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Inleiding  
 

 

In 2012/2013 heeft Aequor voor het (inmiddels opgeheven) Bosschap een onderzoek uitgevoerd naar de 

arbeidsmarkt van de sector bos- en natuurbeheer. Sinds 1 januari 2014 is de VBNE (Vereniging van Bos- 

en Natuurterreineigenaren) de nieuwe vereniging die zich inzet voor eigenaren van bos en natuur. Om tot 

een adequate reeks van arbeidsmarktinformatie te komen, vragen de Sociale Partners Bos en Natuur bij 

monde van de VBNE aan Aequor om een onderzoek dat eerder gepubliceerde informatie continueert, 

aangevuld met een aantal sectorspecifieke vragen. Aequor onderstreept het belang van dit onderzoek 

omdat goed zicht op de arbeidsmarkt de sector in staat stelt om te kunnen anticiperen op toekomstige 

ontwikkelingen. 

 

Dit rapport beslaat voor een groot deel geactualiseerde kwantitatieve data ten opzichte van de 

voorgaande rapportage. Informatie is opgenomen met betrekking tot bedrijven, vacatures, werknemers 

en onderwijs (leerlingen en gediplomeerden). In deze rapportage zijn onderdelen toegevoegd die niet aan 

bod zijn gekomen in het vorige rapport: zzp’ers, geregistreerde werkzoekenden, vrijwilligers en 

Wajongers. Daarnaast wordt gereflecteerd op trends en ontwikkelingen in de sector en op aanbevelingen 

die voortkwamen uit het voorgaande onderzoek. 

 

Leeswijzer 

In hoofdstuk 1 wordt kort de doelstelling en de aanpak van dit onderzoek toegelicht. In hoofdstuk 2 wordt 

een beknopte schets van de sector bos- en natuur gegeven. In hoofdstuk 3 staan de bedrijven (kenmerken 

en ontwikkelingen) centraal. Hierbij is ook aandacht voor de zzp’ers. In hoofdstuk 4 komen de 

belangrijkste kenmerken van werknemers aan bod. In hoofdstuk 5 wordt dieper ingegaan op de in-, door- 

en uitstroom van werknemers, vacatures en het perspectief op werk. In hoofdstuk 6 staat het onderwijs 

dat gericht is op de sector centraal (mbo, hbo, wo). In hoofdstuk 7 wordt kort gereflecteerd op trends en 

ontwikkelingen in de sector. In hoofdstuk 8 worden de conclusies weergegeven en is aandacht voor 

aanbevelingen naar aanleiding van dit rapport. 
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1 Doelstelling en aanpak 
 

 

1.1 Doelstelling 
 

De doelstelling van het onderzoek is om op basis van een geactualiseerde reeks arbeidsmarktgegevens 

inzicht te krijgen in de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van de sector bos- en natuurbeheer. Meer 

specifiek gaat het hierbij om gerichte informatie over de bedrijven en werknemers (werkgelegenheid), 

vacatures en onderwijs en mogelijke ontwikkelingen hierin. Dit onderzoek ondersteunt hiermee de 

beleidsvorming in de sector bos- en natuurbeheer.  

 

 

1.2 Onderzoeksaanpak 
 

Het onderzoek bestaat voor een groot deel uit een aanvulling op de kwantitatieve arbeidsmarktinformatie 

met actuele cijfers. In de voorgaande rapportage (2013) zijn cijfers opgenomen over de periode 2006-

2011. Onderliggend rapport breidt deze cijferreeks uit met de jaren 2012 en 2013. Belangrijke 

informatiebronnen zijn: Colland Arbeidsmarkt, LISA, CBS, DUO en de Vereniging Hogescholen. Evenals de 

resultaten van het Arbeidsmarktonderzoek 2014 dat Aequor samen met Colland Arbeidsmarkt heeft laten 

uitvoeren. 

 

Nieuwe onderdelen (ten opzichte van de voorgaande rapportage) zijn zzp’ers, werkzoekenden, 

vrijwilligers en Wajongers. Deze vier onderdelen zijn cijfermatig niet exact in beeld te brengen op het 

gewenste sectorniveau. Op basis van deskresearch en informatie verkregen van een aantal organisaties in 

de sector wordt een beeld van de beschikbare informatie gegeven met waar mogelijk een sectorindicatie.  

 

In deze rapportage worden de nieuwe kengetallen met een beschrijvende analyse opgenomen. 

Terugkijkend op de trends en ontwikkelingen alsook de aanbevelingen uit het voorgaande onderzoek sluit 

het rapport af met conclusies en (nieuwe) aanbevelingen. 

 

Dit rapport is op 11 februari 2015 in concept gepresenteerd tijdens het sociaal overleg Bos en Natuur te 

Driebergen. Op basis van op- en aanmerkingen zal dit rapport worden bijgesteld en eventueel voorzien 

worden van additionele informatie. 

 

 

1.2.1 Toelichting kwantitatieve databronnen 

 

Dit onderzoek gaat uit van twee grote kwantitatieve databronnen: Colland Arbeidsmarkt en LISA. Het is 

belangrijk om bij de interpretatie van de cijfers rekening te houden met de databron. De cijfers uit deze 

bronnen zijn niet zondermeer met elkaar te vergelijken. Binnen de verschillende databronnen zijn wel 

ontwikkelingen zichtbaar. Hieronder volgt een korte toelichting per databron, een uitgebreide toelichting 

is te vinden in bijlage 2.  

 

Colland Arbeidsmarkt 

Colland Arbeidsmarkt registreert informatie van bedrijven op basis van de cao die de betreffende 

onderneming toepast. Het gaat hierbij altijd om bedrijven met personeel. Zzp’ers en losse 
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arbeidskrachten (zoals flexwerkers en uitzendkrachten) worden door Colland niet geregistreerd. 

Daarnaast zijn bij Colland alleen particuliere bedrijven aangesloten. Bos- en terreinbeheerders met een 

overheidsachtergrond (zoals Staatsbosbeheer, gemeenten, provincies, Rijksoverheid, het Ministerie van 

Defensie) zijn niet bij Colland aangesloten. Een uitzondering hierop vormen Natuurmonumenten en de 

provinciale landschappen (12Landschappen), zij vallen wel binnen de registratie van Colland 

Arbeidsmarkt.  

 

LISA 

LISA is een vestigingenregister met gegevens over alle vestigingen in Nederland waar betaald werk wordt 

verricht. De vestigingsinformatie omvat zowel geografische gegevens (adres) als sociaal-economische 

gegevens (werkgelegenheid en economische activiteit). Voor de sector bos- en natuurbeheer worden 4 SBI-

groepen (standaard bedrijfsindeling) onderscheiden: Bosbouw (02.10), Exploitatie van bossen (02.20), 

Dienstverlening voor de bosbouw (02.40) en Natuurbehoud (91.04.2). In tegenstelling tot de registratieset 

van Colland bevat LISA wel gegevens over zzp’ers en losse arbeidskrachten.  
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2 Sectorschets bos- en natuurbeheer  
 

 

In dit hoofdstuk wordt een korte schets van de sector bos- en natuurbeheer gegeven. Hierbij wordt met 

name ingezoomd op de onderverdeling van natuur in Nederland naar organisatie of partij. De informatie 

in dit hoofdstuk bevat ingekorte (en waar mogelijk geactualiseerde) informatie over de sector ten 

opzichte van de eerdere rapportage.  
 

De belangrijkste spelers in Nederland op het gebied van bos- en natuurbeheer bezitten bij elkaar zo’n 

800.000 hectare. Ongeveer de helft hiervan is publiek bezit en de helft privaat bezit. In figuur 1 is een 

overzicht opgenomen van de verdeling van het natuurbezit onder betrokken partijen. Volledige en 

gedetailleerde kwantitatieve informatie over het natuurbezit in Nederland is moeilijk te vinden. Figuur 1 is 

daarom geen uitputtend overzicht, maar geeft wel een beeld van de grootste partijen met natuurbezit in 

Nederland. De verschillende partijen worden in de tekst onder de figuur nader toegelicht.  
 
 
Figuur 1. Verdeling natuurbezit in Nederland naar type bezit in duizenden hectare (bron: zie voetnoot1) 

 
 

2.1 Staatsbosbeheer 
 

Staatsbosbeheer is de grootste natuurbeheerder in Nederland met een bezit van 260.000 hectare. De 

organisatie beheert niet alleen bos, maar ook duin, moeras, heide, uiterwaarden en graslanden. 

Staatsbosbeheer draagt ook zorg voor cultuurhistorische elementen, zoals forten en landgoederen. In 

2013 heeft de organisatie 922 fte in dienst. Staatsbosbeheer is met deze omvang een belangrijke 

werkgever in de sector. In hoofdstuk 3 gaan wij nader in op het aantal bedrijven en werknemers, zoals 

ook nader aangeduid komt Staatsbosbeheer niet voor in de registratie van Colland Arbeidsmarkt.  

 

 

 

  

                                                             

1. Informatie via websites organisaties (laatst geraadpleegd op 12 januari 2015): staatsbosbeheer.nl, rijksoverheid.nl, 

dienstlandelijkgebied.nl, grondbezit.nl (Federatie Particulier Grondbezit), de12landschappen.nl, natuurmonumenten.nl. Daarnaast is 

gebruik gemaakt van publicaties van: InnovatieNetwerk (Op de Beek, 2012) en WUR (Smits & Van der Heide, 2013). 
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2.2 Ministerie van Defensie 

 

Het Ministerie van Defensie is verantwoordelijk voor de nationale en bondgenootschappelijke veiligheid 

en levert een bijdrage aan het bevorderen van de internationale rechtsorde. Zij bezit ongeveer 50.000 ha 

aan natuurterreinen en gebruikt die primair voor militaire doeleinden. Een deel van die terreinen is 

openbaar toegankelijk. 

 

 

2.3 Gemeenten 
 

Alle gemeenten in Nederland bezitten samen zo’n 43.000 hectare aan natuur. De belangen in natuur 

variëren van het creëren van groenvoorzieningen voor een beter woon- of vestigingklimaat, het bieden 

van recreatie voor bewoners of het exploiteren van toeristische voorzieningen voor bezoekers. Het 

beheer van de terreinen wordt meestal uitbesteed aan Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Provinciale 

Landschappen of de recreatieschappen. 

 

 

2.4 Dienst Landelijk Gebied 
 

Dienst Landelijk Gebied (DLG) is een onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken en werkt voor 

de verschillende overheden om gebiedsdoelen te realiseren. Dat kan via grondaankoop, inrichting van 

gebieden en het voorstellen van natuurbeheermaatregelen (zoals aanplant en beheer van bossen). DLG 

verwerft en vervreemdt gronden en heeft een dynamische grondvoorraad van 36.000 hectare (ultimo 

2012). 

 

 

2.5 Drinkwaterbedrijven 

 

De waterbedrijven verzorgen het winnen, produceren en distribueren van drinkwater in Nederland. Een 

aantal van de waterbedrijven beheert daarnaast ook natuurgebieden (waaronder PWN, Waternet en 

Dunea). Gezamenlijk beheren de drinkwaterbedrijven ongeveer 21.000 hectare natuurgebied, deze zijn 

gedeeltelijk opengesteld voor publiek. 

 

 

2.6 Particulieren 
 

Nederland kent enkele grote particulier beheerde natuurgebieden. Voor het overgrote deel bezitten 

particulieren veel versnipperde (bos)terreinen, vaak kleiner dan 5 hectare. De Federatie Particulier Grondbezit 

(FPG) kent ruim 1.600 leden die samen ongeveer 200.000 hectare natuur beheren.  

 
 
2.7 Provinciale Landschappen 
 

De provinciale Landschappen zijn twaalf particuliere natuurbeschermingsorganisaties die zich inzetten 

voor het behoud, het beheer en de ontwikkeling van natuur en landschap in de provincie. Behalve voor 

natuur is er ook oog voor cultuurhistorie (zoals landgoed) en probeert men draagvlak te creëren voor de 
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natuur via voorlichting en educatie. De Provinciale Landschappen worden landelijk vertegenwoordigd 

door De 12Landschappen, samen hebben zij ongeveer 108.000 hectare natuurterrein in eigendom.  

