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Rapportage Trends en Cijfers 2015
beschikbaar

De nieuwste editie van ‘Trends en Cijfers: Werken in de
Publieke Sector’ is nu te vinden in de Kennisbank. Deze
jaarlijkse rapportage van de directie Arbeidszaken
Publieke Sector van het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties beschrijft de belangrijkste
trends op het gebied van Arbeidszaken. Editie 2015 is
op 24 september 2015 aangeboden aan de Tweede
Kamer.

Het deel Trends visualiseert de belangrijkste trends op
uiteenlopende gebieden in infographics, zoals het aantal
medewerkers, personele samenstelling, kosten,
arbeidsvoorwaarden et cetera. Het deel Cijfers splitst de
onderliggende data van die infographics uit in tabellen. Beide
rapporten vindt u op de Kennisbank in de sectie Rapporten.
Databronnen geactualiseerd en dossier Mobiliteit toegevoegd
In het onderdeel Cijfers van de Kennisbank zijn de bestanden
aangevuld met de cijfers over 2014. In het dossier Diversiteit
is de databron Personen en FTE geactualiseerd met gegevens
over 2013 en 2014 voor instellingen in onderwijs &
wetenschap en instellingen in openbaar bestuur & veiligheid. U
kunt nu dus ook voor deze jaren gegevens inzien, uitsplitsen
en gebruiken. De cijfers geven inzicht in de diversiteit van de
personele samenstelling voor specifieke instellingen of regio’s,
zoals het percentage medewerkers van een bepaalde
leeftijdsgroep, sekse of etnische achtergrond.
Het dossier Mobiliteit Overheid en Onderwijs is nieuw
toegevoegd aan de sectie Cijfers. Het dossier bevat de
aantallen medewerkers die zijn ingestroomd of uitgestroomd
in een bepaald jaar (2010-2014). U kunt zelf uitsplitsingen
maken, bijvoorbeeld naar sector, leeftijd, loonklasse en
geslacht.
Nieuwe sociale zekerheidsstatistieken
Naast cijfers over de werkgelegenheid, worden op de
Kennisbank sinds kort ook (weer) sociale zekerheidstatistieken
gepubliceerd. Deze hebben onder meer betrekking op de
ontwikkeling van het aantal werklozen (WW’ers) en het aantal
arbeidsongeschikten (WIA en WAO).
Daarbij valt op dat het aantal WW’ers in het openbaar bestuur
recent is gedaald, maar in het funderend onderwijs (PO, VO,
MBO) juist sterk is toegenomen. Tussen 2010 en 2015 steeg
het aantal WW’ers in deze sectoren met bijna 90%. Het aantal
arbeidsongeschikten (WIA) nam in dezelfde periode ook toe.
In het openbaar bestuur steeg het aantal gedeeltelijk
arbeidsongeschikten (WGA) met circa 70% (van 2.180 naar
3.750) en het aantal volledig arbeidsongeschikten (IVA) met

zo’n 17% (van 850 naar 1.850). Meer gedetailleerde
informatie hierover, vindt u op de kennisbank (dossier Sociale
zekerheid Overheid en Onderwijs).

Thema 'Inkomsten van gemeenten'
geactualiseerd

Het thema Inkomsten van gemeenten is recentelijk
geactualiseerd: er zijn nu cijfers te vinden op basis van
de gemeentelijke jaarrekeningen van 2013 en de
begrotingen van 2015.
De rijksoverheid is verantwoordelijk voor een groot deel van
de gemeentelijke inkomsten en wil daar informatie over
verstrekken. Het thema 'Inkomsten van gemeenten' biedt
daarom informatie over de hoogte van de inkomsten van alle
gemeenten samen, waar die inkomsten vandaan komen en
welke soorten inkomsten gemeenten hebben. Ook is er een
kaartje te zien waarop voor alle gemeenten de inkomsten per
inwoner worden getoond.
Daarnaast wordt ingegaan op de uitgaven en worden de
inkomsten voor bouwgrondexploitatie en de onttrekkingen aan
de reserves vergeleken met de uitgaven. Via de functie Cijfers
kunnen de gegevens - vanaf 2008 - uitgesplitst worden naar
provincies en regio’s. Selecteert u hiervoor als dossier
Financiën Openbaar Bestuur.

Nieuw: Extra mogelijkheden binnen de
Kennisbank

Het afgelopen half jaar hebben we een aantal
verbeteringen aangebracht in de indeling en opmaak
van de Kennisbank, mede op basis van
gebruikersonderzoek. Daarnaast zijn er twee nieuwe
manieren toegevoegd om gegevens weer te geven en te
downloaden. Het doel hiervan is om de Kennisbank
steeds overzichtelijker, toegankelijker en
gebruiksvriendelijker te maken.
Kaarten
Van bepaalde gegevens in de Kennisbank zijn ook gegevens
per gemeente bekend. Vanaf nu ziet u dat terug in kaarten
van Nederland: de gegevens van een gemeente bepaalt de
kleur van deze gemeente op de kaart, maar zijn ook terug te
zien door de muis boven de gemeente te houden of te klikken.
Kijkt u bijvoorbeeld eens naar de kaarten op de themapagina’s
Trends en ontwikkelingen en Inkomsten van gemeenten.
Open data
Sinds kort kunt u de gegevens in het onderdeel Cijfers ook
downloaden als open data, in CSV-format. Dit maakt het
hergebruik van gegevens makkelijker en past dus in het beleid
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties om in te zetten op een open overheid. Om
data te downloaden in CSV-format kiest u eerst de juiste
gegevens en klikt vervolgens op het tabblad ‘Exporteren en
Delen.’
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