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De belangrijkste bevindingen op een rij

– Nederland telt bijna 450 duizend niet-westerse allochtonen met een stabiele 
arbeidsmarktpositie: zij hebben een vaste baan of een onderneming die langer 
dan 1 jaar bestaat. Van de niet-westerse allochtonen tussen de 15 en 64 jaar 
bekleedt 41% een dergelijke arbeidsmarktpositie. Bij autochtonen geldt dit voor 
61% van de bevolking tussen de 15 en 64 jaar.

– Surinamers hebben het vaakst een stabiele arbeidsmarktpositie (54%), gevolgd 
door Antillianen (43%) en Turken (41%). Van de overige niet-westerse allochtonen, 
waar vluchtelingengroepen een belangrijk deel van uitmaken, neemt 36% een 
stabiele positie in. Marokkanen sluiten de rij met 32%.

– Het aandeel niet-westerse allochtonen met een stabiele arbeidsmarktpositie is 
tussen 1994 en 2004 met 10 procentpunten toegenomen van 31% naar 41%. De 
grootste stijging heeft zich voorgedaan bij de Turken en Surinamers.

– De toename van het aandeel niet-westerse allochtonen met een stabiele positie is 
het gevolg van de gestegen arbeidsparticipatie en van de toename van het aantal 
zelfstandig ondernemers. De arbeidsparticipatie is met name bij vrouwen, en bij 
Turkse en Surinaamse vrouwen in het bijzonder, fors toegenomen.

– De toename van het aandeel niet-westerse allochtonen met een stabiele positie 
wordt niet veroorzaakt doordat een groter aandeel van de allochtone werkenden 
een vast dienstverband heeft gekregen. Onder werknemers is tussen 1994 en 2004 
namelijk het aandeel niet-westerse allochtone werknemers met een vast dienstver-
band niet toegenomen. Het verschil tussen autochtone en allochtone werknemers 
is in 2004 zelfs wat groter dan in 1994.

– Niet-westerse allochtone werknemers hebben minder vaak een vast dienstverband 
dan autochtone werknemers. Vooral groepen die nog niet zo lang in Nederland 
zijn, zijn vaak aangewezen op fl exibele banen.

– Jongeren, lager opgeleiden en werkenden in lage beroepen hebben het minst kans 
op een vast dienstverband. Deze factoren zijn mede bepalend voor de verschillen 
tussen autochtonen en niet-westerse allochtonen. Zij verklaren echter niet volledig 
het verschil. Andere factoren spelen ook een rol. Te denken valt aan verschillen in 
zoekgedrag en arbeidsoriëntatie tussen autochtonen en niet-westerse allochtonen 
en aan belemmeringen op de arbeidsmarkt die leiden tot verschillen in kansen op 
(vast) werk.
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– Het aantal allochtone ondernemers is toegenomen van 21.000 in 1994 tot ruim 
58.000 in 2004. Dit is een stijging van 181%. Het aantal ondernemers dat een jaar 
actief is, is zelfs nog sterker toegenomen, van ruim 14.000 naar bijna 46.000, een 
stijging van 221%. De relatieve toename van het aantal autochtone ondernemers is 
tussen 1994 en 2004 aanzienlijk geringer geweest (totaal: stijging van 65%, onder-
nemers langer dan 1 jaar actief: stijging van 78%).

– De Turkse groep telt de meeste ondernemers gevolgd door de Surinamers. De toe-
name bij de Turken is in de periode 1994-2004 echter aanzienlijk groter geweest 
dan bij de Surinamers. Ook onder de Marokkanen is het aantal zelfstandig onder-
nemers sterk toegenomen.

– Procentueel komt het zelfstandig ondernemerschap het vaakst voor bij de 
 Chinezen (15%). Binnen de autochtone bevolking van 15-64 jaar is 7,5% zelfstan-
dig ondernemer. Dit is hoger dan bij de niet-westerse allochtonen (5%). Behalve 
bij de Chinezen zijn Turken (6%) vaak actief als ondernemer.

– In vergelijking met autochtone ondernemers zijn de niet-westerse allochtone 
ondernemers vaker actief in de horeca en minder vaak actief in de bouw en de 
zakelijke dienstverlening. In de afgelopen tien jaar is het aandeel niet-westerse 
allochtone ondernemers in de horeca, de detail- en groothandel echter afgeno-
men ten gunste van ondernemers in de bouw, de vervoer- en communicatiesector 
en met name de zakelijke en overige dienstverlening. De eenzijdige branchever-
tegenwoordiging van niet-westerse allochtone ondernemers is daardoor vermin-
derd.

