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AchtergrondAchtergrond en en DoelDoelAchtergrondAchtergrond en en DoelDoel
 November 2001 de eerste Statistical Papers

S t mb  2018 d  htti d St ti ti l P September 2018 de achttiende Statistical Papers

Algemeen Doel: g
Eindresultaat of  tussentijds verslag van werkzaamheden 
van diverse ABS medewerkers, inclusief directieleden(en
gerenommeerde externen)  Met uitzondering van degerenommeerde externen). Met uitzondering van de
bijdragen van de directeur, geldt voor alle bijdragen de
gebruikelijke “disclaimer”: Gepresenteerde 

opvattingen zijn van de schrijvers en worden 
niet noodzakelijkerwijs gedeeld door het Algemeen
Bureau voor de StatistiekBureau voor de Statistiek.



AchtergrondAchtergrond en en DoelDoel ((vervolgvervolg))
Specifiek doel:

AchtergrondAchtergrond en en DoelDoel ((vervolgvervolg))

Voor de eerste keer wordt in “opstelformaat”
informatie over samenstelling, berekenings-

th d   b d i ij  t    methoden,  benaderingswijzen, etc. van een 
aantal statistieken die tezamen een interessant deel 
der Arbeidsstatistieken bestrijken gepresenteerd   der Arbeidsstatistieken bestrijken gepresenteerd.  
Namelijk “werkgelegenheidsstatistieken”. 
In het laatste hoofdstuk (een anonieme bijdrage) In het laatste hoofdstuk (een anonieme bijdrage) 
wordt aandacht besteedt aan de vraag: 
“zijn de genoemde statistieken goed/adequaat?”j g g q



InleidingInleidingInleidingInleiding
Binnen het ABS zijn er drie statistische afdelingen die zich bezighouden met
de berekening van arbeidsstatistieken.  g
 Bedrijvenstatistieken
 Nationale Rekeningen
 Huishoudonderzoeken

Elk van deze afdelingen hanteert een andere berekeningswijze om te komen
tot hun statistieken. Primaire inputs voor de berekening van 

b id t ti ti k   h t ABS d  t t  t  k  it  d  arbeidsstatistieken op het ABS worden tot nog toe verkregen uit o.a. de 
onderstaande bronnen: 
 Bedrijvenenquete
 BedrijvenregistratieBedrijvenregistratie
 Volkstelling
 Bedrijventelling
 Huishoudonderzoek
 Andere, geselecteerde relevante onderzoeken





BedrijvenstatistiekenBedrijvenstatistiekenBedrijvenstatistiekenBedrijvenstatistieken

- Dataverzameling bij bedrijven en g j j
instellingen (Jaarlijks een uitgebreider 
vragenlijst t.b.v. Nationale Rekeningen)g j g )

- Alsook publicatie van data over lonen, 
omzetten, werkgelegenheid en andere , g g
economische grootheden

- Bijhouden van een bedrijvenregister- Bijhouden van een bedrijvenregister



BedrijvenstatistiekenBedrijvenstatistieken ((vervolgvervolg))
Per kwartaal dataverzameling bij bedrijven van de 

volgende sectoren : 
Mij b I d t i     - Mijnbouw en Industrie    

- Nutsbedrijven
- Constructie
- Handel
- Restaurants en hotels

Transport  Opslag en Communicatie- Transport, Opslag en Communicatie
- Financiele bemiddeling en Gemeenschaps-,  

sociale en persoonlijke diensten. 

Gemeten indicatoren:
- OmzetOmzet
- Arbeidskosten
- Werknemers



BedrijvenstatistiekenBedrijvenstatistieken ((vervolgvervolg))

Methodiek

BedrijvenstatistiekenBedrijvenstatistieken ((vervolgvervolg))

- Per sector wordt de groei van 
responderende bedrijven uitgerekend. espo e e e be jve  u tge e e . 
Gegevens  uit het basisjaar worden per 
sector geëxtrapoleerd met de groei.g p g

- Het basisjaar is 2007. 



NationaleNationale RekeningenRekeningengg
 Samenstelling van de macro-economische grootheden zoals het 

Bruto Binnenlands Product (BBP), het Bruto Nationaal Product 
(BNP)  het Nationaal Inkomen (NI) en het Beschikbaar Inkomen  (BNP), het Nationaal Inkomen (NI) en het Beschikbaar Inkomen. 

