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Forse groei arbodienstverlening houdt aan
in 2000

De arbodiensten en arbo-adviesbureaus vertonen een voortdurende
groei sinds 1995. Ook in 2000 heeft deze groei zich voortgezet. De
omvang van het personeel, de opbrengsten en de kosten zijn gestegen.
Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Het totaal aantal arbodiensten en arbo-
adviesbureaus neemt echter af sinds 1995. Oorzaak hiervan zijn de
vele fusies en overnames.

Omzet gestegen

De omzet in de sector arbodienstverlening is in 2000 met 14 procent
gestegen tot 789 miljoen euro. In 1998 was er sprake van een groei van
14 procent, in 1999 van 12 procent. De kosten zijn gestegen tot 764
miljoen euro. Het bedrijfsresultaat bedraagt in 2000 ruim 24 miljoen
euro, ongeveer evenveel als in het jaar ervoor.

Meer arbeidsplaatsen

Eind 2000 zijn er bij arbodiensten en arbo-adviesbureaus ruim 9400
bezette arbeidsplaatsen. Ten opzichte van 1999 is dit een stijging van
11 procent. Bijna een kwart van de arbeidsplaatsen wordt bezet door
artsen. Negen procent wordt bezet door arbeidshygiënisten,
veiligheidskundigen en arbeids- en organisatiedeskundigen.

Minder bedrijven

Het aantal bedrijven daalt vanaf 1995. Door fusie en overname is het
aantal bedrijven met 74 afgenomen tot 127 in 2000. De grootste tien
arbodiensten vertegenwoordigen 61 procent van de omzet van de hele
sector. Het aandeel van de 100 kleinste bedrijven in de omzet is 15
procent.

Technische toelichting
Deze gegevens zijn gebaseerd op de jaarlijkse CBS-enquêtering van
arbodiensten en arbo-adviesbureaus over financiën en personeel. De
Arbo-wet kent een certificeringprocedure voor arbodiensten. Het CBS-
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onderzoek richt zich op alle gecertificeerde arbodiensten, alsmede op
de adviesbureaus met vijf of meer bezette arbeidsplaatsen.
De in 1994 ingevoerde verplichting voor werkgevers om zich te laten
ondersteunen door arbodiensten heeft een uitbreiding van de arbo-
dienstverlening tot gevolg gehad. Arbodienstverlening, vroeger
bedrijfsgezondheidszorg genoemd, houdt in belangrijke mate het
begeleiden van zieke werknemers in. Andere taken zijn onder andere
periodiek onderzoek van werknemers, het houden van een spreekuur,
werkplekonderzoek, aanstellingskeuringen en het geven van adviezen
op het gebied van arbeidsomstandigheden.

Noot voor de redactie
Voor achtergrondinformatie en aanvullende tabellen over dit onderwerp
kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau voor de Statistiek in
Voorburg, drs. R.F.J. van Gastel, tel. (070) 337 40 42. Overige
informatie kunt u verkrijgen bij de persdienst van het CBS,
tel. (070) 337 58 16.

Bezette arbeidsplaatsen van personeel op de loonlijst (excl. oproepkrachten)
van arbodiensten en arbo-adviesbureaus, per 31 december

1995 1999 2000

Aantal

Bedrijfs- en overige artsen 1660 2020 2240

Arbeidshygiënisten 210 260 280

Veiligheidskundigen 250 310 300

Arbeids- & organisatiedeskundigen 100 210 250

Arbo-adviseurs . 370 360

Verzuimrapporteurs . 550 530

Arbo-verpleegkundigen 440 400 440

Administratief personeel 1380 2420 2800

Ander personeel 2180 1920 2230

TOTAAL 6220 8460 9420

w.v.

Fulltime 4500 5890 6450

Parttime 1720 2570 2970

Bron: CBS
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Exploitatiegegevens arbodiensten en arbo-adviesbureaus
1995 1999 2000 2000

Aantal instellingen 201 133 127 127

mln. euro mln. euro mln. euro mln. gld.

Ontvangen voor Arbo-activiteiten 402,8 678,2 776,6 1711,4

Andere opbrengsten 4,4 13,2 12,1 26,7

TOTAAL OPBRENGSTEN 407,2 691,4 788,7 1738,1

Personele kosten 289,7 455,0 536,5 1182,4

Andere kosten 141,8 212,3 227,8 501,9

TOTAAL EXPLOITATIEKOSTEN 431,5 667,3 764,3 1684,3

Exploitatiesaldo -24,3 24,1 24,4 53,8

Bron: CBS


