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Werkgelegenheid groeit met 3.000 banen
Het aantal banen in Amersfoort is in een jaar tijd (tussen 1 april 2018 en 1 april
2019) met bijna 3.000 toegenomen tot een totaal van bijna 89.500 banen. Dat is
een stijging van 3,4%. De grootste groei zien we in de specialistische zakelijke
dienstverlening. Maar ook kwamen er banen bij in onder meer de handel, de bouw,
vervoer en opslag en het onderwijs. Het aantal kleine banen (minder dan 12 uur
per week) neemt geleidelijk toe en ook groeit het aantal zzp’ers nog steeds.
De meeste banengroei deed zich voor in Stadshart (centrum-stationsgebied) en in
De Hoef. Meander Medisch Centrum, Friesland Campina en Amforsgroep (sociale
werkplaats) vormen, net als in 2018, de drie grootste werkgevers.
Vooral groei in zakelijke en financiële dienstverlening, handel, bouw en onderwijs
De grootste groei – ruim 700 banen - zien we in de specialistische zakelijke
dienstverlening. Daaronder vallen bijvoorbeeld administratiekantoren, architectenbureaus
en onderzoekinstellingen. Daarnaast nam de ook de handel fors toe met bijna 450 banen.
Andere grote stijgers zijn de bouw (390 banen), de sectoren vervoer/opslag (380), de
financiële dienstverlening waar in de afgelopen jaren nog veel ontslagen vielen (+350
banen) en het onderwijs (+340 banen).
Dalers zien we ook, met name in de verhuur en handel in onroerend goed en de sector
cultuur/recreatie/sport.
Figuur 1. Aantal banen per sector per 1 april 2019 in Amersfoort
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Handel nog steeds grootste sector
Al jaren is de groot- en detailhandel koploper met 19% van het totaal aantal banen. Als
goede tweede is de sector gezondheidszorg en welzijn sterk vertegenwoordigd in
Amersfoort. Er waren op 1 april 2019 ruim 14.500 banen in deze sector (16%). Derde grote
pijler in de Amersfoortse werkgelegenheid is specialistische zakelijke dienstverlening.
Daarin werkten circa 12.750 mensen (14%). Deze drie sectoren zijn ook in vergelijking sterk
vertegenwoordigd in Amersfoort.
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Aandeel kleine banen groeit
De totale werkgelegenheid in de stad ligt op 89.460 banen. Het gaat dan om banen van
meer dan 1 uur per week inclusief uitzendkrachten. Daarbinnen onderscheiden we ‘grote’
banen (12 uur en meer per week) en ‘kleine’ banen (1-11 uur per week). Het grootste
deel, ruim 82% van de banen in Amersfoort, wordt vervuld door werknemers in een
dienstverband van 12 uur of meer per week. Dat aandeel neemt langzaam maar zeker af:
in 2013 lag dat percentage nog op iets meer dan 85%. In de sectoren groot- en detailhandel
en cultuur/recreatie/sport is het aandeel parttimers en uitzendkrachten het grootst (ruim
25%).
Aandeel vestigingen groeit met 5%
Niet alleen de werkgelegenheid nam het afgelopen jaar toe, maar ook het aantal
bedrijfsvestigingen. Op 1 april 2019 telde de gemeente zo 17.115 vestigingen, een groei
van ruim 5% ofwel 800 vestigingen ten opzichte van het jaar ervoor. Deze groei deed zich
ook vooral voor in de specialistische zakelijke dienstverlening en verder in het onderwijs
en de sector gezondheid en welzijn.
Meest eenpitters
Van alle bedrijfsvestigingen behoort driekwart tot eenmansbedrijven, de zzp’ers. Het
aantal vestigingen van zzp’ers is alleen al toegenomen met 730. Daarmee is ook bijna de
totale toename van vestigingen in Amersfoort (+813) verklaard. Hoewel 75% van alle
bedrijven door een persoon worden gerund, maken de zzp’ers slechts 14% uit van de totale
werkgelegenheid.
Overigens is niet bekend in hoeverre deze zzp’ers dit werk als enige bron van inkomsten
uitvoeren of dat ze daar nog andere banen naast hebben.
Grootste bedrijven
In de top-tien van grootste bedrijven in Amersfoort is in het afgelopen jaar weinig
veranderd. Meander ziekenhuis, Friesland Campina en Amfors blijven de grootste drie.
Het adviesbureau BMC is gestegen van 8 naar 5. Volkswagen Pon Financial Services is nieuw
in de top tien dankzij een forse groei van 264 banen ten koste van Koninklijke Haskoning
DHV.

Top tien: Amersfoortse bedrijven
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naam vestiging

banen
april 2019

toe/afname
in 1 jaar

1

Meander Medisch Centrum

2.998

20

2

FrieslandCampina Nederland B.V.

1.892

59

3

Amforsgroep

1.228

26

4

GGZ Centraal locatie Zon & Schild

1.121

11

5

BMC Implementatie / BMC Advies B.V.

1.044

127

6

Bernhardkazerne

1.024

-43

7

Stater N.V.

930

-10

8

ARCADIS Nederland B.V.

921

-8

9

Visma Raet B.V.

917

23

763

264

10 Volkswagen Pon Financial Services B.V.
Bron: provincie Utrecht, bewerking O&S Amersfoort

Stadshart en De Hoef grootste groeiers
Van de totale werkgelegenheidsgroei kwam een derde (967 banen) terecht in het Stadshart
en eenzelfde deel in De Hoef. Verder droegen Isselt (+470) en Vathorst (+270) bij in de
banengroei. In Amersfoort-Zuid was juist sprake van een afname van bijna 300 banen.
Bron
De cijfers zijn afkomstig uit het Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR). Deze gebruikt
hiervoor de inschrijvingen van de Kamer van Koophandel en vult de cijfers aan via
enquêtes die jaarlijks onder een deel van de bedrijven worden gehouden.
Zie ook: www.amersfoortincijfers.nl.

