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Inleiding
Om de culturele diversiteit binnen organisaties te bevorderen heeft het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (SZW) de pilot Barometer culturele diversiteit opgezet. In het kader van deze pilot heeft SZW
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gevraagd om het arbeidsmarktaanbod van personen met een
migratieachtergrond in kaart te brengen. Deze tabel bevat gegevens over de migratieachtergrond van
werkzoekenden, naar arbeidsmarktregio, beroep en opleidingsniveau. De tabel is te downloaden als een
comma-separated values (csv)-bestand.
Relatie met andere tabellen
Naast deze tabel is binnen deze pilot ook een andere tabel over arbeidsmarktaanbod samengesteld (in csvformaat): een tabel met migratieachtergrondgegevens van uitgestroomde studenten naar onderwijssoort,
studierichting en regio. Voor deze tabel is eveneens een toelichting beschikbaar.
Populatie
De populatie bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die in december 2017 stonden ingeschreven als
‘Geregistreerde Werkzoekenden bij UWV’ (GWU)1. De populatie bestaat uit de volgende subgroepen personen:


personen met een werkloosheidsuitkering (WW-uitkering);



personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering2 met arbeidsvermogen. Dit zijn de personen met
een arbeidsongeschiktheidsuitkering die dienstverlening van het UWV ontvangen gericht op werk;



personen met een bijstandsuitkering;



personen die een actief CV op werk.nl hebben staan3. Dit zijn personen met een CV dat beschikbaar is
voor matching op vacatures.

Variabelen
De tabel bevat de volgende variabelen:

beroep: dit betreft het beroep waarin de werkzoekende werk zoekt volgens het GWU-bestand. Indien
de werkzoekende in meerdere beroepen werk zoekt, betreft dit het beroep dat de werkzoekende als
eerst heeft opgegeven;

opleidingsniveau: dit betreft het hoogst behaalde opleidingsniveau volgens het GWU-bestand. Dit
betreft het hoogst behaalde onderwijsniveau waarvoor een diploma is behaald, óf het hoogste
onderwijsniveau dat volledig is doorlopen (als voor het behalen van de opleiding een diploma niet van
toepassing is). Als een opleiding (nog) niet is afgerond, gaat het om het onderwijsniveau dat wordt
vereist om deze opleiding te kunnen volgen. Voor deze tabel heeft het CBS het opleidingsniveau
ingedeeld in drie niveaus: laag, midden en hoog (zie begrippen);
1 https://www.werk.nl/xpsimage/WDO223193
2

Dit betreft de volgende uitkeringen:

Wajong;

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO);

Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ);

Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) - Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA).
De Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) maakt geen onderdeel uit van GWU, omdat dit personen betreft
die niet of nauwelijks beschikken over arbeidsvermogen.
3
Uit het CV-bestand van werk.nl worden alle actieve cv’s opgehaald voor het GWU. Voor personen met een WW-uitkering
met een CV op werk.nl wordt het CV automatisch verlengd tot de einddatum van de uitkering. Voor personen met een
arbeidsongeschiktheidsuitkering geldt dat het CV automatisch wordt verlengd tot einde inschrijving/beëindiging van de
dienstverlening. Dus ook als deze klanten (gedeeltelijk of volledig) aan het werk zijn. Voor alle andere personen met een CV
op werk.nl geldt dat deze zelf verantwoordelijk zijn voor verlengen van de CV. Die CV’s verlopen na drie maanden. De klant
krijgt daarna automatisch een bericht in de werkmap en moet zelf een handeling verrichten om het CV actief te behouden.
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migratieachtergrond: dit betreft de migratieachtergrond van de werkzoekende en is gebaseerd op de
BRP;
arbeidsmarktregio (AMR): dit betreft de AMR waar de werkzoekende woont op 31-12-2017, volgens
de Basisregistratie Personen (BRP).

De sectie Bronbestanden bevat een uitgebreide beschrijving van de genoemde bestanden.

Aandachtspunten bij de cijfers





Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van een proeflevering van het GWU-bestand, omdat de
reguliere levering ten tijde van het onderzoek nog niet gestart was. Mogelijk leidt dit tot
inconsistenties met toekomstige cijfers op basis van het GWU-bestand. Als bijvoorbeeld de voor het
GWU-bestand gebruikte brongegevens over het opleidingsniveau verbeteren, werkt dit door in het
GWU-bestand. Maar naar verwachting leidt dit niet tot veranderingen in de GWU-populatie.
Voor 0,5% van de personen in het GWU-bestand is de migratieachtergrond onbekend. Deze personen
zijn niet meegenomen in de tabel.
De aantallen zijn afgerond op tientallen. Hierdoor kan het voorkomen dat afzonderlijke aantallen niet
optellen tot het totaal.

