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Inleiding 

Deze aflevering van Stadcijfers presenteert de nieuwste informatie over de ontwikkeling van het aantal banen en 

het aantal vestigingen in de gemeente Groningen. Deze belangrijke economische informatie baseert zich op het 

jaarlijkse werkgelegenheidsonderzoek van de afdeling Onderzoek en Statistiek (O&S) van de gemeente 

Groningen.  

O&S registreert continu gegevens over alle vestigingen in de gemeente Groningen.  

Ook mutaties uit voorgaande jaren, die in het afgelopen jaar geconstateerd zijn, zijn in deze informatie verwerkt.  

De cijfers in dit document kunnen daarom licht afwijken van die in voorgaande versies.  

 

 

Kerncijfers Werkgelegenheid 

 

Tabel 1: Banen en vestigingen 

 

 

Toename aantal banen 

In de gemeente Groningen waren er per 1 april 2015 133.710 banen. Daarvan waren 5.534 banen van 

uitzendkrachten. Tussen 1 april 2014 en 1 april 2015 is er een toename geweest van 1.725 banen, dat is een 

toename van 1,3 procent. In de voorgaande periode was er nog een afname. Hiermee is een einde gekomen aan 

de dalende trend van de werkgelegenheid in de afgelopen twee meetjaren. Deze toename van de 

werkgelegenheid is het resultaat van een aantal ontwikkelingen: De stad kende een toename in de handel en de 

horeca, de zakelijke dienstverlening en het onderwijs. In de bouw is de afname van de afgelopen jaren tot staan 

gebracht. Er is nog wel afname bij de overheid, de sector vervoer en opslag en, al vele jaren, in de financiële 

sector.  

Binnen de zakelijke dienstverlening, die als geheel groeit, zijn er grote verschillen. De uitzendbranche kent een 

grote groei terwijl de sectoren beveiliging en opsporing, facility management en reisbemiddeling een daling van 

het aantal banen kenden. Groei was er bij de rechtskundige dienstverlening en de callcenters. Deze callcenters 

kennen vaak grote schommelingen in hun aantallen banen. 

De gezondheidszorg als totaal kent een lichte afname van werkgelegenheid, maar binnen de gezondheidszorg is 

er groei bij de ziekenhuizen en afname bij de verpleeg- en verzorgingshuizen.  

De groei bij de uitzendkrachten vinden we in de industrie, de overheid en de sector cultuur en recreatie.  

 

 

 



 

 

 

 

Groei aantal banen in stad groter dan landelijk 

Vergelijken we de ontwikkeling van de stad-Groningse werkgelegenheid met die van andere middelgrote steden 

en met Nederland als geheel, dan wijkt die tot 2014 niet veel af. Ook in Nederland als geheel nam de 

werkgelegenheid tot 2011 toe, bleef ongeveer gelijk in 2012 en nam daarna af in 2013 en 2014. In 2015 is de 

werkgelegenheid in Nederland als geheel met 0,1 procent toegenomen, dat is minder dan de 1,3 procent in de 

gemeente Groningen.  

 

Relatief steeds meer vrouwen 

Van de vaste banen is 83 procent in voltijd. Dit percentage schommelt gedurende de laatste tien jaren tussen de 

81 en 85 procent.  

De term voltijd, zoals die hier wordt gehanteerd, is gebaseerd op een landelijk door LISA (Landelijk Informatie-

Systeem Arbeidsplaatsen) gehanteerde definitie. In dit onderzoek spreken we daarom bij banen van 12 uur of 

meer per week van banen in voltijd.  

Relatief werken er steeds meer vrouwen. In 2005 was 45 procent van de vaste krachten vrouw, inmiddels is dat 

percentage gestegen tot 49 procent.  

 

 

Figuur 1:  Ontwikkeling vast personeel naar arbeidsduur en geslacht, index, 2005 = 100 

 

 

Er werken veel meer vrouwen in deeltijd dan mannen. In het laatste meetjaar zijn minder mannen in deeltijd gaan 

werken.  

Het aantal uitzendkrachten is toegenomen, van 4.953 naar 5.534, het hoogste aantal sinds voor de crisis. De 

toename betreft zowel voltijd- als deeltijd-uitzendbanen. 

