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Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in 2003
Uitstroom van ouderen uit de werkzame beroepsbevolking
Uitstroom uit de bijstand naar werk
Vergrijzing en dynamiek van werknemers naar bedrijfstak
Vervroegde uittreding en andere overgangen tussen werken en niet-werken
Pensioenleeftijd niet vaak 65
De uitstroomparadox
Welke bijstandsontvangers willen aan het werk?
Van uitkering naar werk

7

dec. 2002
2e kw. 2004
3e kw. 2005
2e kw. 2006
2e kw. 2006
1e kw. 2007
3e kw. 2007
2e kw. 2008
2e kw. 2008
1e kw. 2009

Meerdere keren zonder werk
Werkhervatting na ontslag: een vergelijking van oudere en jongere werknemers
Wie volgen een re-integratietraject?
Arbeidsmarktpositie van personen in 2002-2005
Duur van uitkeringssituaties
Meer of minder uren werken
Herinstroom in werkloosheids- of bijstandsuitkering
Baanvindduren, hoe snel vinden werklozen een baan?
Wie verliezen hun baan bij faillissementen?
Deeltijd-WW in beeld
Na de WW duurzaam aan het werk?
Werk en inkomsten na faillissementsontslag
De flexibele schil - Overeenkomsten en verschillen tussen CBS- en UWV-cijfers
Arbeidsmarktdynamiek 2001-2008
Wisselingen tussen werkloosheid en niet-beroepsbevolking
Transities tussen banen en sociale zekerheid naar regio, 2007-2010
Kans op een baan na de WW nader bekeken
Verandering van werkgever, beroep en lonen
Werkloosheid in 2004-2011: stromen en duren

1e kw. 2009
2e kw. 2009
3e kw. 2009
3e kw. 2009
4e kw. 2009
1e kw. 2010
1e kw. 2010
2e kw. 2010
2e kw. 2010
3e kw. 2010
3e kw. 2010
4e kw. 2010
2e kw. 2011
2e kw. 2011
2e kw. 2012
2e kw. 2012
4e kw. 2012
2013
2013

Sociale samenhang/welzijn
Vrijwilligerswerk onder werkenden en niet-werkenden
Economische en culturele dreiging: wie ervaart dreiging en wie niet?
Meningen over het takenpakket van de overheid
Familie is de belangrijkste bron voor hulp en steun
Wie doet vrijwilligerswerk?
De kwaliteit van het leven in Nederland en in Europa in 2013
Meerderheid bevolking geeft positieve waardering aan het leven
Arbeidsethos in Nederland: staat werk centraal in ons leven?

2e kw. 2011
4e kw. 2012
2013
2015
2015
2015
2015
2015

Sociale zekerheid
Deelname van allochtonen aan de Wet Inschakeling Werkzoekenden
Personen met een uitkering naar herkomstgroepering, 1999
Minder VUT-uitkeringen, meer prépensioenen
Arbeidspositie en opleidingsniveau van personen met een werkloosheidsuitkering, 1999
Deelname van allochtonen aan de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW), 1e halfjaar 2001
Laagste aantal werkloosheidsuitkeringen sinds tien jaar
Samenloop van banen en uitkeringen
Arbeidspositie en opleidingsniveau van personen met een uitkering, 1998
Stromen op de arbeidsmarkt, april-oktober 1999
Hoeveel allochtonen ontvangen een uitkering?
Gemiddelde looptijd werkloosheidsuitkeringen nog geen jaar
Wie komen in de WAO?
Geconstateerde bijstandsfraude completer in beeld
Wie komen in de WAO? (verbeterde uitkomsten)
Vervroegd uittreden of doorwerken?
Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen van 1987-2003
Inkomenseffecten van uittreding
Achterblijvers in de bijstand
Dynamiek in de WAO,WAZ en Wajong: een longitudinale analyse van personen
met een arbeidsongeschiktheidsuitkering
Ontwikkeling van de WW in de periode 2001-2004
Een nieuwe start, of niet?
Seizoeninvloeden in de WW
Levensloopregeling vooral voor hoogopgeleiden
Mantelzorgers maken weinig gebruik van verlofregelingen
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jan. 2002
jan. 2002
febr. 2002
mrt. 2002
juni 2002
juli 2002
dec. 2002
dec. 2002
dec. 2002
dec. 2002
jan. 2003
jan. 2003
apr. 2003
mei 2003
3e kw. 2004
4e kw. 2004
1e kw. 2005
1e kw. 2005
1e kw. 2005
4e kw. 2005
1e kw. 2006
2e kw. 2006
2e kw. 2007
2e kw. 2007

De inkomens- en uitkeringspositie van arbeidsgehandicapten
Personen met een uitkering
Langdurig met een uitkering
Van uitkering naar werk
De Werkloosheidswet: uitkeringen en uitgaven
Jonge nabestaanden en het Anw–gebruik in Nederland
Duur van uitkeringssituaties
Deeltijd-WW in beeld
Personen met een uitkering naar huishoudsituatie
Afhankelijk van een uitkering in Nederland
Transities tussen banen en sociale zekerheid naar regio, 2007-2010
Kans op een baan na de WW nader bekeken