– In de afgelopen tien jaar is bij niet-westerse allochtone ondernemers sprake van 
een gestage toename van het aandeel startende ondernemers dat na 1 jaar nog 
actief is. Doordat de ‘overlevingskansen’ bij autochtone ondernemers in die peri-
ode min of meer gelijk zijn gebleven, zijn de verschillen in overlevingskansen 
afgenomen. Wel zijn deze bij autochtone ondernemers nog steeds gunstiger dan 
bij de niet-westerse allochtone ondernemers.

– Ondernemingen van Surinamers, Antillianen, Chinezen en (voormalig) Joegosla-
ven hebben de beste overlevingskansen.
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1 Een stabiele positie op de arbeidsmarkt

Etnische minderheidsgroepen zijn in de beeldvorming vaak synoniem met achter-
stand. Dit is niet helemaal ten onrechte, zo is bijvoorbeeld de werkloosheid en uitke-
ringsafhankelijkheid aanzienlijk hoger dan bij autochtone Nederlanders. Maar niet 
mag uit het oog worden verloren dat veel leden van minderheidsgroepen natuurlijk 
gewoon een betaalde baan hebben. In onderzoek is deze categorie enigszins onder-
belicht. Om hieraan tegemoet te komen heeft de minister van Vreemdelingenzaken 
en Integratie het scp verzocht om in kort bestek inzicht te geven in het aantal niet-
westerse allochtonen dat op de arbeidsmarkt een stabiele positie inneemt en welke 
ontwikkelingen zich in de afgelopen jaren op dit vlak hebben voorgedaan.

‘Meedoen’ vormt een belangrijke doelstelling van het integratiebeleid. Werk maakt 
een wezenlijk onderdeel uit van participatie in de samenleving. Werk leidt ertoe dat 
men het eigen inkomen verdient, het structureert de dag, het levert sociale contacten 
op en draagt bij aan de individuele ontplooiing. Het hebben van een baan heeft door 
de bank genomen voor zowel individu als maatschappij gunstige gevolgen. Hoewel 
het belang van werk buiten discussie is, betekent een baan nog niet altijd een stabiele 
positie op de arbeidsmarkt. Zeker voor minderheden geldt dat een groot aandeel 
een tijdelijk contract heeft. Kenmerkend voor deze categorie werkenden is dat ze 
veelvuldig periodes met een baan afwisselen met periodes van werkloosheid (zie b.v. 
Berkhout et al. 2002). Zulke grillige loopbanen zijn doorgaans slecht voor de verdere 
carrière. Het verloop van de loopbaan werkt als een kwalifi catie: werkgevers nemen 
dit mee in hun selectiebeslissingen. Allochtonen met een tijdelijke baan zijn vatbaar 
voor conjuncturele schommelingen en lopen naar verhouding grote risico’s op ont-
slag. Ook komen ze minder in aanmerking voor promotiemogelijkheden en door 
de werkgever betaalde scholing. Van deze categorie werknemers kan niet worden 
gezegd dat ze een stabiele positie innemen.
In dit onderzoek worden werknemers met een vast dienstverband gezien als perso-
nen met een stabiele arbeidsmarktpositie. Natuurlijk is het zo dat ook zij hun baan 
kunnen verliezen, maar een vast dienstverband betekent wel dat de desbetreffende 
werknemer deel uitmaakt van de kern van het personeelsbestand. Behalve de rechts-
positionele zekerheid spreekt hieruit vertrouwen van de werkgever in de arbeids-
capaciteiten van de desbetreffende werknemer.

Naast werknemers maken zelfstandigen deel uit van de werkzame beroepsbe-
volking. Met name in het eerste jaar is onder allochtone ondernemers het aantal 
bedrijfs beëindigingen zeer hoog (zie eim 2004, Van den Tillaart en Doesborgh 
2004). Wanneer allochtone ondernemers het eerste jaar doorkomen, nemen hun 
over levingskansen toe. Deze bevindingen liggen ten grondslag aan de hier geko-
zen afbakening: zelfstandig ondernemers die langer dan een jaar een eigen bedrijf 
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voeren, merken we hier aan als personen met een stabiele positie op de arbeids-
markt. Stabiel betekent natuurlijk niet dat aan die positie niets zou kunnen veran-
deren: bedrijven komen en gaan, maar wanneer een onderneming het eerste jaar 
doorkomt, is de kans op continuïteit groter.