 

De ontwikkelingen naar branche  

 

Groningen is een dienstenstad 

In Groningen zien we de meeste banen in de dienstverlening. De stad kent relatief veel werkgelegenheid in de 

sectoren zakelijke dienstverlening (commercieel) en zorg (niet commercieel). Groningen is geen industriestad. Ook 

de bouw is er niet ruim vertegenwoordigd. Bouwwerkzaamheden in de stad worden vaak uitgevoerd door 

bedrijven van buiten de stad. 

De sector dienstverlening heeft een verzorgende functie voor de omgeving.  

  



 

 

 

 

Landelijk is de handel de grootste sector. In Groningen komt deze sector op de derde plaats.  

De horeca is in Groningen oververtegenwoordigd. Dit komt onder meer door de aanwezigheid van veel studenten.  

 

 

Tabel 2:  Banen en vestigingen naar branche. 

 

 

Het centrum kent een groei van het aantal banen. 

Groningen had in 2015 1.771 vestigingen in de detailhandel en 781 in de horeca. 40 Procent van de detailhandel 

en de helft van de Horeca vinden we in het centrum. Van de totale werkgelegenheid vinden we 17 procent in het 

Centrum. Naast de detailhandel en de horeca vinden we ook een groot deel van de branches verhuur en handel in 

onroerend goed en van cultuur en recreatie geconcentreerd in het Centrum.  

 

Tabel 3: Werkgelegenheid detailhandel en horeca in het centrum 

 

 

Het economisch programma G-kwadraat 

Sinds 2010 werkt de gemeente Groningen met het economische beleidsprogramma G-Kracht. Het programma      

G-kwadraat (2015-2019) bouwt voort op dit programma. Het kwadrateren staat voor extra economische impulsen 

door samenwerking tussen kennisinstellingen, ondernemers en gemeente. Kenmerkend is een open houding van de 

gemeente waarbij samen nieuwe initiatieven worden ontwikkelend.  Samenwerken, innoveren en profileren staan 

hierin centraal. 

Energie 

De sector Energie omvat de bedrijven die zich bezighouden met energie en afval. Hieronder zijn veel adviesbureaus. 

Dit zijn over het algemeen kleine vestigingen. Tussen 2014 en 2015 kende de branche een afname van 

werkgelegenheid, veroorzaakt door een tweetal ontwikkelingen. Enerzijds was er een afname binnen de 

nutsbedrijven. En verder was er binnen de technische adviesbureaus een afname. Deels veroorzaakt door een 

samenvoeging waardoor een bedrijf 'verhuisd' is van sector en niet meer onder energie valt. 

 

 



 

 

 

 

Tabel 4:  Ontwikkeling van branches waarop de gemeente focust 

 

 

Healthy Ageing 

Met 22.108 banen is de sector Healthy Ageing de grootste in Groningen. Tussen 2014 en 2015 kende de sector 

een lichte daling van de werkgelegenheid, veroorzaakt door de al eerder genoemde daling bij de verpleeg- en 

verzorgingshuizen. De ziekenhuizen kenden een groei. 

In vergelijking met andere grote en middelgrote steden heeft Groningen relatief veel banen in gezondheidszorg 

en welzijn en daardoor is de stad extra gevoelig voor bezuinigingen in de zorg. 

De ICT sector. 

In de ICT sector schommelt het aantal banen rond 10.000. Binnen de ICT vormt computerservice en 

informatietechnologie, met 1.200 vestigingen en 4.630 banen, de grootste groep. Deze groep kende in het 

afgelopen meetjaar een toename van het aantal vestigingen met 85 en van het  aantal banen met 150.  

De grootste toename in banen in het laatste jaar vinden we bij de callcenters: van 3.100 naar 3.600. Het aantal 

banen schommelt bij de callcenters tussen 2.400 en 4.000. De fluctuaties binnen deze branche hebben te maken 

met de sector zelf omdat ze, afhankelijk van de (kennelijk wisselende) opdrachtenstromen, veel met flexibel 

personeel werken.  