 

 
2.8 Natuurmonumenten 
 

Natuurmonumenten is een vereniging met ongeveer 650.000 leden en 730 medewerkers in dienst (ultimo 

2013). Het is haar missie om natuur, landschap en daarmee samenhangende cultuurhistorie veilig te 

stellen door gebieden aan te kopen en te beheren. Daarnaast wil ze mensen in de gelegenheid stellen om 

actief in contact te komen met natuur en landschap. Momenteel bezit Natuurmonumenten ruim 110.000 

hectare aan natuurterrein (peiling 1-1-2014).  
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3 Kenmerken bedrijven 
 

 

In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van (de ontwikkeling van) het aantal bedrijven, de 

bedrijfsomvang en de regionale spreiding van bedrijven in de sector bos- en natuurbeheer. Waar mogelijk 

worden cijfers weergeven over de periode 2006 – 2013. De basis wordt gevormd door gegevens uit de 

dataregistraties van Colland Arbeidsmarkt en werkgelegenheidsregister LISA, aangevuld met 

deskresearch. In dit onderzoek wordt aandacht besteedt aan het onderscheid tussen de dataset van 

Colland Arbeidsmarkt en van LISA, let hierop bij de interpretatie van de cijfers (zie ook paragraaf 1.3). 

 

 

3.1  Ontwikkeling aantal bedrijven en aantal werknemers  
 

In 2013 telt het register van Colland Arbeidsmarkt 2.564 werknemers in de sector bos- en natuurbeheer, 

de registratieset van LISA telt 3.175 werkzame personen. Dit verschil kan verklaard worden door een 

verschillend registratiebeleid van de registers (zie paragraaf 1.3). Zoals aangegeven komen onder andere 

werknemers van Staatsbosbeheer (met 922 fte één van de grootste werkgevers in de sector) niet voor in de 

registratie van Colland, net als de eenmanszaken en losse arbeidskrachten. Ondanks dat beide datasets niet 

sluitend zijn wat betreft de totale werkgelegenheid in de sector geven deze wel zicht op de ontwikkeling van 

bijvoorbeeld het aantal bedrijven en werknemers, de bedrijfsgrootte en regionale spreiding. 

 

Ontwikkeling aantal bedrijven en werkzame personen volgens registratie Colland Arbeidsmarkt 

Colland Arbeidsmarkt registreert in 2013 188 bedrijven met werknemers in de sector bos- en 

natuurbeheer. Bij deze bedrijven werken 2.564 werknemers. Gemiddeld werken er 14 werknemers bij 

één bedrijf. In de periode 2006-2013 is een verschuiving te zien van het aantal bedrijven en werknemers. 

Dit wordt zichtbaar in figuur 2. 

 
Figuur 2. Ontwikkeling aantal bedrijven en werknemers in de periode 2006-2013 (bron: Colland Arbeidsmarkt

2
, 

2014) 

 

                                                             
2
 Voor alle gegevens in dit rapport met als bron Colland Arbeidsmarkt geldt dat geanonimiseerde informatie uit registratiebestanden van 

Colland Arbeidsmarkt is gebruikt, bewerkt door Colland Bestuursbureau/Aequor.  
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Opvallend is dat er in 2006-2007 een grote toename (+16%) is van het aantal bedrijven en dat er in 2011-

2012 een grote afname (-7%) is van het aantal bedrijven. Gelijktijdig met de daling van het aantal 

bedrijven in 2011-2012 is ook een daling van het aantal werknemers zichtbaar (-9%). Zowel de daling van 

het aantal bedrijven als het aantal werknemers zetten in 2013 niet door.  

 

Ontwikkeling aantal vestigingen en werkzame personen volgens registratie LISA 

In 2013 telt het werkgelegenheidsregister LISA 706 vestigingen met totaal 3.175 werkzame personen in 

de sector bos- en natuurbeheer (zie figuur 3). LISA geeft ook inzicht in het aantal werkzame personen en 

het aantal vestigingen per deelsector. In 2013 is meer dan helft (52%) van de personen werkzaam in de 

deelsector natuurbehoud, opgevolgd door de deelsector bosbouw (35%). Het register telt op 

vestigingsniveau (niet op bedrijfsniveau) en wijkt daarom in aantallen af van de Colland registratie. Ook 

hanteren beiden registers een andere indeling, waardoor sommige bedrijven in het ene register wel 

voorkomen en in het andere niet. Onder deze uitzonderingen vallen bijvoorbeeld eenmanszaken en 

overheidsinstellingen (zie toelichting paragraaf 1.3).  
 
 
Figuur 3. Ontwikkeling vestigingen en werkzame personen in de periode 2009-2013 (bron: LISA3, 2014) 

 
 

In figuur 3 is te zien dat het aantal vestigingen in de periode 2006-2012 is gestegen (gemiddeld 3% per 

jaar) en voor het eerst een lichte daling kent in 2013 (-0,4%). Het aantal werkzame personen zette een 

jaar eerder (2012) een daling in (-2%). Deze daling zet door in 2012 (-3%). Vergelijken we 2006 met 2013 

dan zien we dat het aantal vestigingen met 19% is gegroeid en het aantal werkzame personen met 10%. 

Gemiddeld zijn er dus minder personen per vestiging werkzaam (4,5 in 2013).  

 

De groei van het aantal vestigingen in de periode 2006-2012 is met name te danken aan de groei in de 

deelsectoren natuurbehoud en dienstverlening voor de bosbouw. Dit is te zien in figuur 4. Voor de 

exploitatie van bossen geldt dat het aantal vestigingen slechts kleine verschuivingen heeft gekend. In de 

bosbouw is het aantal vestigingen sinds 2009 teruggelopen. 

 

                                                             
3
 Voor alle gegevens in dit rapport met als bron LISA geldt dat informatie uit registratiebestanden van LISA gebruikt is en bewerkt is door 

Aequor. 
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Figuur 4. Ontwikkeling vestigingen per deelsector in de periode 2006-2013 (bron: LISA, 2014) 

 
 
 

De daling van het aantal werkzame personen in de sector in 2012 en 2013 is met name veroorzaakt door 

een afname in de deelsectoren bosbouw en natuurbehoud. Dit is te zien in figuur 5. Een overzicht van 

absolute aantallen werkzame personen en vestigingen in de deelsectoren is opgenomen in bijlage 2 

(tabellenboek).  

 
 
Figuur 5. Ontwikkeling werkzame personen per deelsector in de periode 2006-2013 (bron: LISA, 2014)  
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3.2 Ontwikkeling bedrijfsgrootte  

 

 

Ontwikkeling bedrijfsgrootte volgens registratie Colland Arbeidsmarkt 

Een ruime meerderheid van de bedrijven is kleinschalig. In 2013 is bij 63% van de bedrijven 1 t/m 5 

werknemers werkzaam. Met ruime afstand volgen bedrijven met een bedrijfsgrootte van 11 t/m 25 

werknemers (16%) en 6 t/m 10 werknemers (9%). Figuur 6 geeft een overzicht.  

 

 
Figuur 6. Verhouding bedrijven naar bedrijfsgrootte in 2013 in % (bron: Colland Arbeidsmarkt, 2014) 

 
 

Wanneer we kijken naar de ontwikkeling van de verhouding van bedrijven naar bedrijfsgrootte in de periode 

2006-2013 dan zien we dat in de loop der jaren een kleine verschuiving is ontstaan. In 2013 heeft een kleiner 

aandeel van het aantal bedrijven een grootte van 1 t/m 5 werknemers (van 66 naar 63%). Het aandeel 

bedrijven in de grootteklasse 11 t/m 25 werknemers is in de afgelopen jaren gegroeid van 11% naar 16%.  

Figuur 7 toont de verdeling van bedrijven naar bedrijfsgrootte in 2006. Een tabel met absolute aantallen 

staat vermeld in bijlage 2 (tabellenboek). 

 

 
Figuur 7. Verhouding bedrijven naar bedrijfsgrootte in 2006 in % (bron: Colland Arbeidsmarkt, 2014) 
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Ontwikkeling bedrijfsgrootte volgens registratie LISA 

De bedrijfsomvang volgens de registratie van LISA is gebaseerd op het aantal werkzame personen per 

vestiging. De kleinschaligheid – op het niveau van vestigingen – valt direct op. In 2013 zijn in 84% van de 

vestigingen minder dan 10 personen werkzaam. Bij meer dan de helft (56%) van alle vestigingen is slechts 

1 persoon werkzaam. De verdeling naar grootteklasse is uitgezet in figuur 8.   

 

Het gemiddeld aantal werkzame personen per vestiging (in 2013) is per deelsector als volgt:  

 Bosbouw: 2,9 

 Exploitatie van bossen: 3,2 

 Dienstverlening voor de bosbouw: 2,6 

 Natuurbehoud: 9,8 

 

 
Figuur 8. Verhouding bedrijven naar bedrijfsgrootte in 2013 in % (bron: LISA, 2014) 

 
 

Wanneer de verdeling naar bedrijfsgrootte van 2013 wordt afgezet tegen 2006 valt met name op dat het 

aantal vestigingen met 1 werkzame persoon aanzienlijk is gegroeid. Dit is zichtbaar in figuur 9. De groei is 

lijn met de algemene landelijke toename van het aantal zzp’ers afgelopen jaren. In de volgende paragraaf 

wordt verder ingegaan op zzp’ers in de sector.  
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Figuur 9. Aantal vestigingen naar bedrijfsgrootte in 2006 en 2013 (bron: LISA, 2014) 

 
 

 
3.3 Aantal en kenmerken zzp’ers 
 

In de vorige paragraaf is de ontwikkeling van de bedrijfsgrootte toegelicht, hierbij zijn ook 

eenmansbedrijven getoond. Het LISA registreert vestigingen met één medewerker met een baan van 

meer dan 12 uur per week (categorie ‘1 werkzame persoon’). Dit criterium komt niet exact overeen met 

wat (over het algemeen) tot een zzp’er wordt gerekend. Er kunnen zowel zzp’ers buiten de registratie 

vallen (risico van onderschatting) als dat er in de registratie werknemers zitten die niet tot een zzp’er 

gerekend kunnen worden (risico van overschatting).  

 

De nieuwe zzp’er 

In het derde kwartaal van 2014 is in Nederland 16% van de werkzame beroepsbevolking een zogenaamde 

‘zelfstandige’. Daarvan is 70% een zelfstandige zonder personeel (zzp’er) 4.  

 

Van oudsher kent de sector landbouw, bosbouw en visserij een groot aantal zelfstandigen. Vaak ook 

zonder personeel. Sinds een aantal jaar is er echter een nieuwe groep zzp’ers ontstaan. Werknemers die 

niet langer vanuit loondienst maar vanuit een zelfstandige positie vergelijkbaar werk verrichten als wat zij 

in loondienst deden. De zogenaamde ’nieuwe’ zzp’er. Over deze ontwikkeling is nog maar beperkt actuele 

informatie beschikbaar. Daarnaast is de informatie die beschikbaar is, niet te verbijzonderen naar de 

sector bos- en natuurbeheer. 

 

Recentelijk wordt door middel van aantal enquêtes geprobeerd meer informatie te krijgen over de 

zzp’ers. Bijvoorbeeld in de Enquête beroepsbevolking (EBB) en de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA). 

Deze laatste enquête is voor het eerst uitgevoerd in 2012. Omdat het responspercentage als relatief laag 

wordt genoemd, worden de uitkomsten indicatief geacht. 

                                                             
4 CBS (2014), zie: http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=80150NED&D1=0-5&D2=0,18-25&D3=66-69,71-
73&HDR=T&STB=G2,G1&VW=T (laatst geraadpleegd in december 2014). Voor zzp-informatie werkt CBS overigens aan een nieuwe 
statisstiek. De planning is dat deze statistiek in 2015 verschijnt, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.  
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Het CBS/TNO onderscheid twee typen zzp’er: de klassieke zzp’er verkoopt of produceert goederen en 

werkt met name in de landbouw en de detailhandel. De nieuwe zzp’er biedt zijn eigen arbeid aan 

(verrichten van werkzaamheden onder vergelijkbare omstandigheden als personen in loondienst). Deze 

groep is veelal werkzaam in de zakelijke dienstverlening, bouw, culturele sector en de zorg. Uit figuur 10 

blijkt dat van de zelfstandigen in ‘landbouw, bosbouw en visserij’ ruim twee derde een klassieke zzp’er is 

(productie). Van de zelfstandigen typeert 14% zichzelf als ‘nieuwe zzp’er’. In andere sectoren is deze 

verdeling vaak precies omgekeerd. 

