitkering 
ontvangt of niet langer actief is op de arbeidsmarkt.  
 
Reguliere baan  
Banen exclusief: stageplekken; uitzendbanen; oproepkrachten; banen via de Wet 
sociale werkvoorziening (WSW); directeur-grootaandeelhouder (dga).  
 
Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) De Nederlandse hiërarchische indeling van 
economische activiteiten die door het CBS wordt gebruikt om bedrijfseenheden in te 
delen naar hun hoofdactiviteit. De SBI 2008 is de versie die vanaf 2008 gebruikt wordt. 
“Bedrijfstak” of “branche” zijn gangbare termen voor groepen van bedrijven met 
dezelfde hoofdactiviteit. Het CBS hanteert voor de indeling van bedrijven naar 
hoofdactiviteit de zogenoemde Standaard Bedrijfsindeling (SBI). Bedrijven in een 
bedrijfstak of branche kunnen naast deze activiteit ook andere activiteiten 
(nevenactiviteiten) uitoefenen. De SBI 2008 kent meerdere niveaus die aangegeven 
worden door maximaal vijf cijfers. Het niveau van vier cijfers komt vrijwel overeen met 
de indeling van de Europese Unie (NACE). De eerste twee cijfers komen overeen met 
die van de indeling van Verenigde Naties (ISIC). 
 
Zorg en welzijn  
Gezondheids- en welzijnszorg omvat: behandeling in algemene en gespecialiseerde 
ziekenhuizen; geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg, eventueel in combinatie 
met overnachting; behandeling door medische en paramedische praktijken; 
ondersteunende activiteiten voor de gezondheidszorg, door bijvoorbeeld laboratoria en 
ambulancediensten; verpleging, verzorging of begeleiding met huisvesting door 
bijvoorbeeld verpleeg- en verzorgingshuizen of via begeleid wonen; welzijnszorg, zoals 
thuiszorg, lokaal welzijnswerk en hulp aan gehandicapten en ouderen; kinderopvang.  
 
Verklaring van symbolen 

- niets (blanco) : het cijfer kan op logische gronden niet voorkomen  



- . : het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim  
- * : voorlopige cijfers  
- ** : nader voorlopige cijfers  

 
3. KOPPELINGEN NAAR RELEVANTE TABELLEN EN ARTIKELEN 
Deze tabel is ontwikkeld in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, 
Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de 
arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie AZWinfo. Mobiliteit percentages zoals deze 
berekend worden voor de arbeidsmarkt zorg en welzijn smal zullen als aanvullende 
statistische dienst beschikbaar worden gesteld. Algemene informatie over arbeid en 
sociale zekerheid is te vinden op de themapagina Arbeid en sociale zekerheid.  
 
4. BRONNEN EN METHODEN 
De gegevens in de tabel zijn vanaf 2014 samengesteld met behulp van het Stelsel van 
Sociaal-statistische Bestanden (SSB).  
 
5. MEER INFORMATIE  
Heeft u vragen over het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW), 
over de gebruikte indicatoren, de publicatie of de onderzoeken? Bel dan de Infoservice 
AZW. Deze is van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 te bereiken op 
telefoonnummer 088 570 70 03. Of mail naar infoazw@cbs.nl. Copyright (c) Centraal 
Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen Verveelvoudiging is toegestaan, mits het 
CBS als bron wordt vermeld. 
 

 

Verschillen met vorige uitvoerder  
 
 

Soort verandering Vorige 
uitvoerder 

CBS Opmerkingen 

Methode  Peildatum 31 december Laatste vrijdag 
voor kerst 

 

Bronbestanden FCB data voor 
kinderopvang. 
Soms ook nog 
andere 
additionele 
bronnen zoals 
EBB, PFZW data, 
zelfstandigentab. 

Alle data komt 
van het CBS 
 

Het is niet duidelijk of de 
FCB data verwerkt is in 
bestanden die ook van 
invloed zijn op de tabel. 
Tevens is de inhoud van de 
bestanden niet bekend. 
De vorige uitvoerder heeft 
data van FCB gebruikt om 
werkgelegenheid en FTE's 
in de kinderopvang te 
berekenen.  

https://www.azwinfo.nl/
https://www.cbs.nl/nl-nl/arbeid-en-inkomen/arbeid-en-sociale-zekerheid
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/stelsel-van-sociaal-statistische-bestanden--ssb--
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/stelsel-van-sociaal-statistische-bestanden--ssb--
mailto:infoazw@cbs.nl


 

SBI 
teruglegging 

Ja Nee 
 

SBI teruglegging speelt een 
rol voor instellingen die 
wijzigen van Zorg en welzijn 
naar niet zorg en welzijn. 
De vorige  uitvoerder legt 
wijzigingen terug naar de 
eerste situatie. CBS doet dit 
niet. 

Meetellen van 
zelfstandigen 

de bestanden 
bevatten een 
indicator of een 
persoon 
werkzaam is 
geweest als 
zelfstandig in de 
zorg en welzijn. 

zelfstandigen 
worden niet 
meegenomen 
voor mobiliteit 

De vorige uitvoerder telt 
zelfstandigen op T+1 als 
overige branche / overige 
sectoren; CBS als inactief 
 
Dit verschil verklaart 
waarom CBS cijfers hoger 
uitkomen bij inactief en 
over het algemeen lager bij 
overige branches en 
overige sectoren 

Definities Kinderopvang  Kinderopvang 

was exclusief 

Peuterspeelzalen, 

deze zat in de 

branche Welzijn 

en 

Maatschappelijke 

dienstverlening.  
 

In de SBI versie 

2018 zijn de 

peuterspeelzalen 

(88.91.2) en de 

kinderopvang 

(88.91.1) 

samengevoegd. 

Door een 

wettelijke 

wijziging was het 

onderscheid niet 

meer te maken. 

Hierdoor zijn de 

peuterspeelzalen 

uit de branche 

Welzijn en 

Maatschappelijke 

dienstverlening 

gehaald en in de 

Kinderopvang 

geplaatst voor 

alle jaren.  
 

 



Hoofdbaan 
werknemer 

Selectievolgorde: 
Eerst een baan in 
de zorg, dan de 
baan met de 
meeste uren. 
 

Selectievolgorde: 
Eerst een baan in 
de zorg, dan de 
baan met het 
hoogste loon (en 
als er dan nog 
meerdere banen 
zijn (zal bijna 
nooit 
voorkomen) 
wordt de baan 
gekozen met een 
lager SBI 
nummer). 

 

 

  



Netto verloop van werknemers; AZW-branches, regio 
 
1. Toelichting 

2. Definities en verklaring van symbolen 

3. Koppelingen naar relevante tabellen en artikelen 

4. Bronnen en methoden 

5. Meer informatie 

 

1. TOELICHTING  
Deze tabel bevat cijfers over het netto verloop op de arbeidsmarkt voor de branches in 
zorg en welzijn breed; dit is een samentelling van alle branches in de zorg en welzijn. De 
cijfers zijn uitgesplitst naar AZW-branches, land, landsdeel, provincie en RegioPlus-
arbeidsmarktregio's. De getoonde percentages zijn een driejaargemiddelde waarbij 
voor ieder jaar de laatste vrijdag voor kerst als peildatum wordt gehanteerd. De 
berekeningen hebben betrekking op hoofdbanen van werknemers. Er is uitgegaan van 
de woongemeente van de werknemer. In deze tabel zijn cijfers over netto verloop op 
de arbeidsmarkt voor de branches in zorg en welzijn smal niet opgenomen. 
Kinderopvang wordt niet tot de arbeidsmarkt zorg en welzijn gerekend wanneer er 
sprake is van de branches in zorg en welzijn smal. Als gevolg hiervan hebben de cijfers 
over netto verloop op de arbeidsmarkt zorg en welzijn smal betrekking op een andere 
populatie dan cijfers over zorg en welzijn breed. Cijfers over verschillende populaties 
worden niet in dezelfde tabel gepubliceerd. De cijfers over de arbeidsmarkt in zorg en 
welzijn smal worden als aanvullende statistische dienst beschikbaar gesteld.  
 
