
 

 

Internationale databases voor beleid  

De IZ-nieuwsbrief meldde 16 feb al een drietal NIEUWE database: de  Brussels Binder’, 

een database van internationaal werkende vrouwelijke deskundigen; de ILO World 

Employment and Social Outlook ‘Data Finder’ waarin zomaar 180 landen, regio's en 

inkomensgroepen’ & werkgelegenheidsprognoses te vergelijken zijn op arbeidsmarkten 

en regio’s, en een nieuwe databank van NL-origine over Business & Human Rights. 

Er is meer. De lijst wordt steeds langer... ja maar er zullen 1, 2 of 3 sites zijn die er ‘echt 

toe doen’, toch? Dream on, maar laten we eens kijken. 1 

 

Voor bijna elk beleidsdossier is er wel CBS-statistiek die je graag als linkje onder de knop 

hebt om snel recente, nationale cijfers bij de hand te hebben2. Die weet iedere 

beleidsmedewerker wel te vinden.  

 

Dit document is mn. voor de onderzoekscoördinatoren geschreven. De uitleg bij de 

linkjes zal daarom beperkt zijn; de goede verstaanders hebben immers maar een half 

woord nodig ;-) 

 

Bij elk dossier/onderwerp is er vaak/meestal een linkje naar een internationale database 

om vergelijkbaar, landen-informatie onder de knop te hebben misschien, dat zou ook 

handig kunnen zijn. Daar gaat het in deze 2A4’tje om. 

 

Wat?  

 

Steeds vaker hebben gezaghebbende organisatie goed 

toegankelijke, statistische webpagina’s. Het wordt 

ook steeds spannender. Dan hoef je niet meer te 

wachten op een ‘publicatie’ of op ‘wanneer zijn de 

data beschikbaar’. Nee, dan zijn aantallen (bijna) ‘life’ 

te volgen:  

 Worldometers  

 

 

Even snel opgesomd van “dichtbij naar veraf”:  

 

EU  

De statistiek-tak van de EU is EuroStat. Van alle “ingangen”, zijn deze het 

eenvoudigst te benaderen: 

  Population Census 2011  

 Income, consumption and wealth  

http://ec.europa.eu/eurostat/web/experimental-statistics/income-

consumption-and-wealth/database  

 Labour Market Transitions http://ec.europa.eu/eurostat/web/experimental-

statistics/labour-market-transitions/database  

 Een pareltje is de http://ec.europa.eu/eurostat/web/employment-and-

social-inclusion-indicators/statistics-illustrated  

 De database van gereguleerde beroepen http://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/regprof/ met een menu aan de rechterzijde voor diverse 

overzichten 

 De onvolprezen eurobarometer 

http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/General/ind

ex 

                                                           
1 Dit document is het derde in een reeks om de beschikbaarheid en bruikbaarheid van internationale bronnen 
toe te lichten. Het eerste document, besprak de nieuwsbronnen van organisaties als EU, OESO en ILO, het 
tweede de publicaties.  
2 En verwijs je netwerk contacten vooral ook naar de open data inventarisatie van overheidsdatabases 

https://brusselsbinder.org/
http://www.ilo.org/wesodata/?chart=Z2VuZGVyPVsiVG90YWwiXSZ1bml0PSJOdW1iZXIiJnNlY3Rvcj1bIkluZHVzdHJ5IiwiU2VydmljZXMiLCJBZ3JpY3VsdHVyZSJdJnllYXJGcm9tPTE5OTEmaW5jb21lPVtdJmluZGljYXRvcj1bInVuZW1wbG95bWVudCJdJnN0YXR1cz1bIlRvdGFsIl0mcmVnaW9uPVsiV29ybGQiXSZjb3VudHJ5PVtdJnllYXJUbz0yMDE5JnZpZXdGb3JtYXQ9IkNoYXJ0IiZhZ2U9WyJBZ2UxNXBsdXMiXSZsYW5ndWFnZT0iZW4i
https://www.duurzaam-ondernemen.nl/paul-heijden-ontvangt-subsidie-databank-business-human-rights/
http://www.worldometers.info/nl/
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https://data.overheid.nl/


 

 

 Social pillar scoreboard https://composite-

indicators.jrc.ec.europa.eu/social-scoreboard/  

 de lijst van gepubliceerde data 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/experimental-

statistics/introduction/published-statistics 

 En als uitsmijter… natuurlijk de open data inventarisatie van de EU: EU 

open data portals https://data.europa.eu/euodp/en/data/group 

 

EuroFound 

Een breed palet aan verwerkte kennis is er te halen en bijzonder zijn: 

 De Levenskwaliteit enquête 2016 

 En als je even doorklikt, nog heel veel meer mogelijkheden om zelf 

bepaalde vergelijkingen in te richten: Eurofound Data.   

 

OESO 

De OESO-statistieken bestrijken alle beleidsterreinen, putten voor 80-90% uit de 

data van de nationale statistiekbureaus. Dergelijke data lopen daardoor altijd een 

jaartje achter. (Daarnaast zijn er een beperkt aantal ‘eigen’ OESO-bestanden die 

via onderzoek en bevragingen ‘opgehaald’ worden bij burgers zelf3).  

