
 

Deze factsheet geeft de uitkomsten van het werkgelegenheidsonderzoek 2019. Het Friese 
werkgelegenheidsregister maakt onderdeel uit van de stichting LISA. LISA vertegenwoordigt 20 
regionale registers die gezamenlijk de landelijke werkgelegenheid in beeld brengen.  

Er wordt onderscheid gemaakt in grote- en kleine banen. Tenzij anders vermeld wordt er in de factsheet 
uitgegaan van het totaal aantal banen. Dit is inclusief uitzendkrachten die geteld worden op de vestiging 
waar ze daadwerkelijk werkzaam zijn.   
 
Grote banen: banen van 15 uur of meer 
Kleine banen: banen van minder dan 15 uur 
Peildatum: 1 april 
 

 
Ontwikkeling werkgelegenheid Fryslân 2018-2019  
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Banen 2019 en ontwikkeling sectoren 2018-2019  
 

grote banen kleine banen totaal banen groei totaal  
banen abs.  

groei totaal  
banen %  

aandeel in 
werkgelegenheid 

Landbouw en visserij 12.595 1.630 14.225 -135 -0,9 4,7 

Industrie en 
delfstoffenwinning 

36.985 2.050 39.035 1.335 3,5 12,9 

Nutsbedrijven 2.265 80 2.345 -15 -0,6 0,8 

Bouwnijverheid 18.190 1.060 19.245 480 2,6 6,4 

Handel en reparatie 33.415 16.060 49.470 -180 -0,4 16,4 

Vervoer en opslag 10.070 2.220 12.290 80 0,7 4,1 

Horeca 8.260 6.415 14.670 -10 -0,1 4,9 

Informatie en communicatie 4.130 960 5.090 100 2,0 1,7 

Financiële instellingen 6.570 175 6.745 -125 -1,8 2,2 

Zakelijke dienstverlening 27.515 9.145 36.660 200 0,5 12,1 

Openbaar bestuur en 
overheid 

13.880 240 14.125 235 1,7 4,7 

Onderwijs 16.340 4.315 20.655 -95 -0,5 6,8 

Gezondheids- en 
welzijnszorg 

41.920 12.855 54.775 1.740 3,3 18,1 

Overige dienstverlening 9.395 3.765 13.160 -90 -0,7 4,4 

Totaal 241.530 60.970 302.500 3.525 1,2 100 
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Ontwikkeling werkgelegenheid Fryslân 2014-2019 
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Ontwikkeling werkgelegenheid Fryslân vergeleken met Nederland 

 

 

Ontwikkeling banen sectoren 2018-2019  

Sector Fryslân Nederland 

Landbouw/visserij -0,9 2,2 

Industrie/delfstoffenwinning 3,5 1,9 

Nutsbedrijven -0,6 1,2 

Bouwnijverheid 2,6 4,5 

Handel en reparatie -0,4 1,6 

Vervoer en opslag 0,7 2,8 

Horeca -0,1 3,7 

Informatie en communicatie 2,0 4,2 

Financiële instellingen -1,8 -1,2 

Zakelijke dienstverlening 0,5 3,5 

Openbaar bestuur en overheid 1,7 0,4 

Onderwijs -0,5 2,8 

Gezondheids- en welzijnszorg 3,3 2,8 

Overige dienstverlening -0,7 2,6 

Totaal 1,2 2,5 
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Conclusies werkgelegenheidsonderzoek Fryslân 2019 
 

Tussen de peildata 1 april 2018 en 1 april 2019 is het totaal aantal banen in Fryslân met 3.525 
toegenomen, goed voor een groei van 1,2%. Dit brengt het aantal banen in Fryslân op 302.500. De 
groei maakt dat voor het eerst de grens van driehonderdduizend banen is overschreden. De groei in 
2019 is ongeveer gelijk aan de groei in 2016 en 2017. Vorig jaar nam de werkgelegenheid met een groei 
van 2,8% nog sterker toe.  