 
 

Figuur 10. Verdeling type zzp’er sector Landbouw, bosbouw en visserij (bron: ZEA, 2012; n=316) 

 
 
3.4 Regionale spreiding werkgelegenheid  
 

Regionale spreiding bedrijven volgens registratie Colland Arbeidsmarkt 

De meeste bedrijven met personeel in de sector bos- en natuurbeheer zijn gevestigd in de provincies 

Gelderland (27%), Utrecht (17%) en Overijssel (15%). In figuur 11 is de provinciale spreiding van bedrijven 

in de sector inzichtelijk gemaakt. In 2013 ten opzichte van 2006 zijn er lichte verschuivingen te zien in het 

aantal bedrijven per provincie. Sommige provincies kennen een opvallende stijging van het aantal 

bedrijven, zoals Utrecht (22 naar 32 bedrijven), Zeeland (4 naar 7 bedrijven) en Friesland (8 naar 13 

bedrijven). In andere provincies zijn opvallende dalingen waarneembaar, dit geldt met name voor Noord-

Brabant (21 naar 15 bedrijven).  

 

Kijken we specifiek naar de overgang van 2011 naar 2012 – de periode waarin een aanzienlijke daling van 

het aantal bedrijven werd vastgesteld (zie paragraaf 3.1) – dan zien we dat deze daling met name in de 

volgende provincies zichtbaar is: Gelderland (53 naar 50 bedrijven), Noord-Holland (12 naar 6 bedrijven) 

en Utrecht (35 naar 32 bedrijven). Absolute getallen over de periode 2006-2013 zijn opgenomen in tabel 3 

in bijlage 2. 
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Figuur 11. Provinciale spreiding bedrijven in 2009 en 2013, in absolute aantallen (bron: Colland Arbeidsmarkt, 

2014).  

 
 

Regionale spreiding vestigingen volgens registratie LISA 

De registratie van vestigingen en werkzame personen in LISA is opgedeeld naar district. De meeste 

vestigingen zijn te vinden in district Oost (39%) en Zuid-Oost (21%). De provincies met de meeste 

werkzame personen zijn Oost (28%) en Midden-West (26%). Dit is weergegeven in figuur 12 en 13.  

 
 

Figuur 12. Aandeel werkzame personen en vestigingen in 2013 naar district (bron: LISA, 2014) 
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Figuur 13. Regionale spreiding werkzame personen en vestigingen in 2013 naar district (bron: LISA, 2014) 

 

 
 

 

In Midden-West is het aantal werkzame personen per vestiging het grootst, namelijk 10 personen per 

vestiging. In de regio Oost zijn er gemiddeld het minste aantal personen per vestiging werkzaam. 

 

In de figuren 14a t/m 14d is per deelsector een verdeling naar district weergeven (in %) wat betreft 

werkzame personen (binnenste ring) en vestigingen (buitenste ring). Voor zowel de deelsector bosbouw 

als exploitatie van bossen geldt dat de meeste werkzame personen en vestigingen zich bevinden in district 

Oost. Binnen de dienstverlening van de bossen is het aandeel vestigingen ook het grootst in district Oost, 

maar zijn de meeste werkzame personen te vinden in district Zuid-Oost. De deelsector natuurbehoud kent 

ten opzichte van de andere deelsectoren een gelijkere spreiding over de districten. De meeste vestigingen 

zitten in district Oost, maar bijna net evenveel vestigingen zitten in district Midden-West en Noord. Het 

grootste aantal werkzame personen is binnen het natuurbehoud te vinden in district Midden-West. Een 

tabel met absolute aantallen is te vinden in bijlage 2.  
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Figuur 14a t/m 14d. Regionale spreiding werkzame personen (binnenring) en vestigingen (buitenring) per 

deelsector in 2013 (bron: LISA, 2014) 
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4 Kenmerken werknemers 
 

 

In dit hoofdstuk wordt een beeld gegeven van de belangrijkste kenmerken van werknemers. Aan de orde 
komen de leeftijdopbouw en gemiddelde leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en de aansluiting bij BPL. De 
gegevens zijn gebaseerd op de bestanden van Colland Arbeidsmarkt, LISA en het vacatureonderzoek van 
Aequor. In de beschrijving van de resultaten wordt - waar mogelijk - steeds een onderscheid gemaakt 
tussen de data uit de verschillende bestanden (zie toelichting op beide bestanden in bijlage 2).  
 

 
4.1 Ontwikkeling aantal werknemers per leeftijdscategorie  
 
Kijken we naar het aandeel van bepaalde leeftijdsklassen in de groep werknemers geregistreerd bij 
Colland Arbeidsmarkt dan zien we dat ruim de helft van de werknemers 45 jaar of ouder is (54%), zie 
figuur 15. De werknemersgroep die het snelst groeit is de categorie 55 jaar en ouder (van 14% in 2006 
naar 24% in 2013). Dit is in lijn met de vergrijzingsproblematiek op de arbeidsmarkt in Nederland. Slechts 
een gering aandeel heeft de leeftijdsklasse t/m 24 jaar, deze is de afgelopen vijf jaar wel licht gestegen 
(+1%). 
 
 

Figuur 15. Verdeling leeftijdsklassen werknemers  in de periode 2006-2013 (bron: Colland Arbeidsmarkt, 2014)  

 
 
 
Kijkend naar absolute aantallen is in de periode 2006-2013 het aantal werknemers in alle 
leeftijdscategorieën gegroeid, behalve de categorie 35 t/m 44 jaar. Dit is te zien in figuur 16. In deze figuur 
is ook goed te zien dat het aantal 55-plussers flink is gegroeid. Het aantal jonge werknemers (t/m 24 jaar) 
kent de afgelopen jaren slechts een minimale stijging. In de overgang van 2011 naar 2012 – de periode 
waarin het aantal bedrijven in de sector aanzienlijk daalde (zie paragraaf 3.1) – is te zien dat met name 
het aantal werknemers in de middelste leeftijdscategorieën is afgenomen (25 t/m 34 jaar; 35 t/m 44 jaar; 
45 t/m 54 jaar). Een tabel met absolute aantallen per leeftijdscategorie is opgenomen in bijlage 2.  
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Figuur 16. Ontwikkeling aantal werknemers naar leeftijdsklassen in de periode 2006-2013 (bron: Colland 

Arbeidsmarkt, 2014)  

 

 
 
 
Vergelijken we de leeftijdsverdeling in de sector met de verdeling van leeftijdsklassen in de Nederlandse 
beroepsbevolking dan zien we dat het aandeel van jongere leeftijdsklassen (tot 45 jaar) in de sector lager 
is en het aandeel van oudere leeftijdsklassen (vanaf 45 jaar) in de sector hoger is, zie figuur 17.  
 
 

Figuur 17. Vergelijking verdeling leeftijdsklassen werknemers  in de sector bos- en natuurbeheer met de 

verdeling in de Nederlandse beroepsbevolking (bron: Colland Arbeidsmarkt (2014) en CBS (2014)5) 

 

 
 

  

                                                             
5
 Zie: http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=71958ned&D1=0,5-8&D2=a&D3=0-1,12-

16,18,21&D4=l&HDR=T&STB=G3,G1,G2&VW=T (laatst geraadpleegd in december 2014) 
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4.2 Gemiddelde leeftijd werknemers 
 
In 2013 is de gemiddelde leeftijd van werknemers in de sector bos- en natuurbeheer 43,4 jaar (Colland 
Arbeidsmarkt, 2014) ten opzichte van 41,7 jaar voor de Nederlandse beroepsbevolking (CBS, 2014)6. De 
gemiddelde leeftijd is in de periode 2006-2013 in de bos- en natuursector met 3,7% gestegen. De 
gemiddelde leeftijd van de Nederlandse beroepsbevolking steeg in die periode sneller (4,3%). Dit is te zien 
in figuur 18. De verwachting is dat de komende jaren de gemiddelde leeftijd verder zal stijgen. 
Werknemers zullen steeds langer doorwerken, de AOW-leeftijd wordt vanaf 2016 stapsgewijs en versneld 
verhoogd. Tegelijkertijd zullen de komende jaren als gevolg van de vergrijzende bevolking ook veel oudere 
werknemers uitstromen.   
 
 
Figuur 18. Ontwikkeling gemiddelde leeftijd werknemers in de sector bos- en natuurbeheer en de Nederlandse 

beroepsbevolking (bron: Colland Arbeidsmarkt, 2014; CBS, 2014) 

 
 
 

4.3 Geslacht werknemers  
 

Geslacht werknemers volgens registratie Colland Arbeidsmarkt 
In de sector bos- en natuurbeheer werken voornamelijk mannen, in 2013 is het percentage mannen 68% 
(1.733 werknemers). In figuur 19 is te zien dat de verhouding mannen en vrouwen al enkele jaren 
ongeveer gelijk is.  
 
  

                                                             
6
 Zie:http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=80832NED&D1=1&D2=0&D3=0&D4=0&D5=0&D6=0-1,5-

22&D7=0&D8=a&HDR=G1,G2,G3,G4,G6,T,G7&STB=G5&VW=T (laatst geraadpleegd in december 2014) 
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Figuur 19. Verdeling werknemers naar geslacht in de periode 2009-2013 (bron: Colland Arbeidsmarkt, 2014)  

 
 

Geslacht werknemers volgens registratie LISA 
De registratie van LISA wijkt enkele procenten af van de man-vrouw verdeling zoals geregistreerd door 
Colland: 73% mannen en 27% vrouwen (zie figuur 20). In het register van LISA kan een verdere uitsplitsing 
naar deelsector gemaakt worden. Het is opvallend dat in de bosbouw, dienstverlening voor de bosbouw 
en exploitatie van bossen 87 tot 88% van de werknemers man is. In het natuurbehoud werken de meeste 
vrouwen, in 2013 is dit 41%. Deze deelsector is als enige meer in lijn met de gemiddelde verhouding in de 
Nederlandse beroepsbevolking, die betreft 55% mannelijke en 45% vrouwelijke werknemers (CBS, 2012).  
 
 
Figuur 20. Verdeling werknemers naar geslacht per deelsector in 2013 (bron: LISA, 2014) 

 

 
 

 
4.4 Opleidingsniveau werknemers 
 
In de tweede helft van 2014 heeft Colland Arbeidsmarkt samen met Aequor een vacatureonderzoek laten 
uitvoeren. In de sector bos- en natuurbeheer waren bijna 98 bedrijven bereid mee te doen. Van de 
werknemers met een vast contract is naar het opleidingsniveau gevraagd. Vanwege de respons moeten 
de resultaten als indicatief worden beschouwd. Het merendeel van de werknemers (52%) heeft een 
opleiding op het mbo gevolgd. Dit is weergegeven in figuur 21.  
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Figuur 21. Aandeel werknemers met een vast contract naar opleidingsniveau, ultimo derde kwartaal 2014 

(bron: Colland Arbeidsmarkt & Aequor, 2014) 

 
 
Van de werknemers met een vast dienstverband en een vooropleiding mbo heeft het merendeel een 
niveau-4 opleiding gedaan (55%), gevolgd door niveau 3 (38%). Slechts 7% heeft een niveau-1 of niveau-2 
opleiding. Dit is zichtbaar in figuur 22.  
 
 

Figuur 22. Aandeel werknemers met een vast contract en mbo vooropleiding naar mbo-niveau, ultimo derde 

kwartaal 2014 (bron: Colland Arbeidsmarkt & Aequor, 2014) 

 

 
 
 

4.5 Lengte dienstverband werknemers  
 

In 2013 is de gemiddelde lengte van het dienstverband van werknemers 8,8 jaar, zie figuur 23. De 
gemiddelde lengte is de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen.  
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Figuur 23. Ontwikkeling gemiddelde duur dienstverband in jaren in de periode 2006-2013 (bron: Colland 

Arbeidsmarkt, 2014) 

 
 
Ruim éénderde (36%) van het aantal werknemers heeft in 2013 een dienstverbandduur van 10 jaar of 
meer (zie figuur 24). In deze figuur is te zien dat het aandeel werknemers met een contract van 10 jaar of 
meer sinds 2009 aanzienlijk is gestegen (6%). Ook het aandeel van werknemers met een contract van 5 
tot 10 jaar is in die periode gestegen (5%). Het aandeel van de categorie dienstverbanden schommelt al 
jaren rond de 10%. In bijlage 2 is een tabel opgenomen met de absolute aantallen per categorie duur van 
dienstverband.  
  
 

Figuur 24. Aandeel werknemers met x-jaren dienstverband per categorie in de periode 2006-2013 (bron: Colland 

Arbeidsmarkt, 2014) 
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4.6 Aandeel parttime werknemers LISA 
 
In 2013 werkt in de sector bos- en natuurbeheer 7% van de werknemers parttime. Er zijn kleine 
verschillen per deelsector te zien. In de deelsector bosbouw werken de meeste parttimers (9%), gevolgd 
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door de deelsector natuurbehoud (7%) en exploitatie van bossen en dienstverlening voor de bosbouw 
(beiden 5%). In figuur 25 is de indeling naar type dienstverband en geslacht te zien. In de deelsector 
natuurbehoud, waar relatief veel vrouwen werken, werken de meeste vrouwen fulltime.  
 