Deze tabel is ontwikkeld in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, 
Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de 
arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie www.AZWinfo.nl (zie paragraaf 3).  
 
Gegevens beschikbaar vanaf: 2014/2016 jaargemiddelden.  
Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn voorlopig.  
Wijzigingen per 18 december 2018: Dit is een nieuwe tabel.  
Wanneer komen er nieuwe cijfers? Nieuwe cijfers worden eind 2019 verwacht. 
 
 2. DEFINITIES EN VERKLARING VAN SYMBOLEN  
Definities:  
 
Baan  
Een overeenkomst waarbij een persoon tegen een financiële vergoeding arbeid verricht 
voor een bedrijf of instelling. Dit kan als werknemer of zelfstandige. Voor netto verloop 
gaat het om werknemersbanen, en niet om de banen als zelfstandige. Het gaat om 
economische eenheden die ingezeten zijn in Nederland. De persoon hoeft geen 
ingezetene van Nederland te zijn. Voor de berekening van netto verloop wordt de 
baanselectie verder beperkt door op tijdstip 't': 
- de baan is de hoofdbaan van de werknemer;  



- alleen banen in de sector Zorg en welzijn mee te nemen; 
- alleen reguliere banen mee te nemen;  
- banen in het kader van een beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) te excluderen; 
- kleine banen (leeftijd <25 en deeltijdfactor <0.25) te excluderen.  
 
Op tijdstip 't+1' (het jaar waarmee vergeleken wordt) worden alleen de criteria omtrent 
hoofdbaan en een baan in de zorgsector meegenomen om de populatie te selecteren.  
Hoofdbaan 
De baan van een werknemer binnen de sector zorg en welzijn breed waarin volgens de 
loonaangifte het hoogste basisloon verdiend werd op de peildatum. Iedere werknemer 
heeft daarmee voor netto verloop maximaal één hoofdbaan.  
 
Netto verloop 
Het aantal werknemers (geteld o.b.v. hoofdbaan) dat op de peildatum in jaar 't' 
werkzaam is in de sector zorg en welzijn en op de peildatum in jaar 't+1' niet meer. Dit 
aantal wordt gedeeld door het totaal aantal werknemers in de sector zorg en welzijn 
(geteld o.b.v. hoofdbaan) op de peildatum in jaar 't'.  
In de huidige tabel wordt eerst het totaal van de uitstroom en het aantal werknemers 
over een periode van drie jaar berekend alvorens er een netto verloop percentage 
berekend wordt. De periode van drie jaar kan als volgt worden voorgesteld: 
 - t vs t+1 = jaar 1;  
- t+1 vs t+2 = jaar 2;  
- t+2 vs t+3 = jaar 3.  
 
RegioPlus-arbeidsmarktregio  
Een indeling in regio's van waaruit regionale werkgeversorganisaties, verenigd in het 
samenwerkingsverband RegioPlus, zich inzetten voor het behouden en aantrekken van 
voldoende en goed gekwalificeerd personeel in zorg en welzijn. Deze indeling is tot 
stand gekomen vanuit dit samenwerkingsverband. Nederland telt 28 RegioPlus-
arbeidsmarktregio's. 
 
Reguliere baan  
Banen exclusief: stageplekken; uitzendbanen; oproepkrachten; banen via de Wet 
sociale werkvoorziening (WSW); directeur-grootaandeelhouder (dga).  
 
Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008)  
De Nederlandse hiërarchische indeling van economische activiteiten die vanaf 2008 
door het CBS wordt gebruikt om bedrijfseenheden in te delen naar hun hoofdactiviteit. 
'Bedrijfstak' of 'branche' zijn gangbare termen voor groepen van bedrijven met dezelfde 
hoofdactiviteit. Het CBS hanteert voor de indeling van bedrijven naar hoofdactiviteit de 
zogenoemde Standaard Bedrijfsindeling (SBI). Bedrijven in een bedrijfstak of branche 
kunnen naast deze activiteit ook andere activiteiten (nevenactiviteiten) uitoefenen. De 
SBI 2008 kent meerdere niveaus die aangegeven worden door maximaal vijf cijfers. De 
eerste twee cijfers komen overeen met de indeling van de Verenigde Naties (ISIC). De 



branche indeling op landelijk en regionaal niveau verschillen om onthulling van 
Universitair Medische Centra te voorkomen. 
 
De branche Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) is onderverdeeld in de 
subbranches verpleging en verzorging (VV) en thuiszorg (TZ). Voor de cijfers in deze 
subbranches die hier worden weergeven geldt het volgende: De verdeling naar 
subbranches binnen de VVT gebeurt op een methode gebaseerd op het 
bedrijfszwaartepunt uit het Algemeen Bedrijven Register (ABR) van het CBS. In de VVT 
sector zijn veel grote organisaties actief die zowel VV als TZ aanbieden. Bij het werken 
met een zwaartepunt krijgt een instelling slechts één vorm van zorg toegewezen als 
zwaartepunt en wordt mogelijk een (groot) deel van het personeel ingedeeld in een 
hoofdactiviteit die zij in de praktijk niet uitvoeren. Cijfers op het niveau van de 
subbranches geven als gevolg hiervan mogelijk een vertekend beeld van de werkelijke 
arbeidsmarkt.  
 
De branche Sociaal werk is onderverdeeld in de subbranches Maatschappelijke opvang 
met overnachting, Welzijn breed, Maatschappelijk werk en Sociaal werk overig. Voor de 
cijfers in deze subbranches die hier worden weergeven geldt het volgende: De verdeling 
naar subbranches binnen Sociaal werk gebeurt op een methode gebaseerd op het 
bedrijfszwaartepunt uit het Algemeen Bedrijven Register (ABR) van het CBS. Voor deze 
cijfers geldt dat hier op subbrancheniveau, meer dan in andere sectoren, SBI 
wisselingen plaats vinden. Hierdoor kan het voorkomen dat organisaties tijdelijk niet in 
de juiste branche weergegeven worden (correcties worden later verwerkt). Cijfers op 
het niveau van de subbranches geven als gevolg hiervan mogelijk een vertekend beeld 
van de werkelijke arbeidsmarkt.  
 
Zorg en welzijn  
Gezondheids- en welzijnszorg omvat: behandeling in algemene en gespecialiseerde 
ziekenhuizen; geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg, eventueel in combinatie 
met overnachting; behandeling door medische en paramedische praktijken; 
ondersteunende activiteiten voor de gezondheidszorg, door bijvoorbeeld laboratoria en 
ambulancediensten; verpleging, verzorging of begeleiding met huisvesting door 
bijvoorbeeld verpleeg- en verzorgingshuizen of via begeleid wonen; welzijnszorg, zoals 
thuiszorg, lokaal welzijnswerk en hulp aan gehandicapten en ouderen; kinderopvang. 
Bovenstaande is een samenvatting van zorg en welzijn breed. Indien er gesproken 
wordt over de arbeidsmarkt zorg en welzijn smal, dan wordt kinderopvang niet tot 
arbeidsmarkt zorg en welzijn gerekend.  
 
