Korte onderzoeksbeschrijving MKB & Ondernemerschap –
Bedrijvendynamiek; startende bedrijven
Wat behelst het onderzoek

Doel
Het publiceren van de werkgelegenheidsontwikkeling van startende bedrijven over een 3-jaars
periode. Deze cijfers worden gemaakt in het kader van het programma MKB &
Ondernemerschap. Op basis van deze cijfers kunnen analyses worden gemaakt over
kenmerken van startende bedrijven die groei of krimp van de werkgelegenheid doormaken.
Doelpopulatie
Alle startende bedrijven uit het ABR die de eerste 3 jaar overleven.
Statistische eenheid
Bedrijfseenheid
Aanvang onderzoek
Het onderzoek is gestart met de populatie bedrijven die de 3-jaars periode 2010-2013
overleefd heeft.
Frequentie
De gegevens worden op jaarbasis gepubliceerd.
Publicatiestrategie
De gepubliceerde cijfers zijn bij eerste publicatie voorlopig. Bij volgende publicaties kunnen
ze worden bijgesteld op basis van nieuw ontvangen informatie. Cijfers worden 18 maanden na
afloop van de 3-jaars periode definitief.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek
Het onderzoek is gebaseerd op een koppeling tussen het Algemeen Bedrijvenregister (ABR)
en de Polisadministratie.
Waarnemingsmethode
De gegevens uit de Polisadministratie worden op bedrijfseenheid gekoppeld aan het ABR,
waardoor voor elke startende bedrijfseenheid het gemiddelde aantal werknemers per jaar
bepaald wordt. De populatie startende bedrijven die een 3-jaars periode overleeft, wordt
bepaald op basis van gegevens uit het ABR. Hierbij wordt gecorrigeerd voor reactiveringen.
Startende bedrijven worden bepaald conform de methode die beschreven is bij de tabel over
oprichtingen van bedrijven.
Berichtgevers
De gegevens zijn volledig gebaseerd op registraties.

Steekproefomvang
N.v.t.
Geheimhouding
De aantallen bedrijven zijn afgerond op vijftallen, dit ter voorkoming van onthulling.
Weging
Er is geen weging toegepast op de cijfers. De gegevens zijn afkomstig uit registraties.
Controle- en correctiemethoden
De populatie bedrijven in het ABR wordt maandelijks vastgesteld waarbij controle op
bedrijfseconomische activiteit plaatsvindt op basis van de Polisadministratie en fiscale
gegevens.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid
De nauwkeurigheid van de cijfers uit dit onderzoek is direct afhankelijk van de
nauwkeurigheid van de cijfers van de twee bronnen: de Polisadministratie en het ABR. De
nauwkeurigheid van de cijfers van beide bronnen wordt elke maand gecheckt.
Volgtijdelijke vergelijkbaarheid
De methode die wordt toegepast op de gepubliceerde 3-jaars perioden is onveranderd,
waarmee de gegevens volgtijdelijk vergelijkbaar zijn.
Beschrijving kwaliteitsstrategie
De gegevens worden vóór levering uitvoerig gecheckt.