 
Figuur 25. Aandeel werknemers naar dienstverband uitgesplitst naar geslacht en deelsector in 2013 (bron: LISA, 

2014) 

 
 
 
In figuur 26 is de situatie in 2006 gegeven. Vergelijken we deze verdeling met de verdeling in 2013 dan 
vallen enkele dingen op. In 2006 was er een groter aandeel parttime medewerkers (9% t.o.v. 7%). In de 
deelsector natuurbehoud is in de periode 2006-2013 het aandeel fulltime vrouwen met 7% gestegen. Een 
andere opvallende verschuiving is zichtbaar in de deelsector dienstverlening voor de bosbouw, waar het 
aandeel fulltime mannen is toegenomen van 76% in 2006 naar 85% in 2013. 
 
 

Figuur 26. Aandeel werknemers naar dienstverband uitgesplitst naar geslacht en deelsector in 2006 (bron: LISA, 

2014) 
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4.7  Aantal werknemers aangesloten bij BPL  
 
Alle werknemers (100%) die voorkomen in de registratie van Colland Arbeidsmarkt zijn aangesloten bij het 
Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw (BPL). Dit geldt zowel voor 2012 als 2013. In de periode 2007-
2011 heeft dit aandeel rond de 96% geschommeld. In 2006 was dit percentage aanzienlijk minder (73%).  
 
Werknemers van 21 jaar of ouder zijn verplicht deel te nemen aan de pensioenregeling7. Sinds 2012 zijn 
alle werknemers tot 21 jaar ook (n=114 in 2012 en n=96 in 2013) ook aangesloten bij het BPL.  
 
Figuur 27. Aandeel werknemers aangesloten bij BPL in de periode 2006-2013 (ultimo jaar) (bron: Colland 

Arbeidsmarkt, 2014) 

 

 
 

 

4.8  Vrijwilligers en Wajongers 
 
Er is weinig zicht op het aantal vrijwilligers en Wajongers dat werkzaam is in de sector bos- en 
natuurbeheer, dit blijkt uit een eerste verkenning bij organisaties in de sector. Een aannemelijke 
verklaring hiervoor is dat organisaties die werken met deze doelgroepen geen aanvullende 
administratieve lasten op zich willen nemen. De overheid stelt in de Vrijwilligersregeling een 
urenregistratie voor vrijwilligers ook niet verplicht8. 
 
Een eerste verkenning naar het aantal Wajongers in de sector levert geen aantallen op voor de sector bos- 
en natuurbeheer. Wel is iets meer bekend over vrijwilligerswerk binnen de sector. Van een selectie 
organisaties is in tabel 1 een (grove) inschatting gegeven van het aantal vrijwilligers. We zijn hierbij 
uitgegaan van de brede definitie van een vrijwilligerswerk: ‘werk dat in enig georganiseerd verband, 
onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van de organisatie’. Deze gegevens zijn afkomstig uit 
online jaarverslagen, de website van de organisatie en/of van contactpersonen binnen de organisaties 
zelf. De lijst met organisaties is niet uitputtend.  
 
  

                                                             
7
 Zie https://bplpensioen.nl/werkgevers/de-pensioenregeling voor meer informatie over de verplichtstelling BPL (laatst 

geraadpleegd op 12 januari 2015). Uit navraag (januari 2015) bij Colland Arbeidsmarkt blijkt geen sluitende verklaring te 
vinden voor de schommelende percentages bij werknemers jonger dan 21 jaar. Mogelijk schuilt hierin een wijziging in het 
administratieve proces.  
8
 Kamerbrief 20 maart 2008, kenmerk DGB 2008-01190 te raadplegen via http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-

publicaties/kamerstukken/2009/12/09/praktische-invulling-vrijwilligersregeling.html (laatst geraadpleegd op 12 januari 
2015). 
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http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2009/12/09/praktische-invulling-vrijwilligersregeling.html
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Tabel 1: aantal vrijwilligers binnen enkele organisaties in de sector bos- en natuurbeheer (bron: divers, zie 
toelichting in tekst) 

 

Organisatie Aantal Opmerking 

Staatsbosbeheer (2013) 10.000 Waarvan 5.230 structureel 

Natuurmonumenten (2013) 10.899 Waarvan 4.000 structureel 

Landschapsbeheer Nederland (2013) 70.000 Waarvan 20.000 basisschoolleerlingen 

De 12Landschappen:   

Drentse Landschap 240  

It Fryske Gea 400  

Utrechts Landschap 400  

Landschap Noord-Holland 6.000  

Geldersch Landschap & Kasteelen 650  

Nationale Park de Hoge Veluwe (2014) 123 Alleen vrijwilligers in natuur meegeteld 

Stichting Twickel (2015) 101  

Algemene Vereniging Inlands Hout (2015) 0 Vermoedelijk geen gebruik van vrijwilligers 

 
 
Het is van belang om inzicht te hebben in de omvang (en aard) van vrijwilligers en Wajongers binnen de 
sector. Dit inzicht is waardevol om in te spelen op toekomstige ontwikkelingen en het opstellen van 
arbeidsmarktbeleid. Denk bijvoorbeeld aan de waarde van een antwoord op de volgende vragen. In 
hoeverre kent de sector een afhankelijkheid ten aanzien van deze doelgroepen (aandeel 
vrijwilligers/Wajongers ten opzichte van vast personeel)? Welke waarde voegen de doelgroepen toe aan 
de sector (uitgedrukt in bijvoorbeeld kennis of geld)? Wat is de potentiële instroom en uitstroom? Speelt 
de vergrijzingsproblematiek een rol? Welke invloed hebben bepaalde wetswijzigingen (denk bijvoorbeeld 
aan vrijwilligerswerk als tegenprestatie bij een uitkering)? In hoeverre bestaat het risico dat deze 
doelgroepen wellicht de toegang tot de reguliere arbeidsmarkt verdringen en wat betekent dit voor de 
kennis in de sector? 
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5 In-, door- en uitstroom werknemers 
 

 
In dit hoofdstuk staat de in-, door- en uitstroom van personeel centraal. De resultaten zijn gebaseerd op 
de registratie bij Colland Arbeidsmarkt. Daarnaast wordt ingegaan op vacature-informatie en de kans op 
werk op basis van het vacatureonderzoek van Colland Arbeidsmarkt/Aequor.  

 

 

5.1 In- en uitstroom van werknemers 
 

5.1.1 Instroom van werknemers 
 
In 2013 zijn – op basis van de registratiecijfers van Colland – 341 werknemers ingestroomd binnen de 
sector bos- en natuurbeheer. Dit is nagenoeg gelijk aan het jaar ervoor, toen stroomden er 342 
werknemers de sector binnen. In de periode 2009-2013 heeft de instroom licht geschommeld, met een 
gemiddelde van 360 instromers per jaar. In de periode voorafgaand aan de economische recessie nam het 
aantal instromers nog flink toe, van 304 in 2006 tot 459 in 2008. Een tabel met absolute aantallen is 
opgenomen in bijlage 2.  
 
In 2013 bestaat de grootste groep instromers met 40% uit werknemers die 24 jaar of jonger zijn. Bijna een 
kwart (23%) van de instroom valt in de leeftijdscategorie 25 t/m 34 jaar. Werknemers in de categorieën 
35 t/m 44 jaar, 45 t/m 54 jaar en 55 jaar of ouder vormen samen 37% van de instroom.   
 
De afgelopen jaren zijn er verschuivingen waarneembaar in het aandeel instromers naar 
leeftijdscategorie. Het aandeel instromers in de leeftijd 25 t/m 34 jaar is de afgelopen jaren relatief gelijk 
gebleven (gemiddeld 24%). De jongste categorie werknemers (t/m 24 jaar) is afgelopen jaren gegroeid. In 
2006 bedroeg het aandeel 34%, na een daling in 2009 tot 27% is het aandeel in 2013 gestegen tot 40%. 
Een stijgend aandeel instromers  is ook waarneembaar in de leeftijdscategorie 55-plus. In 2006 was 8% 
van de instromers 55 jaar of ouder, dit daalde naar 4% in 2007 en is in 2013 gegroeid tot 10%. Het 
aandeel instromers in de leeftijdscategorie 35 t/m 44 jaar is daarentegen flink afgenomen, van 22% in 
2006 naar 13% in 2013. 
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Figuur 28. Aandeel instroom werknemers (gedurende jaar) naar leeftijdsklasse in de periode 2006-2013 (bron: 
Colland Arbeidsmarkt, 2014) 
 

 
 
In tabel 2 is een index-tabel opgenomen waarin de ontwikkeling zichtbaar is van de instroom van het 
aantal werknemers per leeftijdsklasse, met 2006 als basisjaar. Met name de jongste groep instromers 
(t/m 24 jaar) en de oudste groep instromers (55-plus) zijn flink gegroeid. De instroom in de leeftijdsklasse 
t/m 24 jaar groeide met 31% ten opzichte van 2006, de instroom van 55-plussers groeide met 48%. Een 
opvallende categorie waarin de instroom flink is afgenomen (-24%) betreft de middelste leeftijdsklasse 
van 35 t/m 44 jaar. 
 
 
Tabel 2: ontwikkeling instroom werknemers (gedurende jaar) in de periode 2006-2013 naar leeftijdsklasse, 
index 2006=100 (bron: Colland Arbeidsmarkt, 2014) 
 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

t/m 24 jaar 100 125 130 95 123 131 117 131 

25 t/m 34 jaar 100 128 161 128 128 118 115 110 

35 t/m 44 jaar 100 152 161 127 99 112 85 66 

45 t/m 54 jaar 100 197 210 179 110 154 118 126 

55 jaar en ouder 100 74 87 109 113 161 152 148 

 

 
 

5.1.2 Uitstroom van werknemers 

In 2013 stromen 305 werknemers uit de sector bos- en natuurbeheer. Het aantal uitstromers heeft de 

afgelopen jaren geschommeld, met een hoogtepunt van 332 uitstromers in 2007. Een tabel met absolute 

aantallen staat vermeld in bijlage 2. In 2013 is de grootste groep uitstromers (32%) 24 jaar of jonger, 

gevolgd door de groep 25 t/m 34-jarigen (21%) en de groep 55-plus (20%). De grootste verschuiving van 

aandeel werknemers naar leeftijdscategorie is zichtbaar bij de leeftijdsgroep 55-plus. In 2006 vormde 

deze groep 10% van de uitstroom, in 2013 is dit verdubbeld tot 20% van de uitstroom. Een andere 
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opvallende verschuiving is te zien in de leeftijdscategorie 35 t/m 44 jaar. Het aandeel 35 t/m 44-jarige 

uitstromers is in de periode 2006-2013 afgenomen van 18% naar 12%.  

 

 
Figuur 29. Aandeel uitstroom werknemers (gedurende jaar) naar leeftijdsklasse in de periode 2006-2013 (bron: 
Colland Arbeidsmarkt, 2014) 

 
 
 

In tabel 3 is een index-tabel opgenomen waarin de ontwikkeling zichtbaar is van de uitstroom van het 
aantal werknemers per leeftijdsklasse. De uitstroom is met name toegenomen in de categorie 55-plus 
(+150%), dit ligt in lijn met het vergrijzingsfenomeen. Een andere opvallende ontwikkeling is te zien in de 
jonge leeftijdsklasse (t/m 24 jaar). Ten opzichte van 2006 is het aantal uitstromers in deze categorie 
gegroeid met 23%.  
 
 
Tabel 3: ontwikkeling uitstroom werknemers (gedurende jaar) in de periode 2006-2013 naar leeftijdsklasse, 
index 2006=100 (bron: Colland Arbeidsmarkt, 2014) 
 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

t/m 24 jaar 100 108 96 91 84 96 103 123 

25 t/m 34 jaar 100 118 123 103 110 126 87 105 

35 t/m 44 jaar 100 165 135 143 115 104 124 78 

45 t/m 54 jaar 100 173 173 146 195 162 165 124 

55 jaar en ouder 100 138 146 129 175 242 271 250 

 

 

5.1.3 Instroom vs. uitstroom  

De totale instroom van werknemers is al jaren groter dan de totale uitstroom van werknemers (zie figuur 

30). Het verschil is sinds 2008 zichtbaar kleiner geworden, tot een positief saldo van slechts 36 

werknemers in 2013.  
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Figuur 30. In- en uitstroom van aantal werknemers in de periode 2006-2013 (bron: Colland Arbeidsmarkt, 2014) 

 
 

In figuur 31 is te zien dat de instroom in de categorie 55-plus al jaren lager is dan de uitstroom. De 

categorie werknemers in de leeftijd t/m 24 jaar vertoont al jaren het hoogste positieve saldo. 