Leisure 

De sector Leisure omvat vestigingen in de toeristische sector, cultuur, horeca en sport. De horeca is de grootste 

branche binnen deze groep. De toename tussen 2014 en 2015 is onder meer te verklaren door een 

administratieve verschuiving: banen bij de Stadsschouwburg en de Oosterpoort werden in tegenstelling tot vorig 

jaar weer geteld bij deze sector en niet meer bij de overheid. 

De creatieve sector  

De creatieve sector bestaat uit de deelgroepen kunsten, media en entertainment en creatieve zakelijke 

dienstverlening. Binnen deze groep zijn veel mensen werkzaam als zzp'er.  Het aantal banen schommelt al jaren 

tussen de 5.500 en 6.000.  

 

 

  



 

 

 

 

Werkgelegenheid naar grootte van de vestigingen 

 

Tabel 5:  Grootte van de vestigingen in 2015 

 

 

Helft werkgelegenheid bij één procent van de vestigingen 

Meer dan de helft van het aantal mensen werkt bij vestigingen met 100 of meer medewerkers. Deze vestigingen 

vormen maar 1,2 procent van het aantal vestigingen. De grootste werkgevers in de gemeente zijn het UMCG en 

de Rijksuniversiteit. Grote vestigingen zijn er verder binnen de overheid, het onderwijs, de sector gezondheidszorg 

en welzijn en de nutsbedrijven.  

Bij de zakelijke dienstverlening vinden we grote vestigingen onder meer binnen de schoonmaakbranche en de 

callcenters. Kleine vestigingen zien we vooral bij de adviesbureaus, in de ICT, bij medische praktijen en in de kunst. 

Bij de eenmansvestigingen is het aantal vestigingen en banen tussen 2014 en 2015 met 448 toegenomen. De 

eenmansvestigingen hebben daarmee voor het grootste deel van de stijging van het aantal vestigingen gezorgd. 

Ook het aantal vestigingen met tussen de 5 en de 19 banen is toegenomen. Afname was er bij de vestigingen met 

2-4 banen en die met 20-49 banen.  

 

De verhuisgeneigdheid 

Van de vestigingen geeft 6,2 procent aan te willen verhuizen. Na een hoger percentage in 2013 is dit weer 

ongeveer evenveel als in de jaren er voor. Van deze bedrijven is het grootste deel van plan binnen de regio te 

blijven.  

 

 

Tabel 6:  Aantal vestigingen dat verhuisplannen heeft 

 

 

In 2015 geeft 67 procent aan binnen Groningen of de omliggende regio te willen blijven. Hierbij valt op dat de 

regio minder populair wordt en de gemeente Groningen, na een dip, weer populairder. Ook vestiging elders 

(zowel in Nederland als in het buitenland) wordt minder populair. Bijna 20 procent weet nog niet waarheen men 

wil verhuizen, of heeft geen plaats ingevuld. 

 

 

  



 

 

 

 

Vacatures 

 

Tabel 7: Vacaturegraad 

 

 

Het aantal vacatures neemt weer toe 

Aan alle vestigingen hebben we gevraagd aan te geven hoeveel vacatures zij hadden. Van de vestigingen heeft 20 

procent deze vraag beantwoord. In 2014 was dit 23 procent. Van de vestigingen met meer dan 1 baan is de 

respons op deze vraag 39 procent. De vacaturegraad is het aantal vacatures per 100 werkzame personen. In april 

2015 was de vacaturegraad 3,1. Dit komt voor alle sectoren neer op een toename ten opzichte van 2014. 

Tussen sectoren zijn er grote verschillen. In de niet-commerciële dienstverlening is de vacaturegraad verreweg het 

laagste en bij de commerciële dienstverlening het hoogste. Binnen de commerciële dienstverlening is de zakelijke 

dienstverlening de sector met de hoogste vacaturegraad: met name bij de uitzendbureaus staan vacatures open. 

 

 

Verwachtingen voor de toekomst 

 

Tabel 8:  Percentage vestigingen dat een verandering van het aantal werkzame personen verwacht 

 

 

Toekomstverwachtingen werkgelegenheid van de bedrijven veel positiever 

We hebben niet alleen informatie verzameld over de vacaturegraad maar we hebben we ook ruimer gevraagd 

naar de werkgelegenheidsverwachtingen. Per vestiging kon men aangeven of men een toename of een afname 

van het aantal werkzame personen verwachtte. In 2015 is vanuit 45 procent van de vestigingen deze vraag 

beantwoord. 

