
Leeuwarden, mei 2021

Werkgelegenheids-
enquête

Aan bedrijven en instellingen in Fryslân 

Hierbij ontvangt u de jaarlijkse Provinciale Werkgelegenheidsenquête. Deze enquête wordt 
verstuurd naar een groot deel van de Friese bedrijven en instellingen. Zo verzamelen we informatie 
die onmisbaar is voor het economisch beleid van provincie, regio’s en gemeenten. Inzicht in 
de ontwikkelingen van bedrijven en banen is nodig om een beeld te kunnen vormen van de 
economische situatie.

Uitkomst uit het onderzoek van vorig jaar liet zien dat tot april 2020 de werkgelegenheid in Fryslân 
met 0,9% is afgenomen. In totaal zijn er 2.700 banen verloren. Dit volgt vier jaren van toenemende 
werkgelegenheid. In de zorg en ICT nam het aantal banen nog wel toe met twee procent. In de 
industrie, vervoersector en horeca was het banenverlies meer dan drie procent. De handelssector 
leverende 500 banen in. Het banenverlies kan voor een groot deel gezien worden als effect van de 
coronacrisis. De extra bevraagde peildatum van 1 september laat zien dat in de zomerperiode het 
aantal banen weer toenam. Mede door seizoensinvloeden, maar zeker ook door steunpakketten  
van de overheid en veerkracht bij ondernemers en organisaties. 

Om de ontwikkeling van de werkgelegenheid in Fryslân te kunnen volgen vragen wij u vriendelijk 
ook dit jaar onze werkgelegenheidsenquête in te vullen. Het invullen van de vragenlijst vergt slechts 
enkele minuten; wij stellen u slechts een paar korte vragen over het aantal medewerkers in uw 
bedrijf. Bent u ZZP-er, freelancer, oefent u een vrij beroep uit, dan ook vragen wij u deze enquête in 
te vullen.

Cijfers over de Friese werkgelegenheid vindt u in onze digitale databank en arbeidsmarktdashboard. 
Te vinden op www.fryslan.frl/cijfers-kaarten.

U kunt de vragenlijst ook digitaal invullen op www.startvragenlijst.nl/fryslan. Uw inloggegevens 
vindt u op de enquête. Hierbij kunt u tevens aangeven de vragenlijst voortaan per mail te willen 
ontvangen. 

 Met vriendelijke groet,

 Drs. A.A.M. Brok
 Commissaris van de Koning  
 in de provincie Fryslân

http://www.fryslan.frl/cijfers-kaarten


Werkgelegenheidsregister Fryslân | Het werkgelegen-

heidsregister (WGR) Fryslân registreert sinds 1978 de werk-

gelegenheid bij bedrijven en instellingen in Fryslân door 

middel van een jaarlijks terugkerende enquête. 

Doel van het WGR | Doel van het werkgelegenheidsregis-

ter Fryslân is het verkrijgen van actuele, betrouwbare en 

gedetailleerde basisinformatie over de werkgelegenheid 

van alle bedrijven en instellingen in de provincie Fryslân.

Voor wie is het WGR bedoeld? | De gegevens zijn  

bedoeld als basis voor het sociaal-economisch en ruimte-

lijk beleid van provincie en gemeenten in Fryslân. Daar-

naast worden de gegevens gebruikt ter ondersteuning 

van arbeidsmarkt- en  investeringsbeleid. Ook worden de 

werkgelegenheidscijfers gebruikt voor onderzoek en in 

publicaties op sociaal-economisch terrein.

Online enquête | Het is mogelijk  de enquête digitaal in 

te vullen. Wanneer u vorig jaar van deze mogelijkheid  

gebruik hebt gemaakt dan heeft u dit jaar een uitnodi-

ging via de mail gehad.  Heeft u een papieren enquête 

ontvangen dan kunt u de enquête alsnog online invullen 

op www.startvragenlijst.nl/fryslan. 

Uw inloggegevens vindt u op de enquête.  

Geregistreerde informatie en veel gestelde vragen
In het Werkgelegenheidsregister worden opgeslagen: 

naam organisatie, vestigingsadres, bedrijfsomschrijving 

en aantal werknemers. Hiermee kan antwoord gegeven 

worden op veel gestelde vragen zoals:

  Wat is de werkgelegenheidsontwikkeling in de verschil-

lende sectoren over de afgelopen jaren?

  Hoe staat het met het aantal banen op bedrijventerreinen 

en kantoorlocaties?

  Hoe heeft de R&T sector zich per gemeente ontwikkeld 

sinds 2000?

  In welke gemeenten zijn de zorg- en welzijnsinstellingen 

sterk vertegenwoordigd?

  Hoe is de werkgelegenheidsontwikkeling in de verschil-

lende gemeenten of streekregio’s?

Worden de gegevens alleen in de provincie Fryslân  
verzameld? | In Nederland zijn in totaal 19 provinciale 

en regiogerichte registers actief. Zij zijn verenigd in de 

stichting LISA. LISA bundelt de uitkomsten tot landelijke 

cijfers. Informatie is te vinden op www.lisa.nl of te verkrij-

gen via de LISA Projectorganisatie, postbus 597, 7500 AN,  

Enschede, telefoon 053 – 4825080, e-mail info@lisa.nl.  

Het WGR Fryslân staat geregistreerd bij het College  

Bescherming Persoonsgegevens onder nummer 1157596.

Informatie werkgelegenheidsenquête /

werkgelegenheidscijfers

WGR Fryslân, Antwoordnummer 3269, 8900 VC Leeuwarden, 

telefoon 058-292 5925, e-mail: wgr@fryslan.nl

Informatie

 

2019 2020

Groei 2019-2020 

abs.

Groei 2019-2020 

Fryslân  in %

A Landbouw en visserij 14.280 14.355 75 0,5

BC Industrie en delfstoffenwinning 38.885 37.645 -1.240 -3,2

DE Nutsbedrijven 2.345 2.190 -155 -6,5

F Bouwnijverheid 19.305 19.120 -185 -1,0

G Handel en reparatie 49.890 49.375 -515 -1,0

H Vervoer en opslag 12.320 11.860 -460 -3,8

J Horeca 14950 14.055 -895 -6,0

I Informatie en communicatie 5.095 5.190 95 1,9

K Financiële instellingen 6.680 6.590 -90 -1,4

LMN Zakelijke dienstverlening 36.690 36.315 -375 -1,0

O Openbaar bestuur en overheid 14.210 14.205 -5 0,0

P Onderwijs 20.625 20.660 35 0,2

Q Gezondheids- en welzijnszorg 54.890 56.070 1.180 2,1

RSTU Overige dienstverlening 13.245 13.065 -180 -1,3

Totaal 303.410 300.700 -2.710 -0,9

Werkgelegenheidsontwikkeling Provincie Fryslân 2019-2020

Totaal aantal banen per 1 april
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