
 
 

Tabel 1 Het totaal aantal geregistreerde  werkzoekenden naar opleidingsniveau en geslacht 

in de periode januari - juni 2022 

Opleidingsniveau Geslacht 

man vrouw totaal 

Ongeschoold/Geen opleiding 1 - 1 

Gewoon Lager Onderwijs 1 6 7 

Lager Beroepsgericht Onderwijs - 6 6 

Lager Technisch Onderwijs 1 - 1 

Meer Uitgebreid Lager Onderwijs 1 9 10 

Kweekschool - 2 2 

Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 2 6 8 

Instituut voor Middelbaar Economisch en Administratief 

Onderwijs/ middelbare handelschool 

2 10 12 

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs - 4 4 

Avond Middelbaar Technisch Onderwijs 1 - 1 

Natuur Technisch Instituut 2 3 5 

Instituut voor de Opleiding van Leraren 1 3 4 

Hoger Beroepsonderwijs 1 2 3 

Universitair 2 5 7 

Overig Voortgezet Onderwijs op Junioren niveau - 1 1 

Overig Voortgezet Onderwijs op Senioren niveau 2 - 2 

Overig Middelbaar Beroepsonderwijs - 1 1 

Totaal 17 58 75 

Bron: Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, afdeling Arbeidsstatistieken  

Het aantal geregistreerden in de eerste 6 maanden van 2022 waren in totaal 75, waarvan 

22,7 % tot het mannelijk geslacht en  77,3 % tot het vrouwelijk geslacht behoorde .               

Het merendeel van de  werkzoekenden had een opleiding genoten aan de‘Instituut voor 

Middelbaar Economisch en Administratief Onderwijs/ middelbare handelschool’ (16,0 %) 

gevolgd door ‘Meer Uitgebreid Lager Onderwijs’ (13,3 %). Er waren ook werkzoekenden 

met een universitaire opleiding en hoger beroepsonderwijs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabel 2 Het totaal  aantal geregistreerde werkzoekenden naar leeftijdsgroep en geslacht in 

de periode januari - juni 2022 

Leeftijdsgroep Geslacht 

man vrouw totaal 

15-19 - 1 1 

20-24 7 19 26 

25-29 6 18 24 

30-34 2 7 9 

35-39 1 6 7 

40-44 - 2 2 

45-49 - 3 3 

50-54 - 2 2 

55-59 - - - 

60-64 - - - 

>65 1 - 1 

Totaal 17 58 75 

Bron: Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, afdeling Arbeidsstatistieken 

In deze tabel is aangegeven tot welke leeftijdsgroep de geregistreerde werkzoekenden 

behoren. Het is af te lezen dat meeste geregistreerden behoorde tot de leeftijdsgroep 20-24 ( 

34,7%) gevolgd door de leeftijdsgroep 25-29 ( 32,0%). 

Tabel 3 Het totaal aantal geregistreerde werkzoekenden naar beroepsgroep en geslacht in 

de periode januari - juni 2022 

Beroepsgroep Geslacht 

man vrouw totaal 

1 Leidinggevende beroepen - 1 1 

2 Wetenschappelijke beroepen 2 1 3 

3 Hogere & Middelbare technici en vakspecialisten  2 2 4 

4 Administratieve beroepen 7 40 47 

5 Lagere dienstverlenende & commerciele beroepen 2 13 15 

6 Vakkrachten in de landbouw & visserij - - - 

7 Handwerks- en ambachtslieden 2 - 2 

8 Bedieners van fabrieksinstallaties en machines en 

montage medewerkers 

1 - 1 

9 Elementaire beroepen - 1 1 

99 Onbekend 1 - 1 

Totaal 17 58 75 

Bron: Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, afdeling Arbeidsstatistieken 

Het is zichtbaar dat in de beroepsgroep “Administratieve beroepen” (62,7 %) de meeste 

werkzoekenden geregistreerd staan. 20 % behoorde tot de beroepsgroep “Lagere 

dienstverlenende & commerciele beroepen”, de regstraties in de overige beroepsgroepen 

waren gering tot nihil. 



 
 

Tabel 4  Het totaal  aantal geregistreerde openstaande arbeidsplaatsen naar  economische 

sector in de periode januari - juni 2022 

Economische sector Aantal 

A. Landbouw,  veeteelt, bosbouw  en visserij - 

B. Winning van delfstoffen - 

C. Verwerking/produceren/vervaardigen 90 

D. Productie en distributie van elektriciteit en gas - 

E. Winning, zuivering en distributie van drinkwater - 

F. Constructie - 

G. Handel   74 

H. Transport en opslag - 

I. Verblijf en voeding service activiteiten 5 

J. Informatie en communicatie - 

K. Financiële en verzekerings activiteiten - 

L. Activiteiten m.b.t. onroerende goederen 1 

M. Professionele, wetenschappelijke en technische activiteiten - 

N. Administratieve en ondersteunende diensten 185 

O. Beleid van de staat en de economische en sociale politiek van de 

gemeenschap 

- 

P. Educatie (onderwijs) 1 

Q. Gezondheids- en sociaal-  maatschappelijk dienstverlening - 

R. Kunst, entertainment en recreatie - 

S. Andere service activiteiten 2 

T. Activiteiten van huishoudens als werkgevers 6 

U. Activiteiten van extraterritoriale organisaties en 

rechtspersoonlijkheid 

- 

Totaal 364 

Bron: Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, afdeling Arbeidsstatistieken 