Het register maakt onderscheid in grote banen (banen van minimaal 15 uur) en kleine banen (banen 
van minder dan 15 uur). Fryslân telt in 2019 241.530 grote- en 60.970 kleine banen. In 2019 telt Fryslân 
4.100 grote banen meer dan in 2018, dit komt neer op een groei van 1,7%. Het aantal kleine banen is 
met 580 licht afgenomen, een daling van 0,9%.  

De groei van 3.525 banen komt voor een derde voor rekening van nieuwe eenpersoonsbedrijven. In 
2019 is het totaal aantal eenpitters met 1.180 toegenomen tot een totaal van  42.070. Het aantal 
vestigingen met personeel nam met 285 af tot een totaal van 19.950. De  vestigingen met personeel 
zijn goed voor een groei van 2.345 banen.  

Landelijk nam de werkgelegenheid tussen 2018 en 2019 met 2,5% toe. In 2018 kende de Friese 
werkgelegenheid een bovengemiddelde groei, in 2019 is het aantal banen in Fryslân met een toename 
van 1,2% minder sterk gegroeid. Samen met Zeeland en Limburg behoort Fryslân tot de provincies met 
een groei van minder dan twee procent. De provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht laten een 
groei van meer dan drie procent zien.    

De werkgelegenheidsontwikkeling verschilt sterk per sector. In de industrie en de zorg is het aantal 
banen zowel absoluut als relatief het sterkst gegroeid. De Friese industrie telt in 2019 1.335 banen meer 
dan in 2018, goed voor een groei van 3,5%. De sterkste banengroei in de industrie sinds 2007. Het 
aantal banen in de gezondheids- en welzijnszorg nam met 1.740 toe, goed voor een groei van 3,3%. 
Met bijna 55.000 banen is de zorg de grootste sector in Fryslân. De bouwsector is voor het vierde jaar 
op rij gegroeid. In 2019 telt de bouw met een groei van 2,6% 480 banen meer dan in 2018. Ook in de 
sector Informatie/communicatie en bij de overheid is sprake van een groei van ruim 1% 
werkgelegenheid. Binnen de sectoren vervoer en zakelijke dienstverlening nam het aantal banen met 
minder dan één procent toe. In de sectoren landbouw, nutsbedrijven, handel, horeca, onderwijs en 
overige dienstverlening is sprake van een lichte daling van het aantal banen met minder dan één 
procent. In de financiële dienstverlening is het aantal banen met 1,8% afgenomen.  

De sectorale ontwikkeling in Fryslân verschilt met de landelijke ontwikkeling. Landelijk nam in 2019 het 
aantal banen in de landbouw, handel, horeca, onderwijs en overige dienstverlening toe. In Fryslân was 
in deze sectoren sprake van een lichte krimp. Landelijk nam het aantal banen in de bouw, vervoer, 
zakelijke dienstverlening en ICT relatief wat sterker toe dan in Fryslân. Hier staat een relatief sterkere 
Friese banengroei in de industrie, overheid en gezondheidszorg tegenover. 

Recreatie en toerisme is een belangrijke sector in Fryslân (de sector is een samenstelling van bedrijven 
uit de reguliere sectoren). Het totaal aantal banen in de Friese R&T sector is met een kleine daling van 
0,2% min of meer gelijk gebleven aan 2018. De R&T sector is met 21.270 banen goed voor 7% van de 
Friese werkgelegenheid. De agri-en foodsector is een samenstelling van landbouwbedrijven, 
voedingsmiddelenindustrie- en groothandel en dienstverlenende bedrijven voor de sector. Het aantal 
Friese agrobanen is met 210 (0,7%) toegenomen tot een totaal van 30.465.  

Regionaal is met een toename van 1.985 het aantal banen in Zuidoost-Fryslân het sterkst gegroeid 
goed voor een groei van 2,2%. Noordwest-Fryslân telt met een groei van 1.190 banen 1,2% meer 
werkgelegenheid dan in 2018. In de overige regio’s is het totaal aantal banen vrijwel onveranderd 
gebleven. In Noordoost -en Zuidwest Fryslân groeide het aantal banen met minder dan een half procent. 
Op de Waddeneilanden nam het aantal banen met 0,7% af.  