Verklaring van symbolen:  
niets (blank) : een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen  
. : het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim  
* : voorlopige cijfers  
** : nader voorlopige cijfers  
 



3. KOPPELINGEN NAAR RELEVANTE TABELLEN EN ARTIKELEN  
Deze tabel is ontwikkeld in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, 
Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de 
arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie AZWinfo. Netto verloop percentages zoals deze 
berekend worden voor de arbeidsmarkt zorg en welzijn smal zullen als aanvullende 
statistische dienst beschikbaar worden gesteld. Algemene informatie over arbeid en 
sociale zekerheid is te vinden op de themapagina Arbeid en sociale zekerheid.  
 
4. BRONNEN EN METHODEN  
De gegevens in de tabel zijn vanaf 2014 samengesteld met behulp van het Stelsel van 
Sociaal-statistische Bestanden (SSB). De beschrijving van het onderzoek is te vinden bij 
de korte onderzoeksbeschrijving Statistiek Werkgelegenheid en Lonen (SWL), 
maandcijfers  
 
5. MEER INFORMATIE  
Heeft u vragen over het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW), 
over de gebruikte indicatoren, de publicatie of de onderzoeken? Bel dan de Infoservice 
AZW. Deze is van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 te bereiken op 
telefoonnummer 088 570 70 03. Of mail naar infoazw@cbs.nl. Copyright (c) Centraal 
Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen Verveelvoudiging is toegestaan, mits het 
CBS als bron wordt vermeld. 
 

 

Verschillen met vorige uitvoerder 
 

Soort verandering Vorige 
uitvoerder 

CBS Opmerking 

Methode  Peildatum 31 december Laatste vrijdag voor 
kerst 

Door het gebruik van de 
laatste vrijdag voor kerst 
in plaats van 31 december 
is er minder 
administratieve ruis 

Bepaling 
hoofdbaan 

Selectievolgorde: 
Eerst een baan 
in de zorg en 
welzijn, dan de 
baan met de 
meeste uren. 
 

Selectievolgorde: 
Eerst een baan in 
de zorg en welzijn, 
dan de baan met 
het hoogste loon 
(en als er dan nog 
meerdere banen 
zijn (zal bijna nooit 
voorkomen) wordt 
de baan gekozen 

Mogelijk wel een groot 
effect op de geselecteerde 
baan, maar naar 
verwachting niet op  
instroom en uitstroom 
(aantal banen dat geteld 
wordt zal niet verschillen) 

https://www.azwinfo.nl/
https://www.cbs.nl/nl-nl/arbeid-en-inkomen/arbeid-en-sociale-zekerheid
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/stelsel-van-sociaal-statistische-bestanden--ssb--
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/stelsel-van-sociaal-statistische-bestanden--ssb--
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/statistiek-werkgelegenheid-en-lonen--swl---maandcijfers
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/statistiek-werkgelegenheid-en-lonen--swl---maandcijfers
mailto:infoazw@cbs.nl


met een lager SBI 
nummer) 

SBI 
teruglegging 

Ja Nee 
 

SBI teruglegging speelt 
een rol voor instellingen 
die wijzigen van Zorg en 
welzijn naar niet zorg en 
welzijn. De vorige  
uitvoerder legt wijzigingen 
terug naar de eerste 
situatie. CBS doet dit niet. 

Selectie 
personeel 

Alleen VOV 
personeel 

Al het personeel Verwacht effect = (zeer) 
groot.  
 
De vorige uitvoerder 
neemt alleen VOV 
personeel mee. Dit heeft 
effect op teller en noemer 
in de berekening van netto 
verloop. Er wordt echter 
verwacht dat VOV 
personeel sterker aan de 
sector zorg en welzijn 
gebonden is dan het totale 
personeelsbestand in deze 
sector. Bij een focus op 
VOV personeel wordt een 
relatief lagere uitstroom 
verwacht.   

Bronbestanden FCB data voor 
kinderopvang 
 

alleen CBS data De vorige uitvoerder heeft 
data van FCB gebruikt om 
werkgelegenheid en FTE's 
in de kinderopvang te 
berekenen. Het is 
onduidelijk of deze data 
ook gebruikt is bij het 
berekenen van netto 
verloop voor de 
kinderopvang. Als dit het 
geval is dan kan dit een 
effect hebben op teller en 
noemer. 

 

 

 



Banen van werknemers; binnenlandse pendel, regio 
 

1. Toelichting 

2. Definities en verklaring van symbolen 

3. Koppelingen naar relevante tabellen en artikelen 

4. Bronnen en methoden 

5. Meer informatie 

 
1. TOELICHTING  
De tabel bevat cijfers over de pendel tussen woon- en werkregio's van werknemers. De 
pendelcijfers worden weergegeven voor zowel het totaal van alle werknemersbanen als 
voor de sector zorg en welzijn. De peilperiode is de maand december. De gegevens 
kunnen worden uitgesplitst naar landsdeel, provincie en RegioPlus-arbeidsmarktregio's. 
Alle berekeningen hebben betrekking op banen van werknemers.  
 
Deze tabel is ontwikkeld in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, 
zorg en welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de 
arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie AZWinfo.nl (zie paragraaf 3).  
 
Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.  
Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn voorlopig.  
Wijzigingen per 14 december 2018: Dit is een nieuwe tabel.  
Wanneer komen er nieuwe cijfers? De cijfers over 2017 worden in de eerste helft van 
2019 verwacht.  
 
2. DEFINITIES EN VERKLARING VAN SYMBOLEN  
Definities: 
 
Baan  
Een overeenkomst waarbij een persoon tegen een financiële vergoeding arbeid verricht 
voor een bedrijf of instelling. Voor de pendelcijfers gaat het om werknemersbanen, en 
niet om de banen als zelfstandige. Het gaat om economische eenheden die ingezeten 
zijn in Nederland. Banen van personen die niet in Nederland wonen worden in deze 
cijfers buiten beschouwing gelaten.  
 
Inkomende binnenlandse pendel  
Het aantal banen van werknemers die in een regio werken en daar niet wonen, als 
percentage van alle banen in die regio. Voor de pendelcijfers worden er vier branches 
geregionaliseerd met werkregio, te weten de UMC’s, overige ziekenhuizen, huisartsen 
en de branche ‘Overige zorg’. Bij de andere branches is de aanname dat men niet werkt 
op de vestiging van bedrijven, maar bijvoorbeeld ambulant/dicht bij huis, waardoor 
men per definitie woont en werkt in dezelfde regio. Het pendelpercentage wordt 
behalve voor de sector zorg en welzijn ook voor het totale aantal werknemersbanen 
weergegeven. Banen van werknemers met een onbekende woon- of werkregio worden 



niet meegenomen in de cijfers, net als banen van werknemers die niet in Nederland 
woonachtig zijn.  
 
Pendelsaldo Zorg en Welzijn  
Voor de banen in de sector Zorg en Welzijn wordt het pendelsaldo weergegeven. Dit 
wordt berekend door het percentage van de inkomende pendel te verminderen met 
het percentage van de uitgaande pendel.  
RegioPlus-arbeidsmarktregio  
Een indeling in regio's van waaruit regionale werkgeversorganisaties, verenigd in het 
samenwerkingsverband RegioPlus, zich inzetten voor het behouden en aantrekken van 
voldoende en goed gekwalificeerd personeel in zorg en welzijn. Deze indeling is tot 
stand gekomen vanuit het samenwerkingsverband van de AZW-partners. Nederland telt 
28 RegioPlus-arbeidsmarktregio's.  
 