Het aantal openstaande arbeidsplaatsen van januari tot en met juni in 2022 was in totaal 364. 

Hiervan behoorde meer dan de helft ( 50,8 %) tot de economische sector “Administratieve en 

ondersteunende diensten”. Na deze sector hebben de sectoren 

“Verwerking/produceren/vervaardigen” (24,7 %) en “Handel” (20,3 %) de meeste vacatures 

geregistreerd. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabel 5 Het totaal aantal geregistreerde openstaande arbeidsplaatsen naar beroepsgroep in 

de periode januari - juni 2022 

Beroepsgroep Aantal 

1 Leidinggevende beroepen 1 

2 Wetenschappelijke beroepen 1 

3 Hogere & Middelbare technici en vakspecialisten  29 

4 Administratieve beroepen 12 

5 Lagere dienstverlenende & commerciele beroepen 211 

6 Vakkrachten in de landbouw & visserij 30 

7 Handwerks- en ambachtslieden 18 

8 Bedieners van fabrieksinstallaties en machines en montage 

medewerkers 

44 

9 Elementaire beroepen 18 

99 Onbekend - 

Totaal 364 
Bron:Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, afdeling Arbeidsstatistieken 

Meer dan de helft van de  vacatures  behoren tot de beroepsgroep“Lagere dienstverlenende & 

commerciele beroepen” (58,0 % ) gevolgd door de beroepsgroepen. “ Bedieners van 

fabrieksinstallaties en machines en montage medewerkers” ( 12,1%) en Vakkrachten in de 

landbouw & visserij(8,2%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabel 6 Het totaal aantal geregistreerde openstaande arbeidsplaatsen naar 

opleidingsniveau in de periode januari - juni 2022 

 

Opleidingsniveau Aantal 

Ongeschoold / Geen opleiding 38 

Gewoon Lager Onderwijs 32 

Lager Beroepsgericht Onderwijs 62 

Lager Technisch Onderwijs 21 

Meer Uitgebreid Lager Onderwijs 142 

Instituut voor Middelbaar Economisch en Administratief Onderwijs                                                        

/ middelbare handelschool 

2 

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs 5 

Natuur Technisch Instituut 4 

Hoger Beroepsonderwijs 1 

Overig Voortgezet Onderwijs op Junioren niveau 27 

Overig Voortgezet Onderwijs op Senioren niveau 10 

Overig Middelbaar Beroepsonderwijs 20 

Totaal 364 

Bron:Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, afdeling Arbeidsstatistieken 

Uit de tabel is af te lezen dat voor het merendeel van de vacatures het opleidingsniveau 

“MULO” (39,0 %) vereist was. 

Tabel 7 Het aantal werknemers betrokken bij ontslagaanvragen naar  geslacht en resultaat 

in de periode januari - juni 2022 

Resultaat aangevraagd verleend niet verleend ingetrokken 

Geslacht man vrouw totaal man vrouw totaal man vrouw totaal man vrouw totaal 

Aantal 31 26 57 16 17 33 9 5 14 6 4 10 
Bron:Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, afdeling Arbeidsstatistieken 

Het aantal werknemers betrokken bij de ontslagaanvragen was in totaal 57, hierbij was het 

resultaat 57,9 % verleend, 24,6 %  niet verleend en 17,5 % ingetrokken. Van de 57 

werknemers behoorde  54,4 % tot het mannelijk  geslacht en 45,6 % tot het vrouwelijk 

geslacht. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabel 8 Het aantal aangevraagde werkvergunningen naar geslacht van de vreemdeling in 

de periode januari - juni 2022 

Geslacht man  vrouw  totaal 

Aantal 168 80 248 

Bron:Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, afdeling Arbeidsstatistieken 

In de eerste 6 maanden  van  2022 was het aantal aangevraagde werkvergunningen gelijk aan 

248, hiervan behoorde meer dan de helft tot het mannelijke geslacht   67,7 %  en 32,3 % tot 

het vrouwelijk geslacht. 