Voor de berekening  van bovengenoemde grootheden zijn tal van 
databronnen nodig. De voornaamste databron is het Nationale g
Rekeningen Onderzoek dat door de afdeling Bedrijvenstatistieken 
wordt uitgevoerd.  De vragenlijst wordt jaarlijks opgestuurd naar alle 
bedrijven in het bedrijvenbestand van de afdeling.  Vanwege het 
slechte respons percentage moeten de cijfers statistisch aangepast p p g j g p
worden voor een beter resultaat. De indicator die gebruikt wordt om 
de cijfers  op het niveau van de totale economie te brengen is het 
aantal  arbeidsplaatsen. 

Methodiek
 “The System of National Accounts” (SNA).  De SNA is de 

internationaal overeengekomen statistische standaard voor het 
meten van economische activiteiten. 

 Het  ABS is bezig met de transitie van SNA 1993 naar SNA 2008. 



NationaleNationale RekeningenRekeningen ((vervolgvervolg))gg (( gg))
Relevante definities

 Een arbeidsplaats  is een baan oftewel een vacature waar werk kan worden 
verricht door één werkzame persoon. 

 De overeenkomst tussen een werknemer en een werkgever geeft een baan 
weer en elke zelfstandige heeft een baan. g

 Het aantal banen in de economie overtreft dus het aantal werkzame personen 
in die mate dat sommige werknemers meer dan één baan hebben. 

 Arbeidsplaatsen geven een beeld van de totale werkgelegenheid in de 
verschillende sectoren in een land. verschillende sectoren in een land. 

Bij het bestuderen van de economie is het belangrijk om het aantal 
arbeidsplaatsen in acht te nemen vanwege haar relatie met de 
economische groei. Volgens Okun’s Law zal een toename van de economie 
leiden tot een afname van werkloosheid, met andere woorden een groei van 
de economie zal leiden tot een groei van het aantal arbeidsplaatsen. 



NationaleNationale RekeningenRekeningen ((vervolgvervolg))
Gebruikte Databronnen:
De voornaamste bronnen die gebruikt zijn voor de berekening van

b id l  ij

NationaleNationale RekeningenRekeningen ((vervolgvervolg))

arbeidsplaatsen zijn:
1. Census (Census 2004 en Census 2012)
Bij deze tellingen is de totale werkzame bevolking per bedrijfstak opgenomen. 
Dit cijfer bestaat uit werkzamen uit zowel de formele als informele sector Dit cijfer bestaat uit werkzamen uit zowel de formele als informele sector. 

2. Bedrijventellingen (BETEL 2007 en  BETEL 2016) 
Bij deze tellingen zijn de werknemers van zowel grote als kleine bedrijven perj g j g j p
bedrijfstak van zowel de formele als (deels) van de informele  sector
opgenomen. 

   S    f  3. De Economische Kwartaal Statistieken van de afdeling 
Bedrijvenstatistieken (BES)

4. Statistieken van de Huishoudonderzoekingen van de afdeling 
Huishoudonderzoeken (HHO) als indicator voor sectorale schattingen 

 d  i  C  j  van de niet -Census jaren. 
5. Administratieve data van bijv. CEBUMA (landsdienaren) en van LVV 

(follow-up registraties, na landbouwtellingen en surveys).



HuishoudonderzoekenHuishoudonderzoeken ((continucontinu))HuishoudonderzoekenHuishoudonderzoeken ((continucontinu))
 Digitale Dataverzameling, primaire data

H t m l   b i  d m fi h  t ti ti k   Het verzamelen van basis demografische statistieken 
in de gezinshuishoudens (op kwartaalbasis)

 Het meten van het aanbod en de benutting van arbeid 
 l it d  ijd   h t h i h den wel vanuit de zijde van het huishouden

 Enkele indicatoren over het woonverblijf
 HHO in Paramaribo, Wanica, Nickerie, Commewijnej
 Steekproefkader: Censusbestand 2012
 Steekproefgrootte (kwartaalbasis): ± 1500 

huishoudenshuishoudens
 Steekproefgegevens worden dmv gewichten 

“opgeblazen” tot representatieve (totaal)cijfers
 Kwartaalcijfers worden gemiddeld tot Jaarcijfers Kwartaalcijfers worden gemiddeld tot Jaarcijfers