 

 
Figuur 31. Saldo instroom - uitstroom werknemers naar leeftijdscategorie in de periode 2006-2013 (bron: 
Colland Arbeidsmarkt, 2014) 
 

 
 

 

5.2 Doorstroom van werknemers 
 

Doorstroom van werknemers kunnen mutaties binnen de sector zijn, maar ook mutaties naar een andere 

sector. Sinds 2009 is het aandeel werknemers dat niet doorstroomt licht afgenomen van 87% tot 84%. 

Gemiddeld migreert jaarlijks ongeveer 2% van de werknemers binnen de sector. Het aandeel werknemers 

dat doorstroomt naar een andere sector is met jaarlijks 10% tot 14% hoger. In bijlage 2 staan de 
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migratiecijfers (absolute aantallen) in een tabel vermeld. Het aantal werknemers dat niet doorstroomt lijkt 

sinds 2009 structureel af te nemen, wel is in figuur 32 een uitschieter in 2011 zichtbaar. 

 

 
Figuur 32. Ontwikkeling doorstroom (intern en sectoraal) van aantallen werknemers in de periode 2009-2013 
(bron: Colland Arbeidsmarkt, 2014) 

  

 
 

 

5.3 De vraag naar nieuwe werknemers 
 

In de tweede helft van 2014 heeft Aequor in samenwerking met Colland Arbeidsmarkt een 

vacatureonderzoek uitgevoerd in de branche. Uit de sector bos- en natuurbeheer hebben 98 bedrijven 

deelgenomen. Medio 2012 heeft Aequor ook een vacatureonderzoek uitgevoerd in de branche, hieraan 

namen 86 bedrijven deel. De onderzoeksmethode en vraagstelling uit deze onderzoeken zijn niet identiek. 

Een aantal uitkomsten moet daarnaast als indicatief worden beschouwd vanwege een lage respons. Hoewel 

de resultaten niet zondermeer te vergelijken zijn worden ze ten behoeve van het overzicht in tabel 4 wel 

naast elkaar gepresenteerd.  

 

 
Tabel 4: resultaten uit het vacatureonderzoek 2012 (Aequor) en 2014 (Aequor i.s.m. Colland Arbeidsmark) 
 

 2012 (n=86) 2014 (n=98) 

Aandeel bedrijven dat nieuw personeel heeft aangenomen in de afgelopen 12 

maanden (op moment bevraging) 
34% 36% 

Aandeel nieuwe werknemers op totaal werknemers (loonlijst 2013)* - 11% 

Aandeel nieuwe werknemers (afgelopen 12 maanden)*:   

- met een groene functie 81% - 

- met enkel vooropleiding basisonderwijs 6% - 

- met een lagere beroepsopleiding (lbo) - 4% 

- met een middelbare schoolopleiding - 4% 
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- met een middelbare beroepsopleiding (mbo) 30% 62% 

- met een hogere beroepsopleiding (hbo) 64% - 

- met een hogere beroepsopleiding (hbo) of wetenschappelijke opleiding (wo) - 30% 

Aandeel nieuwe werknemers (afgelopen 12 maanden) met een mbo-opleiding*:   

- waarvan mbo-1 - 5% 

- waarvan mbo-2 - 0% 

- waarvan mbo-3 - 43% 

- waarvan mbo-4 - 51% 

Herkomst nieuwe werknemers (afgelopen 12 maanden):   

- voorheen schoolverlater - 18% 

- voorheen werkzaam in de agrarische/groene sector - 32% 

- voorheen werkzaam in een andere sector - 35% 

- voorheen herintreder of werkloos - 15% 

Aandeel bedrijven met openstaande vacatures (op moment bevraging) 32% 18% 

- hiervan geschikt voor een groene mbo-schoolverlater - 45% 

Aandeel bedrijven met openstaande vacatures (op moment bevraging) met één of 

meerdere moeilijk vervulbare vacatures* 
- 83% 

Aandeel bedrijven dat komende 12 maanden verwacht nieuw personeel aan te nemen 20% 22% 

- hiervan geschikt voor groen personeel: 57% - 

- hiervan geschikt voor gediplomeerde schoolverlater 17% - 

Afhankelijkheid bij mobiliteit van personeel:   

- van de agrarische of groene sector - 9% 

- van andere sectoren - 17% 

- van niet actieve (beroeps)bevolking - 75% 

* Uitkomst moet als indicatief worden beschouwd vanwege de responsgraad 

 

 

De afhankelijkheid van de agrarische/groene sector, andere sectoren en niet actieve (beroeps)bevolking met 

betrekking tot het aantrekken van nieuw personeel is berekend door het gemiddelde te nemen van het 

instroom- en uitstroompercentage.   

 

 

5.4 Kans op werk voor mbo gediplomeerden  
 

Aequor brengt periodiek de kans op werk voor mbo gediplomeerden in kaart. De kans op werk geeft een 

indicatie van het arbeidsmarktperspectief voor een pas gediplomeerde. De indicatie is tot stand gekomen 

door een analyse van een aantal kwalitatieve en kwantitatieve variabelen: omvang werkgelegenheid, 

aantal gediplomeerden, aantal vacatures, verwachtingen werkgevers en verschillende maatschappelijke, 

economische en regionale ontwikkelingen.  
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Tabel 5. Kans op werk voor gediplomeerde mbo’ers (bron: Aequor, 2013) 
 

 Medewerker 

buitenruimte 

(mbo-2) 

Vakbekwaam 

medewerker bos- 

en natuurbeheer 

(mbo-3) 

Manager natuur 

en recreatie  

(mbo-4) 
  

District Noord +/= = - + Goede kansen 

District Oost - - = +/= Ruim voldoende kansen 

District Midden-West =/- =/- = = Voldoende  kansen 

District Noord-West - = + =/- Matige kansen 

District Zuid-West = = = - Geringe kansen 

District Zuid-Oost =/- + +   

Nederland =/- = =   

 

 

De huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt vertalen zich niet in significante wijzingen in de kans op 

werk ten opzichte van de voorgaande rapportage. De kans op werk is over het algemeen hoger voor 

gediplomeerden met een diploma op niveau 3 of niveau 4. Dit is in lijn met de resultaten uit het 

vacatureonderzoek (Aequor i.s.m. Colland Arbeidsmarkt, 2014). In district Oost is de meeste 

werkgelegenheid in de sector, maar tegelijkertijd is het overgrote deel van de gediplomeerden hier ook 

woonachtig, dit drukt op de kans op werk.  

 

 

5.5 Werkzoekenden bos- en natuurbeheer 
 

In Nederland staan niet-werkende werkzoekende personen (NWW) inschreven bij het UWV 

(Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen).  Het UWV beschikt daarmee over een grote hoeveelheid 

aan informatie en stelt deze beschikbaar via hun website9. Zo is er onder andere informatie beschikbaar 

over het aantal niet werkende werkzoekenden dat op zoek is naar werk met als beroep (bijvoorbeeld) 

‘medewerker bos- en natuurbeheer’. De aanname is dat dit ‘wensberoep’ in het verlengde ligt van de 

opleiding en/of ervaring van de werkzoekenden. Dit is echter niet zeker. 

 
In tabel 6 is een overzicht opgenomen van de beroepenselectie. Hierbij is de focus specifiek op bos- en 

natuurbeheer (dus niet op dierverzorger, activiteitenbegeleider etc.). Het UWV werkt met de indeling 

volgens de Standaard Beroepenclassificatie 1992 (SBC’92). Deze indeling is inmiddels geactualiseerd in 2010. 

De indeling komt niet overeen met bijvoorbeeld de functie-indeling zoals die gebruikt wordt in de CAO. Door 

de omschrijving van onderliggende functies kan wel een beeld van het beroep worden gekregen en is op 

hoofdlijnen zicht op de niet werkende werkzoekenden bos- en natuurbeheer.  

Op basis van de selectie van specifieke beroepen in het bos- en natuurbeheer kan geconcludeerd worden 

dat het aantal NWW dat werk zoekt in het bos-en natuurbeheer, klein is. In januari 2014 gaat het in totaal 

om 426 mensen. Dit gaat om een zeer klein aandeel van het totaal aantal NWW in Nederland op dat 

moment. Een jaar eerder (januari 2013) ligt het aantal NWW nog lager, dan zijn er 363 niet werkende 

personen op zoek naar een baan in het bos- en natuurbeheer. Het aandeel lagere beroepen is iets groter 

                                                             
9
 www.arbeidsmarktcijfers.nl 
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(circa 57%) dan het aandeel middelbare beroepen. Een exacte koppeling aan bijvoorbeeld mbo-niveau is 

hier echter niet mee te maken. 

 

 
Tabel 6: Overzicht selectie beroepen niet-werkende werkzoekenden (bron: UWV, tabellen op maat, 2014) 

 

Beroepsgroep* Beroep NWW 2013 
(peildatum 1 jan) 

NWW 2014 
(peildatum 1 jan) 

Lagere algemeen 
agrarische beroepen 

Arbeider bosbouw (bijv. medewerker 
bos- en natuurbeheer, medewerker 
bosbouw, voorman bosbouw) 

Jachtopzichter 

 243 

Middelbare (technisch-) 
agrarische beroepen 

Bosbaas,(leidinggevend) boswachter, 
ETW (boomchirurg) (bijv. beheerder 
bos- en natuurterreinen) 

 183 

Totaal  363 426 

*Beroepen op hoger en wetenschappelijk niveau gaven geen resultaten in het aantal niet-werkende werkzoekenden en zijn 

derhalve niet opgenomen in bovenstaande tabel. 
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6 Onderwijs in cijfers 
 

 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van alle onderwijsdeelnemers op mbo-, hbo- en universitair 

niveau, die specifiek opgeleid worden voor de sector bos- en natuurbeheer. Deze groep onderwijs-

deelnemers is potentiële instroom in de sector. Is dit aantal heel laag of lager dan de vraag naar personeel 

ontstaat er een tekort aan geschoolde arbeidskrachten. Is dit aantal hoog of veel hoger dan de vraag naar 

personeel, dan is het voor gediplomeerden lastig(er) om een baan te vinden.  

 

Uiteraard leiden niet alleen groene onderwijsinstellingen op voor beroepen die relevant kunnen zijn voor 

de sector bos- en natuurbeheer, ook roc’s, niet-groene hbo en wo bieden opleidingen aan die relevant 

kunnen zijn, bijvoorbeeld opleidingen in de techniek, biologie, recreatie, horeca et cetera. 

 

 

6.1 Mbo in cijfers  
 
In het mbo wordt op niveau 2 t/m 4 opgeleid voor beroepen in de sector bos- en natuurbeheer. Door de 

huidige crebostructuur in het mbo-onderwijs is niet exact te achterhalen welke onderwijs-deelnemers op 

niveau 2 (medewerker buitenruimte) en niveau 4 (manager natuur en recreatie) specifiek opgeleid 

worden voor de sector bos- en natuurbeheer. Op niveau 3 is dit wel beschikbaar. Voor de volledigheid 

wordt hieronder wel het aantal deelnemers en gediplomeerden op de drie niveaus weergegeven. 

 

Op niveau 2 loopt het aantal deelnemers en gediplomeerden sinds 2009 terug (zie figuur 33). Op deze 

kwalificaties worden leerlingen opgeleid voor de groene ruimte in brede zin, dat kan als hovenier, 

groenvoorziener, medewerker bos- en natuurbeheer of op het gebied van land, water en milieu. 

 
Figuur 33. Inschrijvingen en gediplomeerden mbo niveau 2 (medewerker buitenruimte) in de periode 2004-
2013, in abs. aantallen (bron: DUO) 
 

 
 

Op niveau 3 is er nog wel een unieke kwalificatie voor Vakbekwaam medewerker bos- en natuurbeheer. 

In 2011 was het aantal deelnemers het hoogst, 318. In de jaren daarna is het aantal gedaald.  
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Figuur 34. Inschrijvingen en gediplomeerden mbo niveau 3 (vakbekwaam medewerker bos- en natuurbeheer) 
in de periode 2004-2013, in abs. aantallen (bron: DUO) 

 

 
 
 
Op niveau 4 neemt het aantal leerlingen toe sinds 2007. Deze kwalificatie leidt ook op voor de groene 

ruimte in brede zin, net als op niveau 2. Daarnaast valt hier ook de groen-recreatieve tak onder. Met 

name op dat gebied bieden veel scholen een opleiding aan (bijvoorbeeld outdoor & adventure). 

