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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 een benchmark op te zetten, om organisaties inzicht te
geven in de mate waarin vergelijkbare organisaties werknemers met een migratieachtergrond in dienst hebben.
Deze tabel bevat migratieachtergrondgegevens van werknemers in Nederland naar beroep en regio. Een
organisatie kan in de tabel de verdeling in de voor hem relevante beroepsgroep(en) en regio (‘s) opzoeken en
zich hiermee vergelijken (benchmark). De tabel is te downloaden als een comma-separated values (csv)bestand.
Relatie met andere tabellen
Naast deze tabel zijn binnen deze pilot ook andere tabellen (in csv-formaat) samengesteld die als benchmark
kunnen dienen: een tabel met migratieachtergrondgegevens naar bedrijfstak en regio en een tabel met
migratieachtergrondgegevens naar bedrijfstak en uurloon. Voor deze tabellen zijn eveneens toelichtingen
beschikbaar.
Populatie
De populatie bestaat uit werknemers binnen de Nederlandse beroepsbevolking van 15 tot en met 74 jaar, in de
periode 2015 tot en met 2017.
Variabelen
De gegevens over beroep en regio zijn gebaseerd op de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Hierbij heeft de regio
betrekking op de regio waar de werknemer werkt. De gegevens over migratieachtergrond zijn gebaseerd op de
Basisregistratie Personen (BRP). In het geval dat dit onbekend is, is de migratieachtergrond gebaseerd op de
EBB.
De sectie Bronbestanden bevat een uitgebreide beschrijving van de genoemde bestanden.
Aandachtspunten bij de cijfers


De EBB is gebaseerd op een steekproef. Om uitkomsten te berekenen die representatief zijn voor de
doelpopulatie, moeten de resultaten worden opgehoogd. Hiervoor zijn in de EBB vaste ophooggewichten
beschikbaar die ervoor zorgen dat de opgehoogde populatie van de steekproef overeenkomt met het
gemiddelde aantal personen van 15 jaar en ouder in Nederland in een jaar exclusief de institutionele
bevolking. Zoals bij iedere steekproef moet rekening gehouden moet worden met
betrouwbaarheidsmarges op de uitkomsten, waardoor de uitkomsten door toeval kunnen fluctueren. Om
de betrouwbaarheidsmarges en daarmee fluctuaties te verkleinen is een driejaargemiddelde (over 20152017) berekend. Voor dit onderzoek is een andere methodiek gebruikt dan voor StatLine1, waardoor
inconsistenties met StatLine1 kunnen ontstaan.



Werknemers waarvan de migratieachtergrond onbekend is, zijn niet meegenomen in de tabel. Dit betreft
0,1% van de werknemers.



Percentages berekend over groepen van minder dan 7 500 personen worden niet weergegeven vanwege
de grote relatieve onnauwkeurigheid.1 Deze percentages zijn weergegeven door middel van een punt (‘.’).
Daarnaast zijn de percentages afgerond op gehele procentpunten. Hierdoor kan het voorkomen dat
percentages niet optellen tot 100%.

1

Zie voor meer informatie het kwaliteitsrapport Enquête Beroepsbevolking.
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Begrippen
Beroep - De plaats in de indeling van beroepen volgens de Beroepenindeling ROA-CBS 2014. Dit is een indeling
van beroepen die is afgeleid van de International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO 2008) en
beter geschikt voor toepassing van de indeling op nationaal niveau dan de ISCO 2008. Vanuit de unit groups (4
digits) van de ISCO 2008 kan geschakeld worden naar 114 beroepsgroepen, 41 beroepssegmenten of de 13
beroepsklassen van de BRC 2014. 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.
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 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.
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Bronnen
Basisregistratie Beroepen (BRP)
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 niet-ingezetenen. 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 niet-ingezetene. 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.
Leverancier: Gemeenten
Integraal of steekproef: Integraal.
Periodiciteit: Gegevens worden doorlopend geactualiseerd.

Enquête Beroepsbevolking (EBB)
De Enquête Beroepsbevolking (EBB) is een doorlopende enquête onder personen van 15 jaar en ouder die in
Nederland wonen, met uitzondering van personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen (de institutionele
bevolking). Het doel van deze enquête is zicht te krijgen op de relatie tussen mens en arbeidsmarkt. Hiertoe
wordt onder meer informatie verzameld over de huidige en toekomstige positie op de arbeidsmarkt van
personen en worden demografische kenmerken van personen en huishoudens vastgelegd. Gegevens worden
vastgesteld op het moment van enquêteren.
Leverancier: CBS.
Per huishouden worden maximaal acht personen van 15 jaar en ouder geïnterviewd.
Integraal of steekproef: Steekproef.
De EBB is een enquête en een roterend panelonderzoek. Dit laatste houdt in dat respondenten steeds vijfmaal
achter elkaar (eens per kwartaal) worden benaderd voor de enquête. Per jaar worden er ruim 70 duizend
adressen benaderd. Circa 40 duizend huishoudens responderen volledig voor vijf enquêtes, wat circa 84 duizend
volledig responderende personen oplevert. Een jaarbestand omvat daarmee vijfmaal deze groep, wat uitkomt
op een totale omvang van de EBB van circa 420 duizend personen.
Periodiciteit
De EBB wordt sinds 1987 uitgevoerd. Het bestand komt jaarlijks beschikbaar. Op basis van hiervan kunnen
maand-, kwartaal- en jaargegevens worden vastgesteld.
Bijzonderheden
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De EBB is gebaseerd op een steekproef. Om uitkomsten te berekenen die representatief zijn voor de
doelpopulatie, moeten de resultaten worden opgehoogd. Hiervoor zijn in de EBB vaste ophooggewichten
beschikbaar die ervoor zorgen dat de opgehoogde populatie van de steekproef overeenkomt met het
gemiddelde aantal personen van 15 jaar en ouder in Nederland in een jaar exclusief de institutionele bevolking.
Deze ophooggewichten corrigeren voor ongelijke trekkingskansen in de steekproef en voor een minder goede
respons van bepaalde groepen. Zoals in ieder steekproefonderzoek hebben de opgehoogde aantallen een
onnauwkeurigheidsmarge. Naarmate de aantallen kleiner zijn, gaan zij gepaard met hogere relatieve
onnauwkeurigheidsmarges. Het design van de EBB is in 2010 gewijzigd. De respondenten werden voorheen
allemaal thuis bezocht door een interviewer van het CBS. Vanaf 2010 worden ze, indien het telefoonnummer
(vaste lijn) bekend is, telefonisch benaderd. Als dat niet het geval is, worden ze thuis bezocht door een
interviewer. Daarna worden ze nog viermaal telefonisch benaderd. Meer informatie via www.cbs.nl/nlNL/menu/methoden/dataverzameling/onderzoeksbeschrijving-ebb-art.htm
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Afkortingen
BRP

-

Basisregistratie Personen

CBS

-

Centraal Bureau voor de Statistiek

csv

-

Comma-separated values

EBB

-

Enquête Beroepsbevolking

SZW

-

(ministerie van) Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Migratieachtergrond werknemers in Nederland naar beroep en regio, 2015-2017 6