Uitgaande binnenlandse pendel  
Het aantal banen van werknemers die in een regio wonen en daar niet werken, als 
percentage van alle banen van werknemers die wonen in die regio. Voor de 
pendelcijfers worden er vier branches geregionaliseerd met werkregio, te weten de 
UMC’s, overige ziekenhuizen, huisartsen en de branche ‘Overige zorg’. Bij de andere 
branches is de aanname dat men niet werkt op de vestiging van bedrijven, maar 
bijvoorbeeld ambulant/dicht bij huis, waardoor men per definitie woont en werkt in 
dezelfde regio. Het pendelpercentage wordt behalve voor de sector zorg en welzijn ook 
voor het totale aantal werknemersbanen weergegeven. Banen van werknemers met 
een onbekende woon- of werkregio worden niet meegenomen in de cijfers, net als 
banen van werknemers die niet in Nederland woonachtig zijn.  
 
Zorg en Welzijn  
Gezondheids- en welzijnszorg omvat: behandeling in algemene en gespecialiseerde 
ziekenhuizen; geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg, eventueel in combinatie 
met overnachting; behandeling door medische en paramedische praktijken; 
ondersteunende activiteiten voor de gezondheidszorg, door bijvoorbeeld laboratoria en 
ambulancediensten; verpleging, verzorging of begeleiding met huisvesting door 
bijvoorbeeld verpleeg- en verzorgingshuizen of via begeleid wonen; welzijnszorg, zoals 
thuiszorg, lokaal welzijnswerk en hulp aan gehandicapten en ouderen; kinderopvang. 
Voor de pendelcijfers van zorg en welzijn worden niet alle bovengenoemde branches 
geregionaliseerd. De pendelcijfers voor zorg en welzijn omvatten vier branches, te 
weten UMC’s, overige ziekenhuizen, huisartsen en de branche ‘Overige zorg’. Bij de 
andere branches is de aanname dat werknemers niet werken op de vestiging(en) van 
bedrijven, maar bijvoorbeeld ambulant/dicht bij huis, waardoor men per definitie 
woont en werkt in dezelfde regio, en dus niet pendelt tussen woonplaats en een 
vestiging van het bedrijf/instelling waar men werkt. De indeling van banen in 
branches/bedrijfstakken gebeurt aan de hand van de zogenoemde Standaard 
Bedrijfsindeling (SBI). Dit is de indeling van bedrijven naar hun hoofdactiviteit. Bedrijven 



in een bedrijfstak of branche kunnen naast deze activiteit ook andere activiteiten 
(nevenactiviteiten) uitoefenen.  
 
Verklaring van symbolen:  
niets (blank) : een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen  
. : het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim  
* : voorlopige cijfers  
** : nader voorlopige cijfers  
 
3. KOPPELINGEN NAAR RELEVANTE TABELLEN EN ARTIKELEN  
Relevante tabel: Meer informatie over regionale werkgelegenheid is te vinden in de 
tabel Banen van werknemers naar woon- en werkregio. Algemene informatie over 
arbeid en sociale zekerheid is te vinden op de themapagina Arbeid en sociale zekerheid. 
Informatie over gebieden (arbeidsmarktregio's en bijbehorende gemeenten) in 
Nederland is te vinden in Gebieden in Nederland. Deze tabel is ontwikkeld in het kader 
van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends 
en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie AZWinfo.  
 
4. BRONNEN EN METHODE 
De beschrijving van het onderzoek is te vinden bij de korte onderzoeksbeschrijving 
Stelsel van Sociaal-Statistische Bestanden (SSB). De onderzoeksmethode van deze tabel 
berust op een vergelijking van de woonregio en de regio waar de werkgever is 
gevestigd. De standplaats van een werknemer wordt afgeleid door de banen van 
werknemers toe te wijzen aan de dichtstbijzijnde standplaats van het bedrijf/instelling 
waar zij werken, op basis van de aanname dat werknemers werken in de 
dichtstbijzijnde vestiging. De bronnen hiervoor zijn de Polisadministratie (een register 
met alle banen van werknemers) en de enquête Regionale werkgelegenheid, waarin 
bedrijven en instellingen wordt gevraagd om voor al hun vestigingsgemeenten het 
aantal werknemers op te geven. 
 
5. MEER INFORMATIE  
Heeft u vragen over het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW), 
over de gebruikte indicatoren, de publicatie of de onderzoeken? Bel dan de Infoservice 
AZW. Deze is van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 te bereiken op 
telefoonnummer 088 570 70 03. Of mail naar infoazw@cbs.nl. Copyright (c) Centraal 
Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen Verveelvoudiging is toegestaan, mits het 
CBS als bron wordt vermeld. 
 

Verschillen met vorige uitvoerder 
 

Soort verandering Vorige 
uitvoerder 

CBS Opmerkingen 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83628NED/table?dl=F076
https://www.cbs.nl/nl-nl/arbeid-en-inkomen/arbeid-en-sociale-zekerheid
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/navigatieScherm/thema?themaNr=4450
https://www.azwinfo.nl/
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/stelsel-van-sociaal-statistische-bestanden--ssb--
mailto:infoazw@cbs.nl


Methode  Correctie voor 
verhuizingen 

Banen die van 
jaar op jaar 
gelijk bleven, 
maar 
veranderden 
van 
woonregio, 
werden 
teruggelegd 
naar de oude 
woonregio 

Geen 
correctie 
voor 
verhuizingen 

 

Toewijzing aan 
werkregio 

Alle banen van 
werknemers 
die in het 
buitenland 
woonden 
werden 
toegewezen 
aan de 
werkregio. Dit 
zorgde voor 
een demping 
van het 
pendelsaldo, 
omdat die 
banen 
automatisch 
niet tot de 
pendel 
behoren 

CBS doet dit 
niet.  

Dit verschil leidt tot de 
verwachting dat de 
pendelpercentages van het CBS 
hoger uit zullen komen.  

 SBI selectie Geen selectie 
op SBI’s onder 
de 970000 

Selectie op 
SBI’s onder 
de 97000 

 

 SBI teruglegging Ja Nee 
 

SBI teruglegging speelt een rol 
voor instellingen die wijzigen 
van Zorg en welzijn naar niet 
zorg en welzijn. De vorige  
uitvoerder legt wijzigingen terug 
naar de eerste situatie. CBS doet 
dit niet. 

 

  



Thema potentieel 

Arbeidsdeelname; geslacht, leeftijd, regio.  
 

1. Toelichting 

2. Definities en verklaring van symbolen 

3. Koppelingen naar relevante tabellen en artikelen 

4. Bronnen en methoden 

5. Meer informatie 

 
1. TOELICHTING  
Deze tabel bevat jaarcijfers over de arbeidsdeelname in Nederland, uitgesplitst volgens 
de RegioPlus-indeling. Van de bevolking van 15 tot 75 jaar wordt het aantal 
weergegeven dat behoort tot de beroepsbevolking. Hierbinnen is een uitsplitsing naar 
geslacht en leeftijd beschikbaar. De indeling naar gemeenten is gebaseerd op de 
woongemeenten van 1 januari 2017.  
 
Deze tabel is ontwikkeld in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, 
zorg en welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de 
arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie AZWinfo.nl (zie paragraaf 3).  
 