 
 
Figuur 35. Inschrijvingen en gediplomeerden mbo niveau 4 (manager natuur en recreatie) in de periode 2004-
2013, in abs. aantallen (bron: DUO) 

 

 
 

 

Hieronder zoomen we verder in op de situatie in 2013-2014 en de kenmerken van de deelnemers. In 

2013-2014 waren in totaal 225 deelnemers ingeschreven voor de opleiding Vakbekwaam medewerker 

bos- en natuurbeheer op niveau 3 (crebonummer 97251). Dat is 57 deelnemers minder in vergelijking met 

2012 (zie tabel 7). Dat verschil zit met name in een forse afname van het aantal BBL-leerlingen (van 132 

naar 91).  

 
Tabel 7.Deelnemers mbo niveau 3 Vakbekwaam medewerker bos- en natuurbeheer (bron: DUO)  

 

 

Schooljaar 2013-2014 Schooljaar 2012-2013 Verschil 

2013/2012 BBL BOL Totaal 2013 BBL BOL Totaal 2012 

Aantal deelnemers 91 134 225 132 150 282 -57 
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Kenmerken deelnemers 

Van de groep deelnemers in 2013-2014 is een aantal kenmerken bekend: geslacht, leeftijd, school en 

woonplaats naar regio. 

 

Van de deelnemers is 96% man. Bij de BBL in verhouding nog iets meer, namelijk 98%. Qua leeftijd gaat 

het om een relatief jonge groep deelnemers in totaal 50% is 16 t/m 19 jaar. Bij de groep BBL-deelnemers 

is men iets ouder; de grootste groep (56%) is daar 20 t/m 29 jaar. Zie voor de verdeling per leerweg en het 

totaal figuur 36. 

 

 
Figuur 36. Deelnemers 2013-2014 vakbekwaam medewerker bos- en natuurbeheer naar leeftijdscategorie per 
leerweg (bron: DUO) 

 

  
 

De regionale spreiding van de deelnemers (naar woonplaats) is zichtbaar in figuur 37. De meeste 

deelnemers in 2013-2014 wonen in district Oost, gevolgd door Midden-West en Zuid-Oost. In Noord-West 

zijn bijna geen deelnemers woonachtig. In totaal wonen er 3 deelnemers buiten Nederland, in België. 

 
 
Figuur 37. Deelnemers 2013-2014 vakbekwaam medewerker bos- en natuurbeheer naar regio (bron: DUO) 
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Voor de kwalificatie Vakbekwaam medewerker bos- en natuurbeheer staan op zeven AOC’s leerlingen 

ingeschreven in 2013-2014. Helicon Opleidingen is veruit het grootst qua aantal deelnemers: 63% van het 

totale aantal staat op dit AOC ingeschreven. 

 

 
Tabel 8. Aantal deelnemers 2013-2014 vakbekwaam medewerker bos- en natuurbeheer naar 
onderwijsinstelling (bron: DUO) 

 

AOC 
Aantal deelnemers  

2013-2014 

AOC De Groene Welle 41 

AOC Groenhorst College <10 

AOC Terra <10 

Citaverde college <10 

Helicon Opleidingen 142 

Nordwin College <10 

Wellantcollege 28 

 

 

Van de 121 gediplomeerden in 2012-2013 heeft 28% (34 leerlingen) gekozen voor het volgen van nog een 

opleiding in het mbo. De overige gediplomeerden (82%) zijn niet nog een opleiding gaan volgen en kozen 

er daarmee voor om te (blijven) werken. 

 

 
6.2 Hbo in cijfers 
 

De opleiding in het hbo die zich specifiek richt op bos- en natuurbeheer is de bachelor Bos- en 

natuurbeheer. In deze paragraaf wordt informatie gegeven over (de ontwikkeling in) het aantal 

inschrijvingen en gediplomeerden en kenmerken van studenten.  Ook voor het hbo geldt dat niet alleen 

groene onderwijsinstellingen opleiden voor beroepen die relevant kunnen zijn voor de sector bos- en 

natuurbeheer. Verwante groene opleidingen naast de bachelor Bos- en natuurbeheer (bijvoorbeeld 

landscape and environment management) zijn in de analyse niet meegenomen.  

 

Aantal inschrijvingen en gediplomeerden 

In 2013-2014 zijn 517 hbo-studenten Bachelor Bos- en natuurbeheer ingeschreven. Dit aantal ligt al een 

jaren tussen de 500 en 550 (zie figuur 38). Het jaarlijks aantal gediplomeerden telt voor het derde jaar op 

rij ongeveer 80 studenten. 

 
  



40 

 

Figuur 38. Aantal hbo-studenten (inschrijvingen en gediplomeerden) bachelor Bos- en natuurbeheer in de 
periode 2008-2013 (bron: Vereniging Hogescholen, 2014) 

 

 
 

Kenmerken studenten 

Van de studenten is een ruime meerderheid (80%) man. Alle 517 studenten staan ingeschreven bij 

Hogeschool Van Hall Larenstein. Bijna alle studenten (87%) volgen de opleiding in de voltijdse vorm. 

Bijna driekwart van de studenten Bachelor Bos- en natuurbeheer is jonger dan 25 jaar. In figuur 39 is de 

leeftijdsopbouw weergegeven. 

 
 
Figuur 39. Aantal hbo-studenten bachelor Bos en natuurbeheer 2013-2014, onderverdeeld naar 
leeftijdscategorie (bron: Vereniging Hogescholen, 2014) 

 

 
 

Doorstroom vanuit mbo naar hbo  

Uit gegevens van de Vereniging Hogescholen blijkt dat een kleine groep hbo-studenten (bachelor Bos- en 

natuurbeheer) eerst een mbo-opleiding heeft gevolgd voordat zij instroomden in het hbo (zie figuur 40). 

De grootste groep doorstromers heeft een mbo-opleiding in de richting landbouw gevolgd. In de figuur is 

weergegeven wat de herkomst is van hbo-studenten die eerst een mbo-opleiding hebben gevolgd. De 

informatie is beschikbaar tot en met 2010 en op het moment van schrijven nog niet geactualiseerd. 
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Figuur 40. Instroom hbo bos- en natuurbeheer, onderverdeeld naar herkomst mbo-opleiding, in abs. aantallen 
(bron: Vereniging Hogescholen, 2013)  

 

 
 

6.3 WO in cijfers  
 

In deze paragraaf wordt gekeken naar de studenten aan het universitair onderwijs. Specifiek voor de 

sector bos- en natuurbeheer zijn de bachelor bos- en natuurbeheer en master forest and nature 

conservation, beiden gegeven aan de Wageningen University. Het internationale karakter van universiteit 

maakt dat een aanzienlijk deel van de studenten uit andere landen dan Nederland komt (bijna 25% in 

2013). De arbeidsmarkt waarvoor deze studenten beschikbaar komen, is ook internationaal en daarmee is 

de instroom op de Nederlandse arbeidsmarkt kleiner.  

 

Aantal inschrijvingen en gediplomeerden 

Het aantal inschrijvingen voor de bacheloropleiding bos- en natuurbeheer lijkt na een lichte toename tot 

2011 te stabiliseren rond iets meer dan 200 studenten. Het aantal gediplomeerden in 2012 was 42 (zie 

figuur 41). Het aantal inschrijvingen voor de masteropleiding forest and nature conservation neemt nog 

steeds gestaag toe tot 216 in 2013-2014, zie figuur 42. Jaarlijks diplomeren er ongeveer 60 tot 70 

studenten voor deze master. 

 
 
Figuur 41. Aantal inschrijvingen en gediplomeerden bacheloropleiding bos- en natuurbeheer (wo) in  
 de periode 2007-2011 (Bron: DUO, 2014) 
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Figuur 42. Aantal inschrijvingen en gediplomeerden masteropleiding forest en nature   

 conservation in de periode 2007-2011 (bron: DUO, 2014) 

 

 
 

Kenmerken studenten 

Van de studenten in de bacheloropleiding is 65% man, bij de masteropleiding gaat het om 53% van de 

studenten die man is. Beide opleidingen worden enkel in voltijd onderwijs aangeboden.  

Ook voor het universitair onderwijs geldt uiteraard dat er binnen het hele wetenschappelijk onderwijs 

meerdere opleidingen zijn waarmee een student kan gaan werken in de sector bos- en natuurbeheer.   
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7 Trends en ontwikkelingen 
 

Dit hoofdstuk biedt een terugblik op een aantal belangrijke trends en ontwikkelingen die in de 

voorgaande rapportage zijn toegelicht. Indien van toepassing is er aangevuld met actuele informatie.  Op 

hoofdlijnen worden de trends en ontwikkelingen beschreven die (in)direct impact hebben op de 

kwantitatieve en kwalitatieve vraag naar personeel in de sector bos- en natuurbeheer.  

 

Toenemende vraag naar duurzame energie biedt kansen voor werkgelegenheid 

Houtverbranding is een belangrijke grondstof voor het opwekken van duurzame energie. Nederland zal in 

het kader van Europese energiedoelstellingen komende jaren meer energieverbruik uit duurzame 

bronnen moeten winnen. In het kader van het Houtconvenant (van kracht sinds maart 2013) zijn in de 

sector afspraken gemaakt om te komen tot een grotere houtoogst voor biomassa in Nederland10. De 

verwachting is dat deze vraag naar hout komende jaren een positief effect heeft op de werkgelegenheid 

in de sector. De plaats die het milieu hierbij inneemt vraagt in het bijzonder ook om hogeropgeleiden die 

een hoogwaardige kennis van duurzaamheid meebrengen. 

 

Terugloop subsidies drukt op werkgelegenheid 

Beheersubsidies zijn afgelopen jaren een substantiële opbrengstenpost geweest voor bosbedrijven11. In 

de huidige economische tijd waarin meer gestuurd wordt op zelfredzaamheid staan subsidies sterk onder 

druk. Met ingang van 2014 is de Subsidie Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) voor agrarisch 

natuurbeheer alleen mogelijk via een collectief beheerplan12. Er wordt steeds meer gestuurd op 

samenwerking van individuele beheerders om uitvoeringslasten te verlagen en het rendement op goed 

beheer te stimuleren. Het wegvallen van subsidies drukt op de financiële balans van bosbedrijven, een 

gevolg hiervan kan zijn dat werkgevers voorzichtig worden met het aannemen van personeel en 

bijvoorbeeld meer aanspraak zullen doen op vrijwilligers.  

 

Aan de andere kant vraagt de terugloop van subsidies om een investering in efficiënt bos- en 

natuurbeheer waarbij hoogwaardige kennis van belang is. Deze ontwikkeling kan kansen bieden voor 

hogeropgeleiden in de sector. In hoofdstuk 6.3 hebben we kunnen zien dat het aantal wetenschappelijk 

opgeleiden met een studie in de richting van bos- en natuurbeheer de afgelopen jaren ook is 

toegenomen. 

 

Verschuiving in werkzaamheden vraagt om aanpassingen van (toekomstig) personeel 

Er is sprake van een veranderde dimensie van bos- en natuurbeheer. Het traditioneel beheer maakt plaats 

voor beheer waarin een toenemende verbinding van natuur met economie, gezondheid en recreatie 

centraal staat. Dit vraagt van werkgevers en werknemers in de sector om een bredere blik op (hun) 

arbeid. Evenwel heeft dit impact op de vereiste competenties van zittend personeel alsmede 

gediplomeerde schoolverlaters. De diversiteit in het aanbod van arbeid wordt nog eens benadrukt door 

de ontwikkeling naar een grotere inzet op kernactiviteiten (bijvoorbeeld houtproductie) als gevolg van 

                                                             

10 Bron: Boosten, M. & Oldenburger, J. (2014). Biomassapotentieel NBHL-sector in 2020 en 2050. Stichting Probos, 

Wageningen.  

11 Silvis, H.J. & Voskuilen, M.J. (2014). Bedrijfsuitkomsten in de Nederlandse particuliere bosbouw over 2012. LEI 

Wageningen UR.  

12 Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer van25 maart 2014 (Provinciaal Blad 2014, nummer 160) 
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teruglopende subsidies en tegelijkertijd de inzet op andere economische dragers (zoals commercialisering 

en inkomsten uit recreatie). 
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8 Conclusie en aanbevelingen  
 

 

Dit hoofdstuk omvat een samenvatting van de belangrijkste feiten en cijfers, een afsluitende conclusie en 

aanbevelingen.  