Tabel 9 Het aantal verleende werkvergunningen naar nationaliteit en geslacht, in de 

periode januari - juni 2022 

Nationaliteit Geslacht 

man vrouw totaal 

Guyanese 16 10 26 

Haitiaanse 9 6 15 

Chinese 13 13 26 

Nederlandse 10 12 22 

Braziliaanse 13 2 15 

Filippijnse 22 9 31 

Overigen 80 26 106 

Totaal 163 78 241 
Bron:Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, afdeling Arbeidsstatistieken 

In deze tabel is opgenomen het aantal verleende werkvergunningen. In de eerste 6 maanden 

van 2022 zijn in totaal 241 werkvergunningen verleend. Hiervan was  67,6 %  mannen en 

32,4 % vrouwen. Het grootste deel van de werkvergunningen is verleend aan de  Filippijnen 

(12,9 %) gevolgd door Guyanezen en Chinezen elk gelijk aan 10,8%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabel 10 Het aantal werkvergunningenaanvragen naar economische sector en resultaat in 

de periode januari - juni 2022 

Economische sector Resultaat 

verleend niet 

verleend 

totaal 

A. Landbouw,  veeteelt, bosbouw en visserij 24 - 24 

B. Winning van delfstoffen 28 - 28 

C. Verwerking/produceren/vervaardigen 19 - 19 

D. Productie en distributie van elektriciteit  en gas - - - 

E. Winning, zuivering en distributie van drinkwater - - - 

F. Constructie 11 - 11 

G. Handel   38 3 41 

H. Transport en opslag 9 - 9 

I. Verblijf en voeding service activiteiten 38 2 40 

J. Informatie en communicatie 3 - 3 

K. Financiële en verzekerings activiteiten 4 - 4 

L. Activiteiten m.b.t. onroerende   goederen - - - 

M. Professionele, wetenschappelijke en technische activiteiten 17 1 18 

N. Administratieve en ondersteunende diensten                          4 - 4 

O. Beleid van de staat en de economischeen sociale politiek van 

de gemeenschap 

- - - 

P. Educatie (onderwijs) 7 - 7 

Q. Gezondheids- en sociaal-  maatschappelijk dienstverlening                                  12 - 12 

R. Kunst, entertainment en recreatie 22 1 23 

S. Andere service activiteiten 3 - 3 

T. Activiteiten van huishoudens als werkgevers - - - 

U. Activiteiten van extraterritoriale organisaties en 

rechtspersoonlijkheid 

2 - 2 

Totaal 241 7 248 
Bron:Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, afdeling Arbeidsstatistieken  

 In de eerste zes maanden van 2022 behandelde het ministerie 248 werkvergunning 

aanvragen, waarbij het resultaat is geweest 97,2 % verleend en 2,8 % niet verleend. Uit de 

tabel kan worden afgeleid dat de meeste gastarbeiders werden tewerkgesteld in de sectoren 

“Handel”  en “Verblijf en voeding service activiteiten”  elk gelijk aan 15,8%. 

 

 

 

 



 
 

Tabel 11 Het aantal  werkvergunningenaanvragen naar beroepsgroep en resultaat in de 

periode januari - juni 2022 

Beroepsgroep Resultaat 

verleend niet veleend  totaal 

0 Strijdkrachten - - - 

1 Leidinggevende beroepen 71 - 71 

2 Wetenschappelijke beroepen 22 - 22 

3 Hogere & Middelbare technici en vakspecialisten 36 2 38 

4 Administratie beroepen 22 2 24 

5 Lagere dienstverlenende & commerciele beroepen 37 2 39 

6 Vakkrachten in landbouw & visserij 11 - 11 

7 Handwerks- en ambachtslieden 10 - 10 

8 Bedieners van fabrieksinstallatie en machines en 

montage medewerkers 

25 - 25 

9 Elementaire beroepen 7 1 8 

99 Onbekend - - - 

Totaal 241 7 248 

Bron:Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, afdeling Arbeidsstatistieken  

Zoals vermeld in tabel 10 heeft  het ministerie 248 werkvergunning aanvragen behandeld, 

waarbij het resultaat is geweest 97,2 % verleend en 2,8 % niet verleend. Uit de tabel kan 

worden afgeleid dat de meeste  gastarbeiders werden tewerkgesteld in de beroepsgroep 

“Leidinggevende beroepen” 29,5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabel 12 Het aantal gecertificeerde  cursisten van de SAO avond  naar vaktraining en 

geslacht in de periode  januari -juni 2022 

Vaktraining Geslacht 

man vrouw totaal 

Basis koeltechniek 20 24 44 

Lassen 7 - 7 

Textiel - 4 4 

Hydroponics 4 1 5 

Dakgoten installatie 4 15 19 

Gawasa 4 22 26 

Electro 4 22 26 

Aluminium Hard solderen 7 - 7 

Totaal 50 88 138 
Bron:Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, afdeling Arbeidsstatistieken  

 Over het algemeen verzorgt SAO meer trainingen. In deze tabel zijn alleen opgenomen de 

trainingen die verzorgd zijn in de eerste zes maanden van 2022. In totaal heeft SAO 138 

gecertificeerden afgeleverd, waarvan 5 mannen en 88 vrouwen. Zowel de mannen als de 

vrouwen hadden  belangstelling voor de opleiding “basis koeltechniek en 31,9%” verder  

hadden de vrouwen ook  belangstelling voor de opleiding “gawasa” en “electro”. 

