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met afstand deeltijdkampioen
In Nederland ligt het aandeel personen met een deeltijd-
baan uitzonderlijk hoog. Zo had in 2005 bijna de helft van 
alle werkende Nederlanders een baan van minder dan 35 
uur in de week. Het gemiddelde in de Europese Unie lag 
op 18 procent. Geen enkel land komt bij Nederland in de 
buurt. In Noorwegen, het land met het op één na hoogste 
aandeel deeltijdwerkers, is het minder dan 30 procent. 
Vooral vrouwen werken veelal in deeltijd. In Nederland had 
75 procent van alle werkende vrouwen in 2005 een deel-
tijdbaan, tegen gemiddeld 33 procent in de Europese Unie. 
Ook het percentage deeltijdwerkers onder Nederlandse 
mannen was met 23 procent in internationaal opzicht veruit 
het hoogste.
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Aandeel deeltijdwerkers internationaal, 2005
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In de periode 2002-2006 is de hoeveelheid zorg in de 
thuiszorg en verpleeg- en verzorgingshuizen met gemid-
deld 3,6 procent per jaar gegroeid. Daarbij is de hoeveel-
heid zorg in de thuiszorg veel sterker toegenomen dan in 
verpleeg- en verzorgingshuizen. De hoeveelheid geleverde 
zorg aan ouderen groeit sneller dan het aantal patiënten. 
Per oudere neemt dus de zorg toe. Dit komt doordat 
thuiszorgpatiënten niet alleen meer uren zorg krijgen, maar 
ook steeds zwaardere vormen van zorg, zoals verpleging in 
plaats van verzorging. In de verpleeg- en verzorgingshuizen 
is sprake van steeds meer aanvullende zorg bovenop de 
basiszorg. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld extra verzor-
ging en verpleging voor dementerende ouderen en extra 
zorg voor patiënten met reuma, Korsakov en niet-aangebo-
ren hersenletsel.
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Eind 2006 waren er 5,3 miljoen internetspaarrekeningen 
in Nederland. Dat zijn er 0,7 miljoen meer dan in 2005 en 
bijna twee keer zo veel als in 2003. Het tegoed op deze 
rekeningen bedroeg in 2006 74 miljard euro. Dat is 11 
procent meer dan een jaar eerder en ruim een derde van 
het totale spaartegoed in Nederland. De opmars van het 
internetsparen gaat ten koste van andere spaarvormen 
zoals telefonisch sparen.

In 2007 gaf 62 procent van de Nederlanders aan dat zij hun 
bankzaken via internet regelden. Twee jaar eerder was dit 
nog 47 procent. Mannen doen vaker aan internetbankieren 
dan vrouwen: in 2007 deed tweederde van de mannen zijn 
bankzaken via internet, tegen 57 procent van de vrouwen.

Internetspaarrekeningen: aantal en tegoed op 31 december0
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oudere krijgt steeds meer zorg
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