Tot personen met een stabiele positie rekenen we dus werknemers met een vast dienstver-
band en zelfstandig ondernemers van wie de onderneming 1 jaar of langer bestaat. De aandacht 
gaat uit naar de niet-westerse allochtonen, nader onderscheiden in een aantal bevol-
kingsgroepen.
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2 Bronnen en opbouw

De gegevens over werknemers met een vast dienstverband ontlenen we aan de 
Enquête Beroepsbevolking (ebb) van het cbs. Deze bron heeft als voordeel dat ze een 
totaalbeeld geeft van alle niet-westerse allochtonen, gegevens bevat over de absolute 
aantallen en reeds geruime tijd wordt uitgevoerd, zodat vergelijking in de tijd moge-
lijk is. Een nadeel van deze bron is dat niet bekend is hoe lang zelfstandig onderne-
mers al hun eigen bedrijf voeren. Die informatie is wel beschikbaar in een bestand 
waarvan de gegevens uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel de basis 
vormen. Gegevens over zelfstandigen ontlenen we aan deze bron.1 Deze gegevens 
zijn op ons verzoek geanalyseerd door Harry van den Tillaart (its) en nog niet eerder 
gepubliceerd.
De meest recente gegevens van de ebb en van het handelsregister dateren van 20042

Hieronder presenteren we eerst het antwoord op de hoofdvraag van deze studie: hoe 
groot is het aantal niet-westerse allochtonen met een stabiele arbeidsmarktpositie 
en hoe heeft het aandeel niet-westerse allochtonen met een dergelijke arbeidsmarkt-
positie zich in de afgelopen jaren ontwikkeld. Daarna volgen twee hoofdstukken die 
separaat ingaan op de achtergronden en ontwikkelingen bij werkenden met een vast 
dienstverband en bij zelfstandig ondernemers.
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3 Niet-westerse allochtonen met een stabiele 
arbeidsmarktpositie

Van de niet-westerse allochtonen in de leeftijd tussen de 15 en 64 jaar hebben bijna 
450 duizend personen een vaste baan of een eigen bedrijf dat langer dan 1 jaar 
bestaat3 (tabel 1). Dit betekent dat 41% van de niet-westerse allochtonen tussen de 
15 en 64 jaar een stabiele arbeidsmarktpositie inneemt. Surinamers hebben het 
vaakst een stabiele arbeidsmarktpositie: het geldt voor meer dan de helft van deze 
bevolkingsgroep. Antillianen en Turken volgen op enige afstand: van hen heeft iets 
meer dan 40% een stabiele positie. Marokkanen nemen de grootste achterstand 
in. Eenderde van deze groepen in de leeftijd tussen de 15 en 64 jaar heeft een vaste 
baan of een onderneming die al langer dan 1 jaar bestaat. Personen die tot de ove-
rige niet-westerse groepen behoren, hebben iets vaker dan Marokkanen een stabiele 
positie. Tot de overige niet-westerse allochtonen behoren veel leden van vluchte-
lingengroepen. De redenen dat Marokkanen en de overige niet-westerse allochtonen 
in betrekkelijk geringe mate een stabiele positie innemen zijn vooral gelegen in de 
lage arbeidsparticipatie van vrouwen en de hoge werkloosheid en uitkeringsafhan-
kelijkheid.

Tabel 1
Werkenden met een vast dienstverband, met een eigen onderneming langer dan 1 jaar actief en werkenden met 
een stabiele arbeidspositie, naar etnische groep, 2004 (in absolute aantallen x 1.000 en in procenten bevolking 
15-64 jaar) 

vaste aanstelling

(a)

eigen onderneming 
langer dan 1 jaar actief
(b)

stabiele arbeids-
marktpositie
(=a+b)

% stabiele arbeids-
marktpositie
(in bevolking 15-64 jaar)

niet-westerse allochtonen 
(totaal)

402 46 448 41%

Turken 79 11 90 41%
Marokkanen 56 4 60 32%
Surinamers 117 8 125 54%
Antillianen 37 2 39 43%
overige niet-westerse 
 allochtonen 

113 19 132 36%

autochtonen 4817 600 5417 61%

Bron: CBS (EBB 2004); ITS/CBS/KVK (HANDELSREGISTER), SCP-bewerking
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Autochtonen nemen als verwacht op de arbeidsmarkt de gunstigste positie in: 61% 
van de autochtonen tussen de 15 en 64 jaar heeft een vaste baan of een onder neming 
die al langer dan 1 jaar bestaat.