In 2015 blijken de verwachtingen veel positiever dan in 2014. In de laatste jaren voor 2015 waren er relatief veel 

bedrijven waar men  geen verandering in het aantal banen verwachtte. In 2015 is dat beeld heel anders. Veel meer 

bedrijven verwachten een toename van het personeel. Daarentegen verwachten ook iets meer bedrijven dan in 

2014 een afname. Het meest positief gestemd zijn binnen de commerciële dienstverlening de arbeidsbemiddeling 

en de uitzendbureaus. 

 

  



 

 

 

 

Werkgelegenheid op bedrijvenconcentratiegebieden 

 

Tabel 9: Werkgelegenheid en vestigingen op bedrijventerreinen 

    2014 2015 

NB: Antillenstraat/de Vogels is als bedrijventerrein komen te vervallen 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Zuidoost en de kantorenlocaties bieden de meeste werkgelegenheid 

Meer dan de helft van de gemeentelijke werkgelegenheid is geconcentreerd op de bedrijventerreinen en 

kantorenlocaties.  

 

De bedrijventerreinen 

Van de werkgelegenheid op de bedrijventerreinen concentreert 53 procent zich in het gebied Zuidoost (de 

nummers 1,2,3,4 en 19 in de tabel). In tegenstelling tot de groei van de werkgelegenheid binnen de gemeente als 

totaal kennen de bedrijventerreinen een lichte daling van 0,6 procent. De daling was het grootst op het vrij kleine 

terrein het Witte Lam. Dit komt door de verhuizing van een beveiligingsbedrijf naar het zuiden van de stad. Ook 

het terrein Eemspoort kent een grote daling. Dit komt onder meer voort uit een grote afname van het aantal 

banen bij een schoonmaakbedrijf. In beide gevallen werken de medewerkers maar ten dele op het terrein zelf.  

De grote toename op het Zernike Sciencepark is te verklaren door een toename bij een callcenter. 

 

 

Tabel 10: Werkgelegenheid en vestigingen op kantoorlocaties 

 

 

Toename van het aantal banen op kantoorlocaties 

Op de kantorenlocaties vinden we 43.204 banen, dit is ruim 32 procent van het totaal. Op de kantorenlocaties is 

de werkgelegenheid tussen 2014 en 2015 toegenomen. Maar tussen de terreinen zijn er grote verschillen. De 

grootste toename zien we op het terrein van Swieten. Dit komt vooral door het Martiniziekenhuis en een 

beveiligingsbedrijf dat verhuisd is vanaf terrein het Witte Lam. De toename op de kantoorlocatie UMCG en 

omgeving komt op naam van het UMCG zelf.  

Het Hunzepark, wat een klein terrein is, kent een relatief grote groei. Dit is te verklaren doordat het Centraal 

Bureau Oproepkrachten NOVO, genoteerd staat op deze locatie 

 

 

  



 

 

 

Tabel 11: Aantal vestigingen en banen naar bedrijfstak, 1 april  

 



 

 

vervolg tabel 11: 

 

  



 
 

 

 

Opmerking: vanwege administratieve wijzigingen in de registratie van personeel door bedrijven zijn er elk jaar 

schommelingen in de aantallen. Het effect voor onze gemeente ligt meestal rond de 1% van het aantal banen. 

Zo’n afwijking ontstaat bijvoorbeeld wanneer bij een bedrijf personeel administratief verhuisd wordt naar een 

vestiging buiten de gemeente, terwijl de werklocatie van het personeel in de gemeente Groningen blijft.  

 

 

Veel meer statistische informatie over de gemeente Groningen is te vinden op www.os-groningen.nl  

Mocht u niet vinden wat u zoekt en wilt u specifieke statistische informatie dan kunt u die opvragen bij O&S, via 

telefoonnummer 050-367 5462 of per e-mail info@os.groningen.nl.  
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