 

 

8.1 Kenmerken bedrijven  
 

Aantal bedrijven en werknemers 

In 2013 telt het register van Colland Arbeidsmarkt 188 bedrijven en 2.564 werknemers in het bos- en 

natuurbeheer. Bos- en terreinbeheerders met een overheidsachtergrond (zoals Staatsbosbeheer, 

gemeenten, provincies, Rijksoverheid, het Ministerie van Defensie) – uitgezonderd Natuurmonumenten 

en de 12Landschappen – komen niet in het register van Colland voor. Net als eenmanszaken en losse 

arbeidskrachten. Als vanzelfsprekend ligt het daadwerkelijk aantal bedrijven en werknemers in de sector 

dan ook hoger.  

 

In 2013 telt het register van LISA 706 vestigingen en 3.175 werkzame personen in het bos- en 

natuurbeheer. In tegenstelling tot de dataset van Colland komen in LISA wel vestigingen met een 

overheidsachtergrond en eenmanszaken voor. De registratie van LISA kent een onderverdeling naar vier 

deelsectoren: bosbouw, exploitatie van bossen, dienstverlening voor de bosbouw en natuurbehoud. In 

2013 is ruim de helft (52%) van het personeel in de sector werkzaam in natuurbehoud, ruim een derde 

(35%) in de bosbouw en een klein aandeel in de dienstverlening voor de bosbouw (7%) en exploitatie van 

bossen (6%).  

 

De datasets zijn zowel afzonderlijk als gezamenlijk niet sluitend om de daadwerkelijke arbeidsmarkt weer 

te geven. Wel worden op basis van de informatie ontwikkelingen zichtbaar in de sector die invulling 

kunnen geven aan sectorale beleidsvorming. Een opvallende verschuiving vindt plaats in 2011-2012. In de 

totale sector bos- en natuurbeheer neemt na een jarenlang stijgende of stabiele lijn zowel het aantal 

werknemers (Colland, -9%), werkzame personen (LISA, -2%), als het aantal bedrijven (Colland, -7%) in 

2012 aanzienlijk af. Het aantal vestigingen (LISA) neemt dat jaar nog toe (+4%), maar zet in 2013 alsnog 

een lichte daling in (-0,4%) na een jarenlange stijging. 

 

Kijkend naar de deelsectoren (bron: LISA) zien we in de periode 2011-2013 een aanzienlijke daling in het 

aantal werkzame personen bij zowel natuurbehoud als de bosbouw. Dit zijn tevens de deelsectoren met 

het meeste personeel. Het aantal vestigingen in natuurbehoud bleef in die periode redelijk stabiel. Het 

aantal vestigingen in de bosbouw daalde van 400 naar 388 vestigingen. 

 

Een deelsector die al jarenlang een stijgende lijn laat zien is de dienstverlening voor de bosbouw. Deze 

sector groeide in de periode 2006-2013 van 68 naar 217 werkzame personen en van 35 naar 85 

vestigingen.  

 

Bedrijfsgrootte 

Een ruime meerderheid van de bedrijven is kleinschalig. De data van Colland Arbeidsmarkt laat zien dat in 

2013 63% van de bedrijven 1 t/m 5 werknemers heeft. In de periode 2006-2013 is een kleine verschuiving 

waarneembaar richting schaalvergroting: in 2006 had een groter aandeel (66%) van de bedrijven 1 t/m 5 
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werknemers in dienst. Kijken we naar de bedrijfsgrootte op vestigingsniveau (data LISA) dan zien we dat 

bij 84% van de vestigingen in 2013 minder dan 10 personen werkzaam zijn. Bij meer dan de helft (56%) 

van alle vestigingen  is slechts één persoon werkzaam. In de periode 2006-2013 is het aantal vestigingen 

met 1 werkzame persoon gegroeid van 276 naar 392.   

 

Zelfstandigen 

Over de omvang en kenmerken van zzp’ers is maar beperkt actuele informatie beschikbaar en daarnaast 

is de informatie niet te verbijzonderen naar de sector bos- en natuurbeheer. De data van LISA geeft een 

indicatie: in 2013 zijn er 392 vestigingen in de bos- en natuursector in Nederland met één werkzame 

persoon. Echter bestaat hier een risico van onderschatting en overschatting omdat de registratiecriteria 

van LISA niet overeenkomen met wat over het algemeen tot een zzp’er wordt gerekend. 

 

Uit onderzoek blijkt dat in de brede sector ‘landbouw, bosbouw en visserij’ 14% van de zelfstandigen zich 

typeert als ‘nieuwe zzp’er’ en ruim tweederde zich al ‘klassieke zzp’er’ ziet. In andere sectoren is deze 

verdeling vaak omgekeerd. Het nieuwe type zzp’er biedt zijn eigen arbeid aan en verricht werkzaamheden 

onder vergelijkbare omstandigheden als iemand in loondienst. De klassieke zzp’er verkoopt en/of 

produceert goederen.  

 

Regionale spreiding  

De meeste bedrijven met personeel in de sector bos- en natuurbeheer zijn gevestigd in de provincies 

Gelderland (27%), Utrecht (17%) en Overijssel (15%). In de periode 2006-2013 zijn lichte verschuivingen 

in regionale spreiding waarneembaar. Zo is bijvoorbeeld de bedrijvigheid in Utrecht gegroeid (22 naar 32 

bedrijven) en in Noord-Brabant (21 naar 15 bedrijven) gedaald. In de overgang van 2011 naar 2012 daalde 

het aantal bedrijven in de sector – zoals eerder aangegeven – aanzienlijk. Het aantal bedrijven nam met 

name af in Gelderland (53 > 50), Noord-Holland (12 > 6) en Utrecht (35 > 32).  

 

8.2 Kenmerken werknemers  

 

Leeftijd en geslacht 

In 2013 is meer dan de helft van de werknemers 45 jaar of ouder. Een gering aandeel (9%) is jonger dan 

25 jaar, dit is de afgelopen drie jaar een stabiel aandeel gebleven. In de periode 2006-2013 is de 

vergrijzing in de sector goed af te lezen: in 2006 was 14% van het aantal werknemers 55 jaar of ouder, in 

2013 is dit gegroeid tot 24%. Dit is een aanzienlijk hoger percentage dan voor de Nederlandse 

beroepsbevolking geldt (17%). 

 

De gemiddelde leeftijd is in de sector in de periode 2006-2013 gestegen met 3,7% tot een leeftijd van 43,4 

jaar. De gemiddelde Nederlandse beroepsbevolking kent een gemiddelde leeftijd van 41,7 jaar (deze stijgt 

in dezelfde periode wel sneller met 4,3%). In de sector werken voornamelijk mannen, de verhouding man-

vrouw is al enige jaren gelijk. Van alle werknemers werkt 7% in 2013 parttime.  

 

Van de ondervraagde bedrijven in het vacatureonderzoek hebben van de werknemers met een vast 

contract 52% een opleiding op mbo-niveau. Hiervan heeft meer dan de helft (55%) een niveau-4 opleiding 

gevolgd.  
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Vrijwilligers en Wajongers 

Er is weinig zicht op het aantal vrijwilligers en Wajongers dat werkzaam is in de sector bos- en 

natuurbeheer. Een eerste oriëntatie bij bedrijven laat zien dat er tienduizenden vrijwilligers verbonden 

zijn aan diverse organisaties. Een deel van deze vrijwilligers is structureel aanwezig, een deel van de 

vrijwilligers verricht incidenteel werkzaamheden. Geen van de gevraagde bedrijven kon aangeven hoeveel 

Wajongers zij in dienst had.  

 

In- en uitstroom 

In 2013 stroomden 341 werknemers de sector bos- en natuurbeheer binnen, in 2012 waren dit er 

nagenoeg evenveel. In de periode 2009-2013 heeft de instroom wat geschommeld rond de 360 

instromers per jaar. In de periode 2006-2008 nam het aantal instromers  nog flink toe (van 304 in 2006 tot 

459 in 2008). De afgelopen jaren zijn met name de jongste categorie instromers (tot 25 jaar) en de oudste 

categorie (55 jaar en ouder) gegroeid.  

 

In 2013 stroomden 305 werknemers de sector uit, de afgelopen jaren heeft dit aantal geschommeld. 

Bijna eenderde van de uitstromers in 2013 is jonger dan 25 jaar, eenvijfde van de uitstromers is 55 jaar en 

ouder. De netto instroom heeft in 2013 een positief saldo van 36 werknemers. Het saldo is al jaren 

positief, maar kent wel een dalende lijn sinds 2008. 

 

Vraag en aanbod personeel  

Uit het vacatureonderzoek blijkt dat 36% van de bedrijven in de sector (n=98) nieuw personeel heeft 

aangenomen in de afgelopen 12 maanden. Van deze werknemers heeft 62% een mbo-opleiding gevolgd, 

waarvan 43% op niveau 3 en 51% op niveau 4 (indicatieve uitkomst). In totaal bedroeg 18% van deze 

nieuwe werknemers een schoolverlater (wel of geen diploma). Op het moment van bevraging had 18% 

van de bedrijven één of meerdere openstaande vacatures, hiervan was 45% geschikt voor een groene 

mbo-schoolverlater. Van de ondervraagde bedrijven verwacht 22% in de komende 12 maanden nieuw 

personeel aan te nemen.  

 

Bij het UWV registreren zich niet werkenden werkzoekenden, in januari 2014 telt de registratie 426 

mensen die aangeven een baan te zoeken in de sector bos- en natuurbeheer. Hiervan geeft meer dan de 

helft (57%) aan een baan op lager beroepsniveau te zoeken, zoals een functie als medewerker bos- en 

natuurbeheer. 

 

 

8.3 Onderwijscijfers  
 

Onderwijscijfers  

In 2013 zijn 225 mbo-deelnemers ingeschreven voor de opleiding vakbekwaam medewerker bos- en 

natuurbeheer, dit zijn 57 deelnemers minder dan in 2012. In 2011 was het aantal deelnemers het hoogst 

(318), daarna is het aantal deelnemers gedaald. De afname zit met name in de forse daling van het aantal 

bbl-leerlingen (die werken en leren combineren). Het merendeel van de leerlingen is woonachtig in 

district Oost. In schooljaar 2012-2013 waren er 121 gediplomeerden op de kwalificatie vakbekwaam 

medewerker bos- en natuurbeheer. Hiervan kwam 82% beschikbaar voor de arbeidsmarkt, het overige 

deel koos voor een vervolgopleiding.  
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In 2013 zijn 517 hbo-studenten op de bachelor bos- en natuurbeheer ingeschreven, dit zijn 9 leerlingen 

meer dan het jaar ervoor. Het aantal deelnemers schommelt al enkele jaren tussen de 500 en 550. De 

opleiding levert al enkele jaren ongeveer 80 gediplomeerden per jaar op. Slechts een klein aandeel van de 

deelnemers is vanuit het mbo doorgestroomd naar de opleiding (in 2010 gaat dit om 18 leerlingen).  

 

In 2013 zijn 216 wo-studenten ingeschreven voor de bachelor bos- en natuurbeheer, dit zijn 11 

studenten meer dan het jaar ervoor. Het deelnemersaantal groeit sinds 2008 gestaag. In 2012 waren er 

42 gediplomeerden voor deze opleiding. Ook het deelnemersaantal voor de master forest en nature kent 

een stijgende lijn. In 2013 zijn 201 wo-studenten ingeschreven voor de master forest and nature. De 

afgelopen jaren leverde dit jaarlijks ongeveer 60 tot 70 gediplomeerden.  

 

 

8.4  Conclusie en aanbevelingen 
 
Deze arbeidsmarktrapportage heeft in cijfers inzichtelijk gemaakt wat de stand van zaken is als het gaat 

om (toekomstige) werkgelegenheid in de sector bos- en natuurbeheer. Zoals in dit rapport te lezen 

worden er gelijktijdig zowel positieve als problematische impulsen ten aanzien van de arbeidsmarkt 

gesignaleerd. Positieve impulsen zien we bijvoorbeeld in de toenemende vraag naar duurzame energie, 

waarbij de productie van hout een grote rol speelt en de groeiende recreatiefunctie van bos en natuur. 

Problematische impulsen zien we bijvoorbeeld in teruglopende overheidssubsidies en de toenemende 

druk van vergrijzing in de sector. Het zijn allen impulsen die direct danwel indirect impact hebben op de 

kwalitatieve en kwantitatieve vraag naar personeel in de sector.  