Ontwikkelingen 1994-2004
In de afgelopen tien jaar is het aandeel niet-westerse allochtonen met een stabiele 
arbeidsmarktpositie met tien procentpunten toegenomen. Deze veranderingen 
hebben vooral te maken met de gestegen arbeidsmarktparticipatie van allochtone 
groepen; aanzienlijk vaker dan tien jaar geleden hebben niet-westerse allochtonen 
werk. Het is niet zo dat niet-westerse allochtone werknemers ook vaker een vast 
dienstverband hebben dan tien jaar geleden (zie verder hoofdstuk 4). Wel is het 
aantal zelfstandig ondernemers bij de meeste allochtone groepen snel gestegen (zie 
verder hoofdstuk 5).

De toename van het aandeel allochtonen met een stabiele arbeidsmarktpositie heeft 
zich vooral bij de Surinamers (+18%-punten) en bij de Turken (+16%) voorgedaan. 
Tussen 1994 en 2004 is bij beide groepen het aandeel werkenden snel toegenomen. 
De participatie van leden van deze groepen blijft bovendien de laatste jaren op 
niveau, terwijl de participatie van Marokkanen en Antillianen meer te lijden heeft 
van de laagconjunctuur van de afgelopen jaren (zie Dagevos en Bierings 2005). 
Laatstgenoemde groepen maken dan ook een minder snelle stijging door van het 
aandeel personen met een stabiele positie. Het meest afwijkend is het beeld bij de 
overige niet-westerse allochtonen, bij wie het aandeel werkenden met een stabiele 
positie onveranderd is gebleven. Dit hangt samen met de sterk veranderde samen-
stelling van de categorie overige niet-westerse allochtonen in de afgelopen tien jaar. 
In die periode is het aantal asielmigranten zeer fors toegenomen; zij bepalen thans 
het beeld van de categorie overig niet-westerse allochtonen. De maatschappelijke 
positie van deze groepen is gemiddeld gesproken ongunstig. Hierop komen we in 
het volgende hoofdstuk nog terug.

Ook bij de autochtonen is in de periode 1994-2004 het aandeel personen met een 
stabiele positie toegenomen. De stijging is echter minder groot dan bij de klassieke 
niet-westerse allochtone groepen, al moet hierbij natuurlijk wel worden bedacht 
dat de groei bij allochtone groepen plaats heeft gevonden vanuit een lager aanvangs-
niveau.
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Tabel 2
Werkenden met een stabiele positie, naar etnische groep, 1994- 2004 (in procenten bevolking 15-64 jaar) 

1994 2004
+/-

(in procentpunten)

niet-westerse allochtonen (totaal) 31% 41% +10

Turken 25% 41% +16
Marokkanen 21% 32% +11
Surinamers 36% 54% +18
Antillianen 34% 43% +11
overige niet-westerse allochtonen 36% 36% 0

autochtonen 53% 61% +8

Bron: CBS (EBB); ITS/CBS/KVK (HANDELSREGISTER), SCP-bewerking

Ontwikkelingen bij mannen en vrouwen
Om inzicht te krijgen hoe de ontwikkelingen zijn gegaan bij mannen en vrouwen, 
kunnen we alleen gegevens laten zien over werknemers met een vast dienstverband. 
We beschikken niet over gegevens die onderscheid maken naar mannelijke en vrou-
welijke ondernemers. Dit is spijtig. Niettemin vormen de in tabel 3 gepresenteerde 
gegevens een goede indicatie voor de ontwikkelingen van het aandeel mannen en 
vrouwen met een stabiele positie; werknemers in loondienst maken immers het leeu-
wendeel uit van personen met een stabiele positie.

Het aandeel vrouwen met een vast dienstverband is aanzienlijk sneller toegenomen 
dan bij de mannen. Hierin is de sterk gestegen arbeidsparticipatie van allochtone 
vrouwen zichtbaar (zie Gijsberts en Dagevos 2005). De toename van het aandeel 
werknemers met een vast dienstverband heeft zich vooral voorgedaan bij de Suri-
naamse, Turkse en Antilliaanse vrouwen. In vergelijking daarmee blijven de vrouwen 
uit de overige niet-westerse allochtone groepen achter, op de redenen hiervan is 
zojuist al ingegaan.