4e kw. 2007
1e kw. 2008
1e kw. 2008
1e kw. 2009
1e kw. 2009
4e kw. 2009
4e kw. 2009
3e kw. 2010
2e kw. 2010
4e kw. 2011
2e kw. 2012
4e kw. 2012

Vakbonden en werkstakingen
Vorig jaar 45 duizend verloren arbeidsdagen door werkstakingen
Organisatiegraad van werknemers daalt in de periode 1995-2000
Organisatiegraad van werknemers, 2001
Werkstakingen 1900-2004
Vakbeweging en organisatiegraad van werknemers
Het aantal vakbondsleden
Vakbeweging en organisatiegraad van werknemers

juni 2002
sept. 2002
mrt. 2003
1e kw. 2006
1e kw. 2007
1e kw. 2008
4e kw. 2012

Vacatures
Aantal vacatures gedaald
Sterke daling aantal vacatures
Daling aantal vacatures zet door
Meeste vacatures voor schoonmaakmedewerkers
Daling aantal vacatures zet krachtig door
Spanning op de arbeidsmarkt nader bekeken
Constante afname aantal vacatures
Lichte toename vacatures in vierde kwartaal
Aantal vacatures blijft dalen
Aantal vacatures licht gedaald
Aantal moeilijk vervulbare vacatures fors gedaald
Groei vacatures herstelt in 2004
Verdergaande groei vacatures
Verdere toename vacatures in 2006
Aantal vacatures naar recordhoogte in 2007
Regionale verschillen in arbeidspositie, werkloosheid en vacatures

febr. 2002
mei 2002
juli 2002
aug. 2002
okt. 2002
nov. 2002
jan. 2003
apr. 2003
juli 2003
okt. 2003
1e kw. 2004
3e kw. 2005
2e kw. 2006
3e kw. 2007
3e kw. 2008
2015

Vergrijzing
Minder VUT-uitkeringen, meer prépensioenen
Vervroegd uittreden of doorwerken?
Welke bedrijfstakken vergrijzen?
Meer ouderen aan het werk
Uitstroom van ouderen uit de werkzame beroepsbevolking
Vergrijzing en dynamiek van werknemers naar bedrijfstak
Hoe gezond is langer doorwerken?
Werkloosheid onder ouderen
Vervroegde uittreding en andere overgangen tussen werken en niet-werken
Grijze druk zal verdubbelen
Inkomen en koopkracht van weduwen en weduwnaars
Pensioenleeftijd niet vaak 65
Inkomenseffect van pensionering 2001-2004
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febr. 2002
3e kw. 2004
3e kw. 2004
2e kw. 2005
3e kw. 2005
2e kw. 2006
4e kw. 2006
4e kw. 2006
1e kw. 2007
2e kw. 2007
3e kw. 2007
3e kw. 2007
4e kw. 2007

Arbeidsmarktmobiliteit van ouderen
Naar een arbeidsdeelname van 80 procent in 2016
Werkhervatting na ontslag: een vergelijking van oudere en jongere werknemers
Pensioenaanspraken in beeld. Deel 1: aanspraken naar geslacht en burgerlijke staat
Pensioenaanspraken in beeld. Deel 2: aanspraken naar herkomst, sociaaleconomische
categorie en huishoudtype
Vijftigplussers op de arbeidsmarkt
Het effect van werkbelasting op voortijdige arbeidsuittreding bij ouderen
Stijgende arbeidsparticipatie en minder uittreding bij ouderen
Verwachte baanvindduren van werkloze 45-plussers
Oordelen over jongere en oudere werknemers
Meningen over pensioenkwesties
De rol van gezondheid bij langer doorwerken

1e kw. 2008
2e kw. 2009
2e kw. 2009
3e kw. 2009
4e kw. 2009
2e kw. 2010
4e kw. 2012
2013
2013
2014
2014
2017

Veiligheid
Wie worden slachtoffer van veelvoorkomende criminaliteit?
Politiewaardering: trends en achtergronden
Vandalisme: stand van zaken, trends en achtergronden
Inkomsten en criminaliteit: de wisselwerking tussen veranderende inkomsten en arrestaties
Criminaliteit en veiligheidsbeleving; landelijke en regionale trends
Melding en aangifte van veelvoorkomende criminaliteit. Stand van zaken, trends en kenmerken
Veiligheidsbeleving van herkomstgroepen
Ervaren terroristische dreiging in Nederland