Gegevens beschikbaar vanaf: 2016.  
Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.  
Wijzigingen per 12 december 2018: Dit is een nieuwe tabel.  
Wanneer komen er nieuwe cijfers? Elk jaar in februari wordt een nieuwe tabel met de 
dan meest recente gebiedsindelingen samengesteld.  
 
2. DEFINITIES EN VERKLARING VAN SYMBOLEN  
Definities  
 
Beroepsbevolking  
Personen die betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of die geen betaald 
werk hebben, recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar 
zijn (werkloze beroepsbevolking).  

 
Niet-beroepsbevolking  
Personen zonder betaald werk die niet recent naar werk hebben gezocht of daarvoor 
niet direct beschikbaar zijn. 
 
Brutoarbeidsparticipatie  
Het aandeel van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking in de bevolking 
(beroeps- en niet-beroepsbevolking). Deze definitie heeft betrekking op personen die in 



Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal 
gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.  
 
RegioPlus-arbeidsmarktregio  
Een indeling in regio's van waaruit regionale werkgeversorganisaties, verenigd in het 
samenwerkingsverband RegioPlus, zich inzetten voor het behouden en aantrekken van 
voldoende en goed gekwalificeerd personeel in zorg en welzijn. Deze indeling is tot 
stand gekomen vanuit dit samenwerkingsverband. Nederland telt 28 RegioPlus-
arbeidsmarktregio's. 
 
Verklaring van symbolen:  
niets (blank) : een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen  
. : het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim  
* : voorlopige cijfers  
** : nader voorlopige cijfers  
 
3. KOPPELINGEN NAAR RELEVANTE TABELLEN EN ARTIKELEN  
Deze tabel is ontwikkeld in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, 
Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de 
arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie www.AZWinfo.nl. Relevante tabellen: Andere 
tabellen over arbeidsdeelname zijn te vinden op StatLine onder het thema 
Beroepsbevolking. Meer informatie is te vinden op de themapagina Arbeid en Sociale 
Zekerheid.  
 
4. BRONNEN EN METHODEN  
De onderzoeksmethode van deze tabel is te vinden in de onderzoeksbeschrijving van 
Arbeidsdeelname naar regio.  
 
5. MEER INFORMATIE  
Heeft u vragen over het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW), 
over de gebruikte indicatoren, de publicatie of de onderzoeken? Bel dan de Infoservice 
AZW. Deze is van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 te bereiken op 
telefoonnummer 088 570 70 03. Of mail naar infoazw@cbs.nl. Copyright (c) Centraal 
Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen Verveelvoudiging is toegestaan, mits het 
CBS als bron wordt vermeld. 
 

Verschillen met vorige uitvoerder 
 

Soort verandering Vorige 
uitvoerder 

CBS Opmerkingen 

Methode  Regiocijfers  Berekend met 
behulp van de KDS-

 

https://www.azwinfo.nl/
http://statline.cbs.nl/StatWeb/dome/?LA=nl&TH=50870
https://www.cbs.nl/nl-nl/arbeid-en-inkomen/arbeid-en-sociale-zekerheid
https://www.cbs.nl/nl-nl/arbeid-en-inkomen/arbeid-en-sociale-zekerheid
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/arbeidsdeelname-naar-regio
mailto:infoazw@cbs.nl


methode (Kleine 
Domeinschatters) 

  



Thema overig 

Bevolking; groene en grijze druk, regio  
 

1. Toelichting 

2. Definities en verklaring van symbolen 

3. Koppelingen naar relevante tabellen en artikelen 

4. Bronnen en methoden 

5. Meer informatie 

 
1. TOELICHTING  
De tabel bevat gegevens over de bevolking van Nederland op 1 januari naar leeftijd, de 
groene en grijze druk naar RegioPlus-arbeidsmarktregio's..  
 
Deze tabel is ontwikkeld in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, 
Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de 
arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie AZWinfo (zie paragraaf 3). 
 
Gegevens beschikbaar vanaf: 2016  
Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn voorlopig.  
Wijzigingen per 29 oktober 2018: De cijfers over 2016 zijn toegevoegd.  
Wanneer komen er nieuwe cijfers? Dit is nog niet bekend.  
 
2. DEFINITIES EN VERKLARING VAN SYMBOLEN  
Definities 
 
Grijze druk 
De verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder en het aantal personen 
van 20 tot 65 jaar. Dit cijfer geeft inzicht in de verhouding van de ouderen tot het 
werkende deel van de bevolking.  
 
Groene druk  
De verhouding tussen het aantal personen van 0 tot 20 jaar en het aantal personen van 
20 tot 65 jaar. Dit cijfer geeft inzicht in de verhouding van de jeugd tot het werkende 
deel van de bevolking.  
 
RegioPlus-arbeidsmarktregio  
Een indeling in regio's van waaruit regionale werkgeversorganisaties, verenigd in het 
samenwerkingsverband RegioPlus, zich inzetten voor het behouden en aantrekken van 
voldoende en goed gekwalificeerd personeel in zorg en welzijn. Deze indeling is tot 
stand gekomen vanuit dit samenwerkingsverband. Nederland telt 28 RegioPlus-
arbeidsmarktregio's.  
 



Verklaring van symbolen:  
niets (blank) : een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen  
. : het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim  
* : voorlopige cijfers  
** : nader voorlopige cijfers  
 
3. KOPPELINGEN NAAR RELEVANTE TABELLEN EN ARTIKELEN  
Relevante tabellen: Bevolking; kerncijfers. De lijst met arbeidsmarktregio’s en 
bijbehorende gemeenten kunt u in deze tabel vinden: Gebieden in Nederland 2018.  
 
4. BRONNEN EN METHODEN  
De onderzoeksmethode van deze tabel is te vinden in de onderzoeksbeschrijving 
Bevolkingsstatistiek. De gegevens in de tabel zijn vanaf 2015 samengesteld met behulp 
van het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB).  
 
5. MEER INFORMATIE  
Heeft u vragen over het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW), 
over de gebruikte indicatoren, de publicatie of de onderzoeken? Bel dan de Infoservice 
AZW. Deze is van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 te bereiken op 
telefoonnummer 088 570 70 03. Of mail naar infoazw@cbs.nl. Copyright (c) Centraal 
Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen Verveelvoudiging is toegestaan, mits het 
CBS als bron wordt vermeld. 

 

Verschillen met vorige uitvoerder 
 

Er zijn geen verschillen tussen de methode gebruikt door de vorige uitvoerder en de 

methode gebruikt door het CBS.  

  

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=37296NED&D1=19-21&D2=0,10,20,30,35,40,45,50,55,60,65-67&VW=T
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83859NED/table?dl=12532
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/bevolkingsstatistiek
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/stelsel-van-sociaal-statistische-bestanden--ssb--
mailto:infoazw@cbs.nl


Ziekteverzuimpercentage AZW branches  
 

1. Toelichting 

2. Definities en verklaring van symbolen 

3. Koppelingen naar relevante tabellen en artikelen 

4. Bronnen en methoden 

5. Meer informatie 

 
1. TOELICHTING  
Deze tabel bevat cijfers over het ziekteverzuimpercentage bij Nederlandse bedrijven in 
de bedrijfstak Zorg en Welzijn, ingedeeld volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 
(SBI 2008) van het CBS.  
 
Deze tabel is ontwikkeld in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, 
Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de 
arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie AZWinfo (zie paragraaf 3).  
 
Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2017.  
Status van de cijfers: Alle cijfers van 2017 zijn definitief. De kwartaalcijfers over 2018 
zijn voorlopig.  
Wijzigingen per 3 december 2018: Dit is een nieuwe tabel.  
Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe cijfers over het 3e kwartaal 2018 worden 
in februari 2019 in deze tabel opgenomen.  
 
2. DEFINITIES EN VERKLARING VAN SYMBOLEN  
Definities  
 
Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008)  
De Nederlandse hiërarchische indeling van economische activiteiten die door het CBS 
wordt gebruikt om bedrijfseenheden in te delen naar hun hoofdactiviteit. De SBI 2008 is 
de versie die vanaf 2008 gebruikt wordt. 'Bedrijfstak' of 'branche' zijn gangbare termen 
voor groepen van bedrijven met dezelfde hoofdactiviteit. Het CBS hanteert voor de 
indeling van bedrijven naar hoofdactiviteit de zogenoemde Standaard Bedrijfsindeling 
(SBI). Bedrijven in een bedrijfstak of branche kunnen naast deze activiteit ook andere 
activiteiten (nevenactiviteiten) uitoefenen.  
 
De SBI 2008 kent meerdere niveaus die aangegeven worden door maximaal vijf cijfers. 
Het niveau van vier cijfers komt vrijwel overeen met de indeling van de Europese Unie 
(NACE). De eerste twee cijfers komen overeen met die van de indeling van Verenigde 
Naties (ISIC).  
 
Ziekteverzuim  
Als gevolg van de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (WVLZ) die 
sinds 1 januari 2004 van kracht is, is het ziekteverzuim inclusief het verzuim langer dan 



een jaar. Met ingang van 1 januari 2002 valt het reguliere zwangerschaps- en 
bevallingsverlof niet meer onder de Ziektewet, maar onder de Wet Arbeid en Zorg. 
Alleen ziekte als gevolg van zwangerschap valt nog onder de Ziektewet. 
 
Ziekteverzuimpercentage  
Het ziekteverzuimpercentage is het totaal aantal ziektedagen van de werknemers, in 
procenten van het totaal aantal beschikbare (werk-/kalender)dagen van de werknemers 
in de verslagperiode. Het ziekteverzuimpercentage is inclusief het verzuim langer dan 
een jaar en exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof. 
 
Zorg en welzijn  
Gezondheids- en welzijnszorg omvat: behandeling in algemene en gespecialiseerde 
ziekenhuizen; geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg, eventueel in combinatie 
met overnachting; behandeling door medische en paramedische praktijken; 
ondersteunende activiteiten voor de gezondheidszorg, door bijvoorbeeld laboratoria en 
ambulancediensten; verpleging, verzorging of begeleiding met huisvesting door 
bijvoorbeeld verpleeg- en verzorgingshuizen of via begeleid wonen; welzijnszorg, zoals 
thuiszorg, lokaal welzijnswerk en hulp aan gehandicapten en ouderen; kinderopvang. 
 
De branche Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) is onderverdeeld in de 
subbranches verpleging en verzorging (VV) en thuiszorg (TZ). Voor de cijfers in deze 
subbranches die hier worden weergeven geldt het volgende:  
 
De verdeling naar subbranches binnen de VVT gebeurt op een methode gebaseerd op 
het bedrijfszwaartepunt uit het Algemeen Bedrijven Register (ABR) van het CBS. In de 
VVT sector zijn veel grote organisaties actief die zowel VV als TZ aanbieden. Bij het 
werken met een zwaartepunt krijgt een instelling slechts één vorm van zorg 
toegewezen als zwaartepunt en wordt mogelijk een (groot) deel van het personeel 
ingedeeld in een hoofdactiviteit die zij in de praktijk niet uitvoeren. Cijfers op het niveau 
van de subbranches geven als gevolg hiervan mogelijk een vertekend beeld van de 
werkelijke arbeidsmarkt.  
 
De branche Sociaal werk is onderverdeeld in de subbranches Maatschappelijke opvang 
met overnachting, Welzijn breed, Maatschappelijk werk en Sociaal werk overig. Voor de 
cijfers in deze subbranches die hier worden weergeven geldt het volgende:  
 
De verdeling naar subbranches binnen Sociaal werk gebeurt op een methode gebaseerd 
op het bedrijfszwaartepunt uit het Algemeen Bedrijven Register (ABR) van het CBS. 
Voor deze cijfers geldt dat hier op subbrancheniveau, meer dan in andere sectoren, SBI 
wisselingen plaats vinden. Hierdoor kan het voorkomen dat organisaties tijdelijk niet in 
de juiste branche weergegeven worden (correcties worden later verwerkt). Cijfers op 
het niveau van de subbranches geven als gevolg hiervan mogelijk een vertekend beeld 
van de werkelijke arbeidsmarkt.  
 



Verklaring van symbolen 
niets (blank) : een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen 
. : het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim  
* : voorlopige cijfers  
** : nader voorlopige cijfers  
 
3. KOPPELINGEN NAAR RELEVANTE TABELLEN EN ARTIKELEN  
Deze tabel is ontwikkeld in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, 
Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de 
arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie AZWinfo. Relevante tabel: Cijfers over 
ziekteverzuimpercentages per kwartaal naar economische activiteit (SBI 2008) en 
bedrijfsgrootte bij particuliere bedrijven en de overheid zijn te vinden in de tabel 
Ziekteverzuimpercentage; bedrijfstakken (SBI 2008) en bedrijfsgrootte Algemene 
informatie over arbeid en sociale zekerheid is te vinden op de themapagina Arbeid en 
sociale zekerheid.  
 
4. BRONNEN EN METHODEN  
De beschrijving van het onderzoek is te vinden bij de korte onderzoeksbeschrijving 
Ziekteverzuim, kwartaalenquête (vanaf 1996).  
 
5. MEER INFORMATIE  
Heeft u vragen over het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW), 
over de gebruikte indicatoren, de publicatie of de onderzoeken? Bel dan de Infoservice 
AZW. Deze is van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 te bereiken op 
telefoonnummer 088 570 70 03. Of mail naar infoazw@cbs.nl. Copyright (c) Centraal 
Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen Verveelvoudiging is toegestaan, mits het 
CBS als bron wordt vermeld. 
 
 

Verschillen met vorige uitvoerder 
 

Soort verandering Vorige uitvoerder CBS Opmerkingen 

Methode  Bronbestanden FCB ontving van CBS 

ziekteverzuimcijfers over 

de branches Welzijn en 

maatschappelijke 

dienstverlening, 

Jeugdzorg en 

Kinderopvang. Deze 

cijfers werden 

overgenomen voor de 

website. Bij de andere 

Alle data komt 
van het CBS 
 

Het 

ziekteverzuimpercentage 

komt iets lager uit dan 

de eerdere cijfers van 

Prismant waarbij de 

Vernet rapportage is 

gebruikt. Voor de 

branche Huisartsenzorg 

en gezondheidscentra is 

dit verschil het grootst.  

https://www.azwinfo.nl/
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/80072ned/table?dl=12798
https://www.cbs.nl/nl-nl/arbeid-en-inkomen/arbeid-en-sociale-zekerheid
https://www.cbs.nl/nl-nl/arbeid-en-inkomen/arbeid-en-sociale-zekerheid
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/ziekteverzuim-kwartaalenquete--vanaf-1996--
mailto:infoazw@cbs.nl


 

 

 
  

branches werd het 

ziekteverzuimpercentage 

verkregen door deze op 

te vragen bij de branches 

uit de Vernet rapportage 

van die branche.  
 