In 9 van de 18 Friese gemeenten is het aantal banen tussen 2018 en 2019 toegenomen. De gemeente 
Heerenveen is met een groei van 4,3% relatief het sterkst gegroeid. Goed voor een groei van 1.360 
banen. De gemeente Leeuwarden heeft er 1.460 banen bij kunnen schrijven, goed voor een groei van 



2%. Van de andere F4 gemeenten telt Smallingerland een groei van 1,2% en bleef het totaal aantal 
banen in Súdwest-Fryslân gelijk. In de gemeenten Harlingen, Schiermonnikoog, Noardeast-Fryslân en 
Ooststellingwerf is het aantal banen met ruim 2% toegenomen. De gemeente Waadhoeke is het aantal 
banen met 440 afgenomen, een krimp van 2,7%. Bij de groei van Leeuwarden en de daling van 
Waadhoeke speelt de verhuizing van een vestiging van een schoonmaakorganisatie een rol (ongeveer 
500 banen). 

In de afgelopen 5 jaar groeide het aantal banen in Fryslân met 6,2%, tegenover een wat sterkere 
landelijke groei van 8,6%. In de horeca, de bouw en informatie/communicatie groeide de 
werkgelegenheid met meer dan 10%. Bij de financiële instellingen is de afgelopen 5 jaar ruim 16% van 
de banen verdwenen. In vergelijking met het landelijk gemiddelde nam het aantal banen in de Friese 
bouw en industrie wat sterker toe. In de andere sectoren was de gemiddelde landelijke groei iets sterker. 
Regionaal groeide het aantal banen sinds 2014 relatief het sterkst op de Waddeneilanden (13,3%) , 
gevolgd door Zuidoost-Fryslân (8,6%).  

 

Werkwijze 

Jaarlijks zet de provincie Fryslân een schriftelijke enquête uit onder bedrijven en instellingen in Fryslân 
waar betaalde arbeid wordt verricht. Grote bedrijven worden jaarlijks benaderd en kleinere door middel 
van een steekproef. Na de schriftelijke ronde wordt een deel van de bedrijven telefonisch gerappelleerd. 
De respons bedraagt jaarlijks ongeveer 60% van de totale werkgelegenheid. Non-respons vestigingen 
worden opgehoogd. Voor de ophoging wordt gebruik gemaakt van de ontwikkelingen bij vergelijkbare 
bedrijven (grootteklasse en sector). Anders dan bij andere bronnen is er sprake van een compleet 
register. Dit maakt het mogelijk om analyses te doen op elk gewenst ruimtelijk en/of sectoraal niveau. 
In Nederland zijn in totaal 20 provinciale en regiogerichte registers actief. Zij zijn verenigd in de stichting 
LISA. LISA bundelt de uitkomsten tot landelijke werkgelegenheidscijfers.  

 
Peildatum:  
De peildatum van de registratie is 1 april.  
 
Urengrens:  
In de registratie wordt gevraagd naar het aantal banen van meer en minder dan 15 uur per week. Grote 
banen = minimaal 15 uur en Kleine banen= minder dan 15 uur per week.  
 
Informatie werkgelegenheidscijfers:  
Voor vragen over de werkgelegenheidscijfers of voor het bestellen van aanvullende gegevens kunt u 
contact opnemen met de afdeling Informatievoorziening van de Provincie Fryslân via: wgr@fryslan.nl 
 

De cijfers zijn ook te vinden in het arbeidsmarktdashboard van de provincie. Hierin staan naast 
gegevens over de werkgelegenheid ook cijfers over o.a. werkzoekenden, WW-uitkeringen, vacatures, 
krapte op de arbeidsmarkt en deelname onderwijs. www.fryslan.frl/arbeidsmarktdashboard.  

Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen, echter uitsluitend bij gebruik van bronvermelding. 
Bron: Werkgelegenheidsregister, provincie Fryslân 2019.  

 


