


� De gepresenteerde cijfers hebben slechts
betrekking op Paramaribo en Wanica (66 % van de 
gehele bevolking)

� De data van 2009 en 2010 zijn gereviseerde
cijfers t.o.v. de publicatie “Huishoudens in 
Suriname, 2008 – 2010”, die is uitgekomen in 
september 2011



� Informatie over de afdeling Huishoudonderzoeken

� Dataverzameling en Dataverwerking

Kerncijfers uit de publicatie� Kerncijfers uit de publicatie

� Enkele grafieken

� Vragenronde



De De De De afdelingafdelingafdelingafdeling maaktmaaktmaaktmaakt deeldeeldeeldeel uituituituit van de van de van de van de SocialeSocialeSocialeSociale
StatistiekenStatistiekenStatistiekenStatistieken DivisieDivisieDivisieDivisie van het ABSvan het ABSvan het ABSvan het ABS

PersoneelPersoneelPersoneelPersoneel van de van de van de van de afdelingafdelingafdelingafdeling (HHO):(HHO):(HHO):(HHO):
1 afdelingshoofd – J. Sontohartono
1 subhoofd – S. Hardjodikromo1 subhoofd – S. Hardjodikromo
1 statistiek medewerker
2 codeur/keyers
6 enquêteurs

1 cartograaf
1 assistent cartograaf



HHO is een (continu) steekproef onderzoek

welke op reguliere basis wordt uitgevoerd bij

huishoudens. De hoofddoelen zijn: 

- Het verzamelen van basis demografische- Het verzamelen van basis demografische
statistieken bij gezinshuishoudens

- Het meten van het aanbod en de benutting
van arbeid (werkgelegenheidsstatistieken)



� De afdeling huishoudonderzoeken voert sinds
1986 het regulier (continu) huishoudonder-
zoek uit

� De afdeling heeft in totaal reeds 5 publicaties
uitgebracht (in de jaren: 1979, 1980, 1998, 
2009 en 2011)2009 en 2011)

� Bij het HHO wordt er per kwartaal een
steekproef afgewerkt. M.a.w. elk kwartaal is 
er een”nieuwe” steekproef van huishoudens
die geinterviewd moet worden.

� Referentie- v.s Enqueteperiode



-Paramaribo en Wanica
Steekproef: 10 telblokken
Uitvoering: afd. HHO te ABS hoofdkantoor

- Nickerie (sinds 2009)- Nickerie (sinds 2009)
Steekproef: 3 telblokken
Uitvoering: ABS Regio West

- Commewijne (in de planning voor 2015)
Uitvoering: ABS Regio Oost



� De huishoudens in de 10 telblokken worden door de HHO enquêteurs aangedaan, 

gedurende 3 maanden (per kwartaal)

� De vragenlijsten worden in-house gescreened en gecorrigeerd

� De vragenlijsten worden in-house gecodeerd, gebruikmakend van de codeersystemen: 
ISIC, ISCO en ISCED

� De coderingen en overige gegevens van de vragenlijsten worden ingevoerd in CSPro

� Nadat de invoer is afgerond, worden er vanuit CSPro consistentie checks uitgevoerd

� Na de consistentie checks worden de eventuele correcties aangebracht aan het 
invoerbestand er wordt een tweede consistentie check uitgevoerd om de data te 
controleren op betrouwbaarheid

� Nadat de data goedgekeurd is geworden, wordt de post-stratificatie uitgevoerd, de � Nadat de data goedgekeurd is geworden, wordt de post-stratificatie uitgevoerd, de 
tabellen worden uitgedraaid, op basis van de indicatoren welke worden opgenomen in 
de publicatie

� De publicatie tabellen worden van excel overgezet in words en het document wordt 
gelayout

� De publicatie wordt compleet gemaakt met toevoeging van de kaft, foto’s en het 
grafisch werk

� De concept publicatie wordt eerst gescreend door de manager en de finale versie wordt 
door de directeur doorgenomen

� Na goedkeuring van de directeur, wordt de publicatie vermenigvuldigd door de afdeling 
AZ,

� De publicatie wordt aan het publiek geboden (middels persconferentie)



� Bevolking in de huishoudens
� Arbeidspotentiële bevolking
� Werkzamen
� Werklozen
� De werkzame bevolking naar opleidingsniveau
De werkzame bevolking naar beroepsgroep (*)� De werkzame bevolking naar beroepsgroep (*)

� De werkzame bevolking naar industriële sector (*)

(*) Vanwege kleine aantallen zijn de verschillende
beroepsgroepen en industriële sectoren gegroepeerd
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ParticipParticipParticipParticip
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2009 231,705 132,346 12,629 7,146 9 13 63

2010 235,173 135,139 10,413 6,700 7 11 62

2011 237,139 135,820 11,084 4,560 8 10 62

2012 240,330 135,853 11,973 3,195 8 10 622012 240,330 135,853 11,973 3,195 8 10 62

2013 244,728 140,895 9,960 5,456 7 10 62

2014 245,880 143,972 10,745 5,551 7 10 63



Het arbeidspotentieel in de gezinshuishoudens in de di stricten
Paramaribo en Wanica naar activiteitenstatus, 2009 - 2 014



De werkzame bevolking in de gezinshuishoudens in de dist ricten
Paramaribo en Wanica naar status in de hoofdactivitei t , 2009 - 2014
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De werkzame bevolking in de gezinshuishoudens in de dist ricten
Paramaribo en Wanica naar beroepsgroep, 2009 - 2014
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