Jaar/Kwartaalcijfers Alleen jaarcijfers Zowel jaar als 
kwartaalcijfers 

Cijfers zijn recenter 

Definities 
 

Kinderopvang Kinderopvang was 

exclusief 

Peuterspeelzalen, deze 

zat in de branche Welzijn 

en Maatschappelijke 

dienstverlening.  
 

In de SBI versie 

2018 zijn de 

peuterspeelzalen 

(88.91.2) en de 

kinderopvang 

(88.91.1) 

samengevoegd. 

Door een 

wettelijke 

wijziging was het 

onderscheid niet 

meer te maken. 

Hierdoor zijn de 

peuterspeelzalen 

uit de branche 

Welzijn en 

Maatschappelijke 

dienstverlening 

gehaald en in de 

Kinderopvang 

geplaatst voor 

alle jaren.  
 

 



Thema onderwijs 

MBO; instroom, leerweg, studierichting, regio  
 
INHOUDSOPGAVE 
 
1. Toelichting 
2. Definities en verklaring van symbolen 
3. Koppelingen naar relevante tabellen en artikelen 
4. Bronnen en methoden 
5. Meer informatie  
 
1. TOELICHTING 
Deze tabel bevat cijfers over studenten die het MBO instromen. Studenten worden tot 
deze groep gerekend als ze in de afgelopen twee jaar niet al een opleiding binnen 
dezelfde richting hebben gevolgd op het MBO. Van deze studenten wordt aangegeven 
of de opleiding waar ze instromen tot Zorg en Welzijn behoort en welke 
opleidingsrichting het betreft. De studenten beroepsopleidende leerweg (bol) en 
beroepsbegeleidende leerweg (bbl) kunnen apart geselecteerd worden. Deze tabel is 
ontwikkeld in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn 
(AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg 
en welzijn, zie www.AZWinfo.nl (zie paragraaf 3). 
 
Gegevens beschikbaar vanaf: 2016/'17. 
 
Status van de cijfers:  
De cijfers over 2016/'17 zijn definitief en van 2017/'18 zijn voorlopig. 
 
Wijzigingen per 20 december 2018: 
Geen, dit is een nieuwe tabel. 
 
Wanneer komen er nieuwe cijfers? 
Cijfers over 2018/'19 worden eind 2019 verwacht. 
 
2. DEFINITIES EN VERKLARING VAN SYMBOLEN 
Definities: 
 
Leerweg 
In het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) worden de leerwegen beroepsopleidende 
leerweg (bol) en beroepsbegeleidende leerweg (bbl) onderscheiden. Extranei zijn 
personen die geen onderwijs volgen maar slechts staan ingeschreven voor het doen van 
een examen. 
 



Perioden  
Een schooljaar in het mbo loopt van 1 augustus tot en met 31 juli van het volgende jaar. 
 
Teldatum 
De teldatum voor de deelnemers is 1 oktober. 
 
Studierichting 
Bij de studierichting zijn de afzonderlijke studies gegroepeerd naar vakgebieden. Daarbij 
is gebruik gemaakt van een indeling van de Unesco, namelijk de 'International Standard 
Classification of Education (ISCED-F 2013)'. 
 
Zorg en welzijn 
Gezondheids- en welzijnszorg omvat: behandeling in algemene en gespecialiseerde 
ziekenhuizen; geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg, eventueel in combinatie 
met overnachting; behandeling door medische en paramedische praktijken; 
ondersteunende activiteiten voor de gezondheidszorg, door bijvoorbeeld laboratoria en 
ambulancediensten; verpleging, verzorging of begeleiding met huisvesting door 
bijvoorbeeld verpleeg- en verzorgingshuizen of via begeleid wonen; welzijnszorg, zoals 
thuiszorg, lokaal welzijnswerk en hulp aan gehandicapten en ouderen; kinderopvang. 
 
Verklaring van symbolen: 
 
niets (blank): een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen 
. : het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim 
* : voorlopige cijfers 
** : nader voorlopige cijfers  
 
In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet 
overeenstemt met de som van de getallen. 
 
3. KOPPELINGEN NAAR RELEVANTE TABELLEN EN ARTIKELEN 
Relevante tabellen: 
Instromers mbo; bedrijfstakken 1 jaar eerder 
 
Artikelen: 
Algemene informatie over onderwijs is te vinden op de themapagina Onderwijs. 
 
Deze tabel is ontwikkeld in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, 
Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de 
arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie AZWinfo. 
 
4. BRONNEN EN METHODEN 
Gebruikte databron(nen):  
- Vanaf 2006/'07: Eéncijferbestand middelbaar beroepsonderwijs, DUO/CBS;  

http://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83197NED/table?dl=169DF
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatschappij/onderwijs
https://www.azwinfo.nl/


- Basisregistratie Personen (BRP); 
- Sociaal Statistisch Bestand (SSB)/CBS.  
 
De beschrijving van het onderzoek is te vinden op de CBS website onder het thema 
onderwijs bij Middelbaar beroepsonderwijs door- en uitstroom. 
 
5. MEER INFORMATIE 
Heeft u vragen over het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW), 
over de gebruikte indicatoren, de publicatie of de onderzoeken? Bel dan de Infoservice 
AZW. Deze is van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 te bereiken op 
telefoonnummer 088 570 70 03. Of mail naar infoazw@cbs.nl. 
 
Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen  
Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld. 
 

Verschillen met vorige uitvoerder 
  

Soort verandering Vorige 
uitvoerder 

CBS Opmerkingen 

Methode  
 

Aantal 
categorieën 
voor 
opleidingen 
zorg en 
welzijn zijn 
toegenomen 

Komt op lagere 
aantallen 
instroom uit 
doordat 
indeling grover 
is waardoor 
een student 
minder snel 
een nieuwe 
instromer is 

Hogere 
aantallen 
instroom 
doordat bij CBS 
een student 
eerder een 
instromer 
genoemd wordt 
bij overstappen 
van studie  

 

  

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/middelbaar-beroepsonderwijs-door-en-uitstroom
mailto:infoazw@cbs.nl


HBO; instroom, opleidingsvorm, studierichting, regio  
  

INHOUDSOPGAVE 
 
1. Toelichting 
2. Definities en verklaring van symbolen 
3. Koppelingen naar relevante tabellen en artikelen 
4. Bronnen en methoden 
5. Meer informatie  
 
1. TOELICHTING 
Deze tabel bevat cijfers over studenten die het hoger beroepsonderwijs (hbo) 
instromen. Studenten worden tot deze groep gerekend als ze in de afgelopen twee jaar 
niet al een opleiding binnen dezelfde richting hebben gevolgd op het hbo. Van deze 
studenten wordt aangegeven of de opleiding waar ze instromen tot Zorg en Welzijn 
behoort en welke opleidingsrichting het betreft. De voltijd, deeltijd en duaal studenten 
kunnen apart geselecteerd worden. Deze tabel is ontwikkeld in het kader van het 
onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en 
ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie 
www.AZWinfo.nl (zie paragraaf 3). 
 
Gegevens beschikbaar vanaf: 2016/'17. 
 
Status van de cijfers:  
De cijfers over 2016/'17 zijn definitief en van 2017/'18 zijn voorlopig. 
 
Wijzigingen per 20 december 2018: 
Geen, dit is een nieuwe tabel. 
 
Wanneer komen er nieuwe cijfers? 
De definitieve cijfers over 2017/'18 en de voorlopige cijfers over 2018/'19 worden eind 
2019 verwacht. 
 