1e kw. 2007
2e kw. 2012
2014
2014
2015
2016
2017
2017

Verkeer en vervoer
Carpoolen in het woon- werkverkeer
Woon-werkverkeer
Mobiliteit van ouders met jonge kinderen
De invloed van opleidingsniveau op de woon-werkafstand
Personenautobezit van huishoudens en personen
Automobilisten en hun kijk op verkeersveiligheid

okt. 2003
4e kw. 2004
4e kw. 2005
2e kw. 2010
1e kw. 2012
2017

Werkgelegenheid
Beroepsbevolking 2000
Werkgelegenheid en arbeidsmarkt 1987-2001
Schoolverlaters snel aan de slag
Werkgelegenheid, lonen en koopkracht in 2002 en 2003
Spanning op de arbeidsmarkt nader bekeken
Samenloop van banen en uitkeringen
Inkomende en uitgaande pendel, 1998
Banen van studenten in het hoger onderwijs
Relatie tussen banen, werkzame personen en werkzame beroepsbevolking
Banen, lonen en arbeidsduur van werknemers in Nederland, 2001
Maandelijkse geïntegreerde statistiek over de werkzame en werkloze
beroepsbevolking: gebruikte methode
Tijdelijke en langdurige banen, 2000
Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in 2002
Werkgelegenheid, lonen en koopkracht in 2003 en 2004
Banen, lonen en arbeidsduur van werknemers, 2002
Afname banen in 2002 in Groot-Amsterdam
Werktijden van de werkzame beroepsbevolking
Waar zijn allochtone werknemers in dienst?
Welke bedrijfstakken vergrijzen?
Vrouwen op de arbeidsmarkt
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jan. 2002
sept. 2002
okt. 2002
okt. 2002
nov. 2002
dec. 2002
dec. 2002
dec. 2002
apr. 2003
apr. 2003
juli 2003
sep. 2003
nov. 2003
nov. 2003
dec. 2003
dec. 2003
1e kw. 2004
2e kw. 2004
3e kw. 2004
3e kw. 2004

Een verklaring voor het effect van opleiding op de arbeidsmarktpositie van schoolverlaters
Werkgelegenheidsontwikkeling in de jaren 1994-2004: de opmars van deeltijdwerk
Werkgelegenheid, lonen en koopkracht in 2004 en 2005
Arbeidsmarkttransities van oudere werknemers 2000-2001
De virtuele volkstelling 2001
Werken in het stadsgewest: herkomst en bestemming van forensen
Meer of minder willen werken
Nederlanders zijn minder gaan werken
Jongeren op de arbeidsmarkt
Twee eeuwen Volkstellingen: de Virtuele Volkstelling 2001 vergeleken met
haar voorgangers
Turkse werknemers niet minder betaald
Meer ouderen aan het werk
Ouders op de arbeidsmarkt
Arbeidsdeelname van paren
Banen en lonen van werknemers, 2003
Banenverlies in 2004 voor de meeste grote gemeenten
Dertigers op de arbeidsmarkt
Hoge arbeidsdeelname, maar veel deeltijdwerkers en korte werkweken
Aantal ontslagaanvragen sterk gedaald
Ontwikkeling werkgelegenheid in de periode 1969-2006
Grotere vraag naar personeel op elk niveau
Aantal ontslagaanvragen in 2007 bijna gehalveerd
Regionale arbeidsdynamiek in een periode van conjuncturele veranderingen
Banendynamiek in de Randstedelijke gewesten
Globalisering en werkgelegenheid
Wie verliezen hun baan bij faillissementen?
Bedrijfseconomisch ontslag verdubbeld in 2009
Creatieve industrie in Nederland: bedrijven en personen
Banen van werknemers in krimpregio’s

3e kw. 2004
4e kw. 2004
4e kw. 2004
4e kw. 2004
4e kw. 2004
4e kw. 2004
1e kw. 2005
1e kw. 2005
1e kw. 2005
1e kw. 2005
1e kw. 2005
2e kw. 2005
2e kw. 2005
3e kw. 2005
3e kw. 2005
1e kw. 2006
2e kw. 2006
4e kw. 2006
4e kw. 2007
4e kw. 2007
1e kw. 2008
2e kw. 2008
3e kw. 2008
4e kw. 2008
1e kw. 2010
2e kw. 2010
4e kw. 2010
3e kw. 2011
2015

Zorg en arbeid
Ouderschapsverlof
Ouderschapsverlof
Gebruik van kinderopvang
Zorgtaken en arbeidsparticipatie
Mantelzorgers maken weinig gebruik van verlofregelingen
Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun partners
Levensfasen van kinderen en het arbeidspatroon van ouders
Alleenstaande moeders op de arbeidsmarkt
Combinatie van zorg en werk: de invloed van baankenmerken
Mantelzorgers op de arbeidsmarkt
Gebruik en kosten van kinderopvang, 2006-2008
Voltijds werkende nieuwe moeders: vooral laag en middelbaar opgeleide vrouwen
worden beïnvloed door hun (schoon)moeder
Inkomen en de combinatie van arbeid en zorg
Steeds vaker gebruik van ouderschapsverlof
Minder werken na geboorte kind
Veranderingen in arbeidsparticipatie van gescheiden moeders
Burn-out: de rol van werk en zorg
Opvattingen jongeren: taakverdeling tussen mannen en vrouwen
Langdurende zorg door mannelijke en vrouwelijke werknemers
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nov. 2002
1e kw. 2006
3e kw. 2006
3e kw. 2006
2e kw. 2007
4e kw. 2007
1e kw. 2008
4e kw. 2008
1e kw. 2010
3e kw. 2010
3e kw. 2010
4e kw. 2010
1e kw. 2011
3e kw. 2011
3e kw. 2011
3e kw. 2012
4e kw. 2012
2016
2017