De toename van het aandeel werkenden met een vast dienstverband is bij de alloch-
tone mannen wat geringer dan bij de vrouwen. Niettemin is het aandeel Surinaamse 
mannen met een vaste baan in de afgelopen tien jaar fors toegenomen. Ook onder de 
Marokkaanse en Turkse mannen is een duidelijke toename zichtbaar, zeker in verge-
lijking met autochtone mannen.
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Tabel 3
Werkenden met een vast dienstverband naar etnische groep en geslacht, 1994 en 2004 (in procenten bevolking 
15-64 jaar) 

19941994 20042004
+/-

(in procentpunten)

niet-westerse allochtonen (totaal)

mannen 35 41 +6
vrouwen 21 32 +11

Turken

mannen 34 43 +7
vrouwen 11 27 +16

Marokkanen

mannen 27 37 +10
vrouwen 11 23 +12

Surinamers

mannen 39 53 +14

vrouwen 30 47 +17

Antillianen

mannen 43 45 +2

vrouwen 24 39 +15

overige niet-westerse allochtonen

mannen 36 35 -1

vrouwen 25 27 +2

autochtonen

mannen 62 62 0

vrouwen 37 47 +10

Bron: CBS (EBB1994/2004), SCP-bewerking



16

4 Niet-westerse allochtone werknemers met een vaste 
aanstelling: verdere uitwerking

In de komende hoofdstukken wordt nader ingegaan op de twee categorieën die teza-
men een stabiele arbeidsmarktpositie defi niëren, dus werknemers met een vaste aan-
stelling en ondernemers die al langer dan 1 jaar actief zijn. Het separaat bespreken 
van deze categorieën geeft betere mogelijkheden om aandacht te besteden aan de 
specifi eke kenmerken van werkenden in loondienst en van zelfstandigen. Het onder-
scheid is daarnaast ook deels ingegeven door de verschillende bronnen die ons ter 
beschikking staan, met elk hun eigen merites.

Deze paragaaf belicht dus werknemers met een vaste aanstelling. Een belangrijk 
verschil met het voorgaande hoofdstuk is dat we ons richten op de groep werkne-
mers en daarbinnen kijken wie een vaste aanstelling heeft. Dit verschilt van het voor-
gaande hoofdstuk, waar de aandacht uitging naar de totale bevolking van 15-64 jaar.

Allochtone jongeren vaak fl exibel dienstverband
Onder de werknemers hebben niet-westerse allochtonen minder vaak een vast 
dienstverband dan autochtonen. Vooral personen uit de overige niet-westerse landen 
hebben veelvuldig een fl exibele baan.

Bij de autochtonen hebben mannen iets vaker een vast dienstverband dan de 
vrouwen. Bij de niet-westerse allochtonen is dit omgekeerd: daar hebben juist de 
vrouwen wat vaker een vaste baan. Een opvallende bevinding die zich niet eenvoudig 
laat interpreteren. De verschillen doen zich in het bijzonder voor bij de Turken en de 
overige niet-westerse allochtonen. Marokkaanse vrouwen hebben wel vaker dan de 
mannen een fl exibele baan.

Vooral jongeren zijn aangewezen op een fl exibele baan. Dit geldt voor alle groe-
pen, maar voor niet-westerse allochtonen in het bijzonder, waarschijnlijk mede het 
gevolg van hun gemiddeld lagere opleidingsniveau. Jongeren staan aan het begin 
van hun loopbaan, die vaak start in een fl exibele baan. De huidige laagconjunctuur 
draagt hieraan bij. Voor jongeren is het op dit moment moeilijk om werk te vinden, 
en dit geldt zeker voor vast werk. Een andere reden voor het hoge aandeel fl exibele 
banen is dat jongeren een baan hebben als bijverdienste naast de studie. Ze bege-
ven zich dan in sectoren en functies waar fl exibele arbeidsrelaties eerder regel dan 
uitzondering zijn.