2. DEFINITIES EN VERKLARING VAN SYMBOLEN 
Definities: 
 
Hoger beroepsonderwijs 
Het hoger beroepsonderwijs (hbo) is een onderwijssoort binnen het hoger onderwijs. 
Het hbo leidt over het algemeen op tot een bachelorgraad. Daarnaast zijn er kortere 
programma's die opleiden tot een associate degree. Ook kunnen hogescholen een 
masteropleiding aanbieden. Hbo-opleidingen worden verzorgd door hogescholen 
 
Studiejaar 
Een studiejaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus van het volgende jaar. 



 
Studierichting 
Bij de studierichting zijn de afzonderlijke studies gegroepeerd naar vakgebieden. Daarbij 
is gebruik gemaakt van een indeling van de Unesco, namelijk de 'International Standard 
Classification of Education (ISCED-F 2013)'. 
 
Zorg en welzijn 
Gezondheids- en welzijnszorg omvat: behandeling in algemene en gespecialiseerde 
ziekenhuizen; geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg, eventueel in combinatie 
met overnachting; behandeling door medische en paramedische praktijken; 
ondersteunende activiteiten voor de gezondheidszorg, door bijvoorbeeld laboratoria en 
ambulancediensten; verpleging, verzorging of begeleiding met huisvesting door 
bijvoorbeeld verpleeg- en verzorgingshuizen of via begeleid wonen; welzijnszorg, zoals 
thuiszorg, lokaal welzijnswerk en hulp aan gehandicapten en ouderen; kinderopvang. 
 
Verklaring van symbolen: 
 
niets (blank): een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen 
. : het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim 
* : voorlopige cijfers 
** : nader voorlopige cijfers  
 
In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet 
overeenstemt met de som van de getallen. 
 
3. KOPPELINGEN NAAR RELEVANTE TABELLEN 
Relevante tabellen: 
Hoger onderwijs; eerstejaarsstudenten, onderwijssoort en opleidingsfase 
 
4. BRONNEN EN METHODEN 
De onderzoeksmethode van deze tabel is te vinden in de onderzoeksbeschrijving Hoger 
onderwijs. 
 
Algemene informatie over onderwijs is te vinden op de themapagina Onderwijs.  
 
Deze tabel is ontwikkeld in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, 
Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de 
arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie AZWinfo. 
 
5. MEER INFORMATIE 
Heeft u vragen over het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW), 
over de gebruikte indicatoren, de publicatie of de onderzoeken? Bel dan de Infoservice 
AZW. Deze is van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 te bereiken op 
telefoonnummer 088 570 70 03. Of mail naar infoazw@cbs.nl. 

http://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83539NED/table?dl=1358F
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/hoger-onderwijs
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/hoger-onderwijs
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatschappij/onderwijs
https://www.azwinfo.nl/
mailto:infoazw@cbs.nl


 
Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen  
Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld. 
 

Verschillen met vorige uitvoerder 
  

Soort verandering Vorige 
uitvoerder 

CBS Opmerkingen 

Methode  
 

Aantal 
categorieën 
voor 
opleidingen 
zorg en 
welzijn 
toegenomen. 

Komt op lagere 
aantallen 
instroom uit 
doordat 
indeling grover 
is waardoor 
een student 
minder snel 
een nieuwe 
instromer is 

Hogere 
aantallen 
instroom 
doordat bij CBS 
een student 
eerder een 
instromer 
genoemd wordt 
bij overstappen 
van studie  

 

  



WO; instroom, opleidingsvorm, studierichting, regio  
 

INHOUDSOPGAVE 
 
1. Toelichting 
2. Definities en verklaring van symbolen 
3. Koppelingen naar relevante tabellen en artikelen 
4. Bronnen en methoden 
5. Meer informatie  
 
1. TOELICHTING 
Deze tabel bevat cijfers over studenten die het wetenschappelijk onderwijs (wo) 
instromen. Studenten worden tot deze groep gerekend als ze in de afgelopen twee jaar 
niet al een opleiding binnen dezelfde richting hebben gevolgd op het wo. Van deze 
studenten wordt aangegeven of de opleiding waar ze instromen tot Zorg en Welzijn 
behoort en welke opleidingsrichting het betreft. De voltijd, deeltijd en duaal studenten 
kunnen apart geselecteerd worden. Deze tabel is ontwikkeld in het kader van het 
onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en 
ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie 
www.AZWinfo.nl (zie paragraaf 3). 
 
Gegevens beschikbaar vanaf: 2016/'17. 
 
Status van de cijfers:  
De cijfers over 2016/'17 zijn definitief en van 2017/'18 zijn voorlopig. 
 
Wijzigingen per 20 december 2018: 
Geen, dit is een nieuwe tabel. 
 
Wanneer komen er nieuwe cijfers? 
De definitieve cijfers over 2017/'18 en de voorlopige cijfers over 2018/'19 worden eind 
2019 verwacht. 
 
2. DEFINITIES EN VERKLARING VAN SYMBOLEN 
Definities: 
 
Wetenschappelijk onderwijs 
Het wetenschappelijk onderwijs (wo) is een onderwijssoort binnen het hoger onderwijs. 
Het wo leidt over het algemeen op tot een bachelor- of mastergraad. Ook is het 
mogelijk een diploma voor een vervolg- of beroepsopleiding te halen. Wo-opleidingen 
worden verzorgd door universiteiten. 
 
Studiejaar 
Een studiejaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus van het volgende jaar. 



 
Studierichting 
Bij de studierichting zijn de afzonderlijke studies gegroepeerd naar vakgebieden. Daarbij 
is gebruik gemaakt van een indeling van de Unesco, namelijk de 'International Standard 
Classification of Education (ISCED-F 2013)'. 
 
Zorg en welzijn 
Gezondheids- en welzijnszorg omvat: behandeling in algemene en gespecialiseerde 
ziekenhuizen; geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg, eventueel in combinatie 
met overnachting; behandeling door medische en paramedische praktijken; 
ondersteunende activiteiten voor de gezondheidszorg, door bijvoorbeeld laboratoria en 
ambulancediensten; verpleging, verzorging of begeleiding met huisvesting door 
bijvoorbeeld verpleeg- en verzorgingshuizen of via begeleid wonen; welzijnszorg, zoals 
thuiszorg, lokaal welzijnswerk en hulp aan gehandicapten en ouderen; kinderopvang. 
 
Verklaring van symbolen: 
niets (blank) 
: een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen 
. : het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim 
* : voorlopige cijfers 
** : nader voorlopige cijfers  
 
In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet 
overeenstemt met de som van de getallen. 
 
3. KOPPELINGEN NAAR RELEVANTE TABELLEN EN ARTIKELEN 
Relevante tabellen: 
Hoger onderwijs; eerstejaarsstudenten, onderwijssoort en opleidingsfase 
 
4. BRONNEN EN METHODEN 
De onderzoeksmethode van deze tabel is te vinden in de onderzoeksbeschrijving Hoger 
onderwijs. 
 
Deze tabel is ontwikkeld in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, 
Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de 
arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie AZWinfo. 
 
5. MEER INFORMATIE 
Heeft u vragen over het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW), 
over de gebruikte indicatoren, de publicatie of de onderzoeken? Bel dan de Infoservice 
AZW. Deze is van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 te bereiken op 
telefoonnummer 088 570 70 03. Of mail naar infoazw@cbs.nl. 
 

http://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83539NED/table?dl=1358F
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/hoger-onderwijs
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/hoger-onderwijs
https://www.azwinfo.nl/
mailto:infoazw@cbs.nl
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