 

Op SZW-terrein zijn vooral deze twee “hoofdstukken” van nut:  

 Employment database 

www.oecd.org/employment/emp/onlineoecdemploymentdatabase.htm 

 Income, Inequality and Poverty http://www.oecd.org/els/soc/inequality-

and-poverty.htm 

 Social Expenditure Database http://www.oecd.org/els/soc/expenditure.htm 

 PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult 

Competencies) is een internationaal onderzoek uitgevoerd in meer dan 40 

landen als onderdeel van het programma voor de internationale 

beoordeling van competenties voor volwassenen (PIAAC). Het meette de 

belangrijkste cognitieve en werkplekvaardigheden die individuen nodig 

hebben om goed deel te kunnen nemen aan de samenleving. De getoetste 

vaardigheden zijn taal- en rekenvaardigheid en probleemoplossend 

vermogen in een ict-rijke omgeving (hetgeen redelijk sterk correleert). Dit 

type onderzoek wordt ca eens in de 10 jaar uitgevoerd (de gegevens per 

land variëren niet van jaar tot jaar).  
o full data sets and questionnaires 

o interactive data profile by country 

De “inhoudsopgave” of het overzicht van alle databases is hier te vinden: 

https://data.oecd.org/ 

 

ILO 

De ILO-statistieken bestrijken alle arbeid en arbeidsgerelateerde beleidsterreinen 

(safety, health, migration). Ook de ILO put voor 80-90% uit de data van de 

nationale statistiekbureaus. Dergelijke data lopen daardoor altijd een jaartje 

achter.  

 Key Indicators of the Labour Market (KILM) 

 A-Z databases and resources 

 

Slot 

Natuurlijk is het heel mooi om in de cijferrijkdom van deze grote organisaties te kijken. 

Het materiaal is niet 1-2-3 bruikbaar; soms moet je even ‘spelen’ met in excell. 

                                                           
3 Ingewijden hebben de afkortingen TRANS, NEAC, PIAAC, TALIS, PISA wel eens gezien; een linklijstje is gepland. 

Docje 4 in de reeks zal daar over gaan. Docje 5 inventariseert de echte, LEIDENDE publicaties van de 

verschillende organisaties op ons terrein.  

https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/social-scoreboard/
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http://www.oecd.org/els/soc/inequality-and-poverty.htm
http://www.oecd.org/els/soc/inequality-and-poverty.htm
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http://gpseducation.oecd.org/IndicatorExplorer?query=0&indicators=P001*P002*Q018*P003*P004*P005*P006*P007*P008*P009*P010*P012*P013*P014*P015*P016*Q001*Q002*Q003*Q004*Q005*Q006*Q007*Q008*Q009*Q010*Q011*Q012*Q013*Q014*Q015*Q016*Q017*Q019*Q020*Q021*Q022*Q023*Q024*Q025*Q026*Q027*Q028*Q029*Q030*Q031*Q032*Q033*Q034*Q035*Q036*Q037*Q050*Q054*Q055*Q056*Q057*Q058*Q059*Q060*Q061*Q062*Q063*Q064*Q065
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http://www.ilo.org/ilostat/faces/wcnav_defaultSelection;ILOSTATCOOKIE=X0cB0ZNUJ22g3RAHU3f_xzcHO81uagcYOTpeufOfR9MSHoJekZW-!537984613?_afrLoop=2929058723737&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D2929058723737%26_afrWi
http://www.ilo.org/inform/online-information-resources/databases/a-z-databases/lang--en/index.htm


 

 

Bijvoorbeeld door landen weg te laten, de ene of de andere categorie per land, of een 

aantal jaren. Dan is bijv. te zien in welke landen het aandeel vaste contracten over een 

periode van de laatste 10-15 jaar is toegenomen, in weerwil van een gedachte dat alles 
flex en tijdelijk wordt. Speel maar eens me  Incidence of permanent employment - OECD.Stat - 
OECD.org 

 

---------------------- - 
 
Toegift:  
 

 

(Interactieve) ‘graphics’ 

Steeds vaker presenteren de stat.bureaus hun gegevens ook 

via een geïntegreerde grafische voorstelling;  

 Bijv. van de ILO  #Gamechangers for Women and the 

Future of Work  

 Of van de bijzondere landkaarten van de 

Worldmapper 

o Labour  
 Map 135 Child Labour 
 Map 137 Home-Hours Women 

 Map 138 Home-Hours Men 
 Map 139 Market-Hours Women 

 Map 140 Market-Hours Men 
 Map 143 Unemployed People 
 Map 144 Long-Term Unemployed 

 Map 145 Female Youth Unemployed 
 Map 146 Male Youth Unemployed 

 
 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TEMP_I
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TEMP_I
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/maps-and-charts/enhanced/WCMS_617380_EN/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/maps-and-charts/enhanced/WCMS_617380_EN/lang--en/index.htm
http://www.worldmapper.org/display.php?selected=135
http://www.worldmapper.org/display.php?selected=137
http://www.worldmapper.org/display.php?selected=138
http://www.worldmapper.org/display.php?selected=139
http://www.worldmapper.org/display.php?selected=140
http://www.worldmapper.org/display.php?selected=143
http://www.worldmapper.org/display.php?selected=144
http://www.worldmapper.org/display.php?selected=145
http://www.worldmapper.org/display.php?selected=146