 

Tabel 13 Het aantal gecertificeerden van de SAO dag naar vaktraining en geslacht in de 

periode  januari -juni 2022 

Vaktraining Geslacht 

man vrouw totaal 

Lassen 3 - 3 

Machinale houtbewerking 3 - 3 

Textiel - 3 3 

Electrohuisinstallatie 1 - 1 

Assistent constructiewerker 7 - 7 

Autobody repair 4 - 4 

Computer cursussen 5 5 10 

Bouwvakken 3 - 3 

Totaal 26 8 34 

Bron:Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, afdeling Arbeidsstatistieken  

Van het  aantal gecertificeerden behoorde 78,8 % tot het mannelijk geslacht en 21,2 % tot het 

vrouwelijk geslacht. De mannen hadden meer belangstelling voor vaktraining “Assistent 

constructiewerker” en de  vrouwen voor  “Computer cursussen “.  

 

 



 
 

Tabel 14 Het totaal aantal gecertificeerden cursisiten van SHTTC naar opleiding/trainig 

en geslacht in de periode jan –juni 2022 

 

Opleiding/ Training  Geslacht 

man vrouw totaal 

Keukenassistent  33 29 62 

Fransconversatie  3 9 12 

Brood en Banket  13 37 50 

MBO Toerisme    

MBO Hotel    

Totaal 49 75 124 

Bron: Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, afdeling Arbeidsstatistiek 

 

Het totaal aantal  gecertificeerde cursisten bij de SHTTC was 124, waarvan 49 mannen en 75 

vrouwen.  Zowel de mannen als de vrouwen hadden belangstelling voor de opleiding/training 

Keukenassistent. Verder hadden de vrouwen ook belangstelling voor Brood en Banket. 

 

Tabel 15 Het totaal aantal aanvragen van certificaten voor CARICOM bekwame burger 

naar categorie, land van herkomst en geslacht in de periode jan-juni 2022 
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Suriname  2 2       1                       3 2 5 
Bron: Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, afdeling Arbeidsstatistiek 

In de eerste zes maanden zijn aan 5 personen de certificaat voor CARICOM bekwame burger 

verstrekt, hierbij gaat het om 3 mannen en 2 vrouwen. Verder  behoren 4 van de personen tot 

de categorie “Afgestuurden van de universiteit” en 1tot de caterogie “Sporters”. Enkele 

aavragen zijn nog in behandeling. 

 

 

 

 

 



 
 

Tabel 16 Het totaal aantal bedrijven/organisatie betrokken bij de  stakingen naar  

economische sectoren in de periode Januari - Juni 2022 

 

Economische sector Aantal 

A. Landbouw, veeteelt, bosbouw en visserij  1 

B. Winning van delfstoffen  3 

C.Verwerking/produceren/vervaardigen 
 

D. Productie en distrubtie van elektriciteit en gas   

E. Winning, zuivering en distrubutie van drinkwater 
 

F. Constructie   

G. Handel   

H. Transport en opslag 3 

I. Verblijf en voeding service activiteiten   

J. Informatie en communicatie   

K. Financiele en verzekeringsactiviteiten   

L. Activiteiten m.b.t onroerende goederen   

M. Proffesionele, wetenschappelijke en technische activiteiten   

N. Administratieve en ondersteunende diensten    

O. Beleid van de staat en de economische en sociale politiek 

van de gemeenschap 

 

P. Educatie(onderwijs) 3 

Q. Gezondheid en social maatschappelijk dienstverlening  7 

R. Kunst, entertainment en recreatie    

S. Andere service activiteiten  13 

T. Activiteiten van huishoudens als werkgevers    

U. Activiteiten van extraterritoriale organisatie en 

rechtpersoonlijkheid 

  

Onbekend   

Totaal 30 

In de eerste helft van 2022  waren 30 bedrijven betrokken bij werkonderbrekingen. Het 

grootste deel van de betrokken bedrijven/organisaties was afkomstig uit de sector S “ Andere 

service activiteiten”. Tot deze sector behoren ook de vakbonden.  Het zijn meestal de 

vakbonden die opkomen voor de werknemers van verschillende bedrijven. In deze  gaat het 

om vakbonden van de medische-instellingen, belastingdienst, gewapendemachten en 

energiebedrijven. 

 

 

 