Begrippen
Arbeidsmarktregio - Een indeling in regio’s van waaruit gemeenten en het Uitvoeringsinstituut
Werknemersverzekeringen (UWV) de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden vormgeven. Het is een
regionaal niveau tussen gemeenten en provincies in. Deze indeling is van onderop, door gemeenten zelf, tot
stand gekomen. Nederland telt 35 arbeidsmarktregio’s.
Beroep – Het beroep waarin de werkzoekende werk zoekt. Het UWV heeft de beroepen ingedeeld volgens de
Beroepenindeling ROA-CBS 2014 (BRC 2014). Deze beroepenindeling is afgeleid van de International Standard
Classification of Occupations 2008 (ISCO 2008). De BRC 2014 is meer geschikt voor toepassing van de indeling
op nationaal niveau dan de ISCO 2008 en deelt beroepen in naar 13 beroepsklassen, 41 beroepssegmenten en
114 beroepsgroepen. Hierbij is gekozen voor een hiërarchische structuur en codering, waarbij de
beroepsgroepen genest zijn in de beroepssegmenten en de beroepssegmenten genest zijn in de
beroepsklassen.
Opleidingsniveau – Het hoogst behaalde onderwijsniveau. Hierbij worden drie niveaus onderscheiden:
- Laag: onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het vmbo (Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) of
de assistentenopleidingen (mbo-1) (Middelbaar beroepsonderwijs-1);
- Middelbaar: onderwijs op het niveau van mbo-algemeen, de basisberoepsopleiding (mbo-2), de vakopleiding
(mbo-3), de middenkader- en specialistenopleidingen (mbo-4) of havo/vwo (Hoger algemeen voortgezet
onderwijs/Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs);
- Hoog: onderwijs op het niveau van hbo (Hoger beroepsonderwijs) of wo (Wetenschappelijk onderwijs).
Migratieachtergrond - Personen hebben een migratieachtergrond als ten minste één ouder in het buitenland is
geboren. Er wordt onderscheid gemaakt tussen personen die zelf in het buitenland zijn geboren (de eerste
generatie) en personen die in Nederland zijn geboren (de tweede generatie). Ook wordt onderscheid gemaakt
tussen personen met een westerse migratieachtergrond en personen met een niet-westerse
migratieachtergrond.
Persoon met een Nederlandse achtergrond - Persoon van wie de beide ouders in Nederland zijn geboren,
ongeacht het land waar men zelf is geboren.
Persoon met een niet-westerse migratieachtergrond - Persoon met als migratieachtergrond een van de landen
in Afrika, Latijns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije. Op grond van hun
sociaaleconomische en sociaal-culturele positie worden personen met een migratieachtergrond uit Indonesië en
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Japan tot de westerse migratieachtergrond gerekend. Het gaat vooral om mensen die in het voormalig
Nederlands-Indië zijn geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Persoon met een westerse migratieachtergrond - Persoon met als migratieachtergrond een van de landen in
Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië, en Indonesië en Japan. Op grond van hun
sociaaleconomische en sociaal-culturele positie worden personen met een migratieachtergrond uit Indonesië en
Japan tot de westerse migratieachtergrond gerekend. Het gaat vooral om mensen die in het voormalig
Nederlands-Indië zijn geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.

Afkortingen
AMR - Arbeidsmarktregio
BRP - Basisregistratie Personen
CBS - Centraal Bureau voor de Statistiek
CV – Curriculum Vitae
GWU – Geregistreerde werkzoekenden bij UWV
Havo – Hoger algemeen voortgezet onderwijs
Hbo – Hoger beroepsonderwijs
Mbo – Middelbaar beroepsonderwijs
SZW - (ministerie van) Sociale Zaken en Werkgelegenheid
UWV - Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
Vmbo – voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
Vwo – Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
Wo – Wetenschappelijk onderwijs
WW-uitkering – Werkloosheidsuitkering
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Bronnen

Bron

Basisregistratie Personen (BRP)

Algemene beschrijving

Leverancier

De Basisregistratie Personen (BRP) is de digitale bevolkingsregistratie van
Nederland, en (sinds 2014) de opvolger van de Gemeentelijke Basisadministratie
persoonsgegevens (GBA). De BRP bevat gegevens over ingezetenen en nietingezetenen. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van de
gegevens over ingezetenen. Gegevens over niet-ingezetenen worden
bijgehouden door het ministerie van BZK. Elke persoon die naar verwachting ten
minste vier maanden rechtmatig in Nederland verblijft, moet ingeschreven
worden als ingezetene. Wanneer iemand niet aan deze voorwaarden voldoet
maar wel een relatie heeft met de Nederlandse overheid, wordt de persoon
ingeschreven als niet-ingezetene. Te denken valt aan mensen die buiten
Nederland wonen en hier werken, studeren, onroerend goed bezitten, vanuit
Nederland een uitkering genieten, enzovoorts. Ook ingezetenen die naar
verwachting ten minste acht maanden buiten Nederland verblijven, worden nietingezetene. In de BRP zijn van iedere ingeschrevene gegevens als
burgerservicenummer (BSN), geboortedatum, geslacht, geboorteland en
woonplaats geregistreerd, van ingezetenen bovendien gegevens over de ouders,
partners en kinderen. Voor ingezetenen wordt een adres in Nederland
geregistreerd, voor niet-ingezetenen een adres buiten Nederland. Voor meer
informatie over de BRP wordt verwezen naar de website van de Rijksdienst voor
Identiteitsgegevens http://www.rvig.nl/brp.
Gemeenten.

Integraal of steekproef

Integraal.

Periodiciteit

Gegevens worden doorlopend geactualiseerd.

Bron

Geregistreerde werkzoekenden bij UWV

Algemene beschrijving

Leverancier

Het GWU-bestand bestaat uit werkzoekenden met WW-of AO-uitkering met
arbeidsvermogen. Ook alle mensen met een bijstandsuitkering maken onderdeel
uit van GWU. Naast personen met een uitkering maken ook personen die geen
uitkering van UWV ontvangen, maar toch gebruik maken van werk.nl onderdeel
uit van het nieuwe aanbodcijfer. Voorwaarden bij de laatste groep is dat zij een
actief CV op werk.nl hebben staan. Zie voor meer informatie over GWU:
https://www.werk.nl/xpsimage/WDO223193
UWV.

Integraal of steekproef

Integraal.

Periodiciteit

Voor de pilot is een eenmalige proeflevering gebruikt. De reguliere levering zal
maandelijks plaatsvinden.
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van een proeflevering van het GWUbestand. Mogelijk wijkt dit af van de reguliere levering, die ten tijde van dit
onderzoek nog niet gestart is.

Opmerkingen
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