HuishoudonderzoekenHuishoudonderzoeken ((vervolgvervolg))
Gebruikte databronnen:

R lt t  it h t H i h d d k P W

HuishoudonderzoekenHuishoudonderzoeken ((vervolgvervolg))

- Resultaten uit het Huishoudonderzoek ParWan
 Publicatie Huishoudens in Suriname, 2009-2014
 Publicatie Huishoudens in Suriname, 2014-2016
 Voorlopige Cijfers 2017

De data uit het HHO geeft inzicht in de situatie van De data uit het HHO geeft inzicht in de situatie van 
werkzame personen in de districten Paramaribo en 
Wanica.  Anders gezegd:  middels het HHO wordt 
het aanbod gemeten aan arbeid(ers), vanuit de 
huishoudens, die werken (of beschikbaar zijn om
te werken) op de arbeidsmarkt.te werken) op de arbeidsmarkt.



HuishoudonderzoekenHuishoudonderzoeken ((vervolgvervolg))
Relevante definities

HuishoudonderzoekenHuishoudonderzoeken ((vervolgvervolg))

 De Arbeids Potentiele Bevolking (APB) is de groep personen, 
tussen de 15 en 64 jaar, die gezien hun leeftijd, geacht 
worden arbeid te kunnen verrichten. De APB is 
onderverdeeld in de “Economisch actieven” en de “Niet 
Economisch actieven”. 

 Economisch actieven zijn personen die actief deelnemen aan 
het arbeidsproces, door feitelijk te werken of door actief op 
zoek zijn naar werk. (werkzamen en werklozen)

 Niet Economisch actieven zijn personen die tussen de 15 en 
64 jaar zijn, maar die niet deelnemen aan het arbeidsproces.  
(gezinsverzorgers, studenten, arbeidsongeschikten, (gezinsverzorgers, studenten, arbeidsongeschikten, 
ontmoedigden, gepensioneerden etc)



OntwikkelingenOntwikkelingen 20122012--20172017OntwikkelingenOntwikkelingen 20122012 20172017













SamenvattingSamenvatting



KwaliteitKwaliteit van de datavan de data
Verdienen de data van de drie verschillende
afdelingen het predicaat: Goede adequate

KwaliteitKwaliteit van de datavan de data

afdelingen het predicaat: Goede, adequate
statistieken?

G d d t t ti ti k di t lGoede, adequate statistieken dienen een aantal
kwaliteitseigenschappen te bezitten waar statistici het over
eens zijn:
R l iRelevantie
Nauwkeurigheid
Tijdigheid en punctualiteit
Toegankelijkheid, duidelijkheid en interpreteerbaarheid
Vergelijkbaarheid
Samenhangg









SlotopmerkingenSlotopmerkingenSlotopmerkingenSlotopmerkingen
Ofschoon alle drie bronnen verbetering behoeven voor wat betreft responscijfers en
Zowel de steekproefomvang als de geografische dekking van Huishoudonderzoekenp g g g g
uitgebreid kan worden is in deze paper gebleken dat de data van de drie bronnen: 
 Nationale Rekeningen (Arbeidsplaatsen)
 Bedrijvenstatistieken (Voltijdse Werknemers bij grote, formele bedrijven)
 Huishoudonderzoeken (werkzame personen)
Het predicaat adequate statistieken verdienen.

Arbeidsplaatsen l  h t d  d  fd li  N ti l  R k i  ij  d   Arbeidsplaatsen, zoals geschat door de afdeling Nationale Rekeningen zijn de 
meest uitgebreide werkgelegenheidsstatistieken en o.i. de meest gerede 
statistieken voor vele economische 

 Er is sprake van een hoge mate van vergelijkbaarheid en samenhang tussen de drie 
typen werkgelegenheidsstatistieken over de beschouwde periode 2012 2017typen werkgelegenheidsstatistieken over de beschouwde periode 2012-2017.

 Doorgaans worden zo hoog mogelijke responscijfers (zonder vervanging van 
elementen) nagestreefd. 

 Voor studies die te maken hebben met productie en toegevoegde waarde, 
di  d  fk i   b d ij d  k  b  d   verdienen data afkomstig van bedrijvensurveys de voorkeur, boven data van 

huishoudonderzoeken. 



Thank You