Deze rapportage – die inzicht geeft in de ontwikkelingen van bedrijven, personeel en potentiële instroom 

(vanuit het onderwijs) – dient als een startpunt om arbeidsmarktbeleid vorm te geven in de sector bos- en 

natuurbeheer. Concreet willen wij hierbij drie aanbevelingen doen.  

Aanbeveling 1: monitor vraag en aanbod in de sector 

In navolging van onze eerdere aanbeveling benadrukken wij het belang van inzicht in de vraag en het 

aanbod op de arbeidsmarkt. Periodieke monitoring zorgt voor inzicht in ontwikkelingen op de 

arbeidsmarkt. Wij adviseren om eens in de twee jaar een arbeidsmarktrapportage uit te laten voeren die 

bij voorkeur een analyse omvat waarbij kwantitatieve en kwalitatieve gegevens gecombineerd worden.  

Dit geeft een rijk inzicht welke het mogelijk maakt om de bewegingen op de arbeidsmarkt te voorspellen 

en hierop in te spelen. In het bijzonder raden wij aan om ook structureel informatie te verzamelen over 

het aantal vrijwilligers en Wajongers in de sector. Zij kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de 

sector, maar tegelijkertijd ook een afhankelijkheid creëren waarvan men zich bewust moet zijn. Tot slot 

raden wij ook aan om in het bijzonder aandacht te schenken aan de ontwikkelingen rondom zzp’ers. Net 

als informatie rondom vrijwilligers en Wajongers zijn huidige kwantitatieve statistieken  op het niveau van 

de sector nog niet beschikbaar.  

 

Aanbeveling 2: vertaal inzicht naar actie 

Een arbeidsmarktbeleid waarbij je voldoende (en kwalitatieve) instroom bewaakt, doorstroom bevordert 

en bijvoorbeeld de jonge uitstroom terugdringt vraagt om concrete actie. Welke signalen die de 

kwantitatieve gegevens uit dit rapport genereren worden herkend in de sector? Onderliggende 

rapportage toont bijvoorbeeld aan dat de instroom van studenten op het mbo terugloopt. Tegelijkertijd 

vormt de grootste groep werknemers die met een mbo-opleidingsniveau. En ook zien we dat de instroom 

van de jonge leeftijdscategorie op de arbeidsmarkt niet hoog is, de uitstroom daarbij wel en ook speelt de 
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vergrijzingsproblematiek. Het is van belang om de mogelijke impact van deze signalen te toetsen in het 

veld en vervolgens te bepalen welke maatregelen je inzet, welke partijen hier verantwoording nemen en 

op welk termijn maatregelen worden gerealiseerd. 

 

Aanbeveling 3: zoek actief de verbinding met het onderwijs 

De sector bos- en natuurbeheer is volop in beweging. Het bos- en natuur krijgt andere functies, 

ondernemerschap wordt steeds belangrijker en duurzaamheid vraagt om hoogwaardige kennis en 

innovatie. De veranderingen in de sector vragen om kwaliteiten van (potentiële) werknemers die mee 

veranderen. Dit zal zich moeten vertalen in een passend onderwijsaanbod (voor zowel leerlingen als voor 

werknemers in de sector). Het is van belang om als sector de verbinding te zoeken en de relatie warm te 

houden met het onderwijs om tijdig invloed uit te oefenen op de aansluiting tussen onderwijs en 

bedrijfsleven. In de toekomst is er mogelijk een toenemende vraag naar hogeropgeleiden in de sector. In 

deze rapportage hebben we kunnen zien dat de doorstroom van mbo naar hbo bos- en natuurbeheer 

gering is. Nauwe samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven bij de aanpak van een dergelijk 

vraagstuk (waarom is deze doorstroom gering en kunnen we en willen we deze bevorderen?) is hierbij van 

groot belang voor de sector.  
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Bijlage 1: Toelichting databronnen 
 

 

Data Colland Arbeidsmarkt 

De indeling van sectoren bij Colland Arbeidsmarkt gebeurt op basis van de cao die de betreffende 

onderneming toepast. Indeling in het bestand vindt plaats bij opgave van de werkgever. Het bestand van 

Colland Arbeidsmarkt wordt gebruikt om aanvragen te beoordelen en premienota’s te verzenden. Deze 

premienota’s worden alleen verzonden aan bedrijven met personeel. Zodoende komen in het bestand van 

Colland Arbeidsmarkt alleen de bedrijven voor die personeel in dienst hebben of recent hebben gehad. 

Colland Arbeidsmarkt stuurt alleen een premienota voor de werknemers die in loondienst zijn bij het 

betreffende bedrijf, flexwerkers en uitzendkrachten komen daarom niet in het register voor.  

 

Data LISA 

LISA is een vestigingenregister met gegevens over alle vestigingen in Nederland waar betaald werk wordt 

verricht. De kerngegevens per vestiging hebben een ruimtelijke component (adresgegevens) en sociaal-

economische componenten (absolute werkgelegenheid en economische activiteit). Gegevens in het 

register worden ingedeeld op basis van de Standaard Bedrijfsindeling SBI 2008.  

 

Voor de sector bos- en natuurbeheer worden 4 SBI-groepen onderscheiden: Bosbouw (SBI 02.10), 

Exploitatie van bossen (SBI 02.20), Dienstverlening voor de bosbouw (SBI 02.40) en Natuurbehoud (SBI 

91.04.2). In de navolgende tabel worden deze SBI-groepen toegelicht.  

 

sbi08  Omschrijving 

0210 Bosbouw - houtteelt: aanplanten herplanten, verplanten, uitdunnen en in stand 

houden van bossen en andere houtopstanden; 

- teelt van hakhout en vezelhout; 

- teelt van bomen voor aanplantingen in bossen. 

0220 Exploitatie van 

bossen 

- exploitatie van bossen: houthakken en de productie van onbewerkt 

hout als gekloofde staken, palen en brandhout 

0240 Dienstverlening 

voor de bosbouw 

- niet-stationaire boomzagerijen; 

- vervoer van gekapt hout in het bos. 

Deze klasse omvat niet: 

- stationaire boomzagerijen (16.10.1). 

91042 Natuurbehoud Beheren van grond of water gericht op natuurbehoud of extensieve 

dagrecreatie. 
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Bijlage 2: Tabellenboek 
 

Tabel b1. Werkzame personen en vestigingen per deelsector in de periode 2009-2013 (bron: LISA, 2014) 

  
  

2009 

  

2010 

  

2011 

  

2012 

  

2013 

  wp. v. wp. v. wp. v. wp. v. wp. v. 

Bosbouw 

 
1.250 403 1.282 399 1.296 401 1.176 400 1.115 388 

Exploitatie van bossen 

 
166 61 169 65 204 66 216 68 205 65 

Dienstverlening voor 

de bosbouw 
98 43 108 54 134 64 207 76 217 85 

Natuurbehoud 

 
1.529 134 1.559 141 1.707 153 1.668 165 1.638 168 

Totale sector 3.043 641 3.118 659 3.341 684 3.267 709 3.175 706 

 

Tabel b2. Bedrijven naar bedrijfsgrootte in de periode 2009-2013 (bron: Colland Arbeidsmarkt, 2014) 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 t/m 5 werknemers 119 134 130 128 122 124 116 119 

6 t/m 10 werknemers 17 21 18 19 20 20 24 17 

11 t/m 25 werknemers 20 24 29 28 30 28 22 30 

26 t/m 50 werknemers 12 15 11 10 13 13 12 12 

51 t/m 100 werknemers 10 12 14 14 13 14 11 8 

> 100 werknemers 1 2 2 3 2 2 2 2 

Totaal 179 208 204 202 200 201 187 188 
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Tabel b3: Regionale spreiding bedrijven in de periode 2006-2013 (ultimo jaar) (bron: Colland Arbeidsmarkt, 2014) 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Onbekend 1 1 0 0 1 0 0 0 

Drenthe 8 9 8 9 9 8 8 8 

Flevoland 2 2 3 3 3 3 3 3 

Friesland 8 11 10 10 10 11 12 13 

Gelderland 49 52 54 50 53 53 50 51 

Groningen 4 5 6 5 6 5 4 4 

Limburg 9 9 10 10 9 8 8 7 

Noord-Brabant 21 23 21 20 17 18 16 15 

Noord-Holland 8 11 11 11 11 12 6 7 

Overijssel 30 34 33 34 30 30 30 29 

Utrecht 22 34 33 34 35 35 32 32 

Zeeland 4 4 3 3 3 4 6 7 

Zuid-Holland 13 13 12 13 13 14 12 12 

Totaal 179 208 204 202 200 201 187 188 
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Tabel b4. Regionale spreiding werkzame personen en vestigingen in 2011 naar district (bron: LISA,2014) 

  
Bosbouw 

  

Exploitatie van 

bossen 

Dienstverlening 

voor de bosbouw 
Natuurbehoud 

Totaal bos- en 

natuurbeheer 

District 
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Noord 192 58 14 8 9 8 259 34 474 108 

Oost 498 165 96 37 47 36 249 38 890 276 

Midden-West 130 41 16 5 9 3 685 35 840 84 

Noord-West 42 17 65 4 3 3 129 23 239 47 

Zuid-West 32 16 5 2 3 3 113 20 153 41 

Zuid-Oost 221 91 9 9 146 32 203 18 579 150 

Totaal 1115 388 205 65 217 85 1638 168 3175 706 

 

Tabel b5. Aantal werknemers naar leeftijdsklasse in de periode 2006-2013 (bron: Colland Arbeidsmarkt, 2014) 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

t/m 24 jaar 177 202 208 191 215 237 231 232 

25 t/m 34 jaar 348 415 450 478 464 438 414 400 

35 t/m 44 jaar 626 728 721 690 688 673 569 559 

45 t/m 54 jaar 714 827 866 890 864 873 774 759 

55 jaar en ouder 314 385 467 530 533 555 548 614 

Totaal 2.179 2.557 2.712 2.779 2.764 2.776 2.536 2.564 
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Tabel b6. Aantal werknemers ingedeeld naar categorie duur dienstverband in de periode 2006-2013 (bron: 

Colland Arbeidsmarkt, 2014) 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

in dienstverband geweest maar ultimo 

jaar niet meer 
273 344 325 303 316 335 298 283 

tot 1 maand 24 12 35 15 19 17 19 10 

1 tot 2 maanden 17 35 22 22 25 36 21 26 

2 maanden tot een half jaar 79 134 122 97 91 103 90 102 

half jaar tot een jaar 121 176 226 161 163 177 143 147 

1 jaar tot 2 jaar 179 426 309 344 265 228 250 227 

2 jaar tot 5 jaar 416 378 589 725 796 644 494 433 

5 jaar tot 10 jaar 540 566 533 494 461 607 513 608 

10 jaar en meer 803 830 876 921 944 964 1006 1011 

 Totaal 2452 2901 3037 3082 3080 3111 2834 2847 

 

Tabel b7. Instroom werknemers (gedurende jaar) in de periode 2006-2013, onderverdeeld naar leeftijd, in abs. 

aantallen (bron: Colland Arbeidsmarkt, 2014) 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  2013  

t/m 24 jaar 104 130 135 99 128 136 122 136 

25 t/m 34 jaar 71 91 114 91 91 84 82 78 

35 t/m 44 jaar 67 102 108 85 66 75 57 44 

45 t/m 54 jaar 39 77 82 70 43 60 46 49 

55 jaar en ouder 23 17 20 25 26 37 35 34 

Totaal 304 417 459 370 354 392 342 341 
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Tabel b8. Werknemers bij uitstroom (gedurende jaar) in de periode 2006-2013, onderverdeeld naar leeftijd, in 

abs. aantallen (bron: Colland Arbeidsmarkt, 2014) 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  2013  

t/m 24 jaar 80 86 77 73 67 77 82 98 

25 t/m 34 jaar 62 73 76 64 68 78 54 65 

35 t/m 44 jaar 46 76 62 66 53 48 57 36 

45 t/m 54 jaar 37 64 64 54 72 60 61 46 

55 jaar en ouder 24 33 35 31 42 58 65 60 

Totaal 249 332 314 288 302 321 319 305 

 

 
Tabel b9. Doorstroom van werknemers, intern en sectoraal, in de periode 2009-2013, in abs. aantallen (bron: 

Colland Arbeidsmarkt, 2014) 

  geen mutatie 
mutatie binnen 

sector 

mutatie naar 

andere sector 

2009 2.647 42 350 

2010 2.615 47 370 

2011 2.724 27 301 

2012 2.408 46 346 

2013 2.365 59 379 

 
 

 