Tweede generatie allochtonen hebben minder vaak een vaste baan dan de eerste 
generatie. Dit hangt onder meer samen met het feit dat de tweede generatie veel 
jongeren telt. Uitzondering vormen de Antillianen, bij wie de tweede generatie juist 
vaker dan de eerste een vaste baan heeft. De tweede generatie Antillianen is in hoge 
mate geïntegreerd, zowel wat betreft de sociaal-economische als de sociaal-culturele 
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positie. Het is juist de – jonge – eerste generatie Antillianen die in Nederland op ach-
terstand staat.

Het opleidingsniveau is medebepalend voor de aard van de aanstelling: hoe hoger het 
opleidingsniveau, des te vaker een vast dienstverband.

Tabel 4
Werkenden in loondienst met een vaste aanstelling naar etnische groep, geslacht, leeftijd en opleidingsniveau, 
2004 (in procenten)

autochtonen
niet-westerse 
allochtonen Turken Marokkanen Surinamers Antillianen

overige niet-
westerse 
allochtonen

totaal 93 83 83 85 85 85 80

mannen 94 82 81 86 85 85 78
vrouwen 92 85 87 83 85 85 84

15-24 77 59 64 53 57 57 61

25-34 94 85 81 93 84 89 82

35-54 96 90 90 90 93 90 85

55-64 95 92a 82a 96a 91a 94a 94a

bao 91 81 76 90 81 74 79
vbo/mavo 91 78 85 80 73 82 75
havo/vwo/mbo 93 84 86 83 89 85 80
hbo/wo 96 88 84 91 93 91 84

1e generatie 85 85 88 88 83 82
2e generatie 75 75 70 76 92 71
a: vanwege lage aantallen gebaseerd op gemiddelden over de jaren 2001-2004

Bron: CBS (EBB2004), SCP-bewerking

Een vast dienstverband komt vaker voor in de hogere beroepsniveaus
Dat niet-westerse allochtonen minder vaak dan autochtonen een vaste baan hebben, 
houdt verband met hun lagere opleidingsniveau en en het hoge aandeel jongeren 
binnen deze groepen. Daarnaast is ook het segment van de arbeidsmarkt waar veel 
niet-westerse allochtonen op zijn aangewezen van betekenis. Tijdelijke banen zijn 
vaak te vinden aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Wie is aangewezen op ele-
mentaire en lagere beroepen loopt een grote kans om in een tijdelijke baan terecht 
te komen, dit geldt voor zowel allochtonen als autochtonen (zie fi guur 1). Van de 
niet-westerse allochtone werkenden met een tijdelijk dienstverband is rond de 35% 
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werkzaam op elementair niveau, van de niet-westerse allochtonen met een vast 
dienstverband werkt iets meer dan 20% op een dergelijk niveau.

Diverse individuele en arbeidsmarktkenmerken zijn, zo blijkt, van betekenis voor de 
verschillen tussen niet-westerse allochtonen en autochtonen. Jongeren, lager opge-
leiden en werkenden in de onderste beroepen zijn vaker aangewezen op een fl exibele 
baan dan hun tegenvoeters. Nu kan het zijn dat deze kenmerken in belangrijke mate 
overlappen. Om hiermee rekening te houden en om de feitelijke effecten van individu-
ele en arbeidskenmerken vast te stellen is een multivariate analyse uitgevoerd, waarin 
de betekenis is vastgesteld van het geslacht, de leeftijd, het opleidings- en beroeps-
niveau en de bedrijfssector. Het doel van deze analyse is om vast te stellen of de ver-
schillen tussen niet-westerse allochtonen en autochtonen blijven bestaan wanneer 
rekening wordt gehouden met deze kenmerken.4 Er wordt anders gezegd gecorrigeerd 
voor verschillen in samenstelling tussen niet-westerse allochtonen en autochtonen (de 
uitkomsten van deze analyse zijn te vinden in de bijlage). De belangrijkste conclusie is 
dat het verschil in het aandeel personen met een vast dienstverband tussen niet-wes-
terse allochtonen en autochtonen kleiner wordt wanneer rekening wordt gehouden 
met de in de analyse opgenomen factoren (zoals leeftijd, beroeps- en opleidingsni-
veau), maar dat de verschillen niet verdwijnen. Ook nu we rekening hebben gehouden 
met verschillen in samenstelling tussen niet-westerse allochtonen en autochtonen 
hebben niet-westerse allochtonen vaker een fl exibele baan dan autochtonen.

Figuur 1
Aard van het dienstverband naar beroepsniveau en etnische groep (in procenten)

Bron: CBS (EBB2004), SCP-bewerking
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Er zijn dus nog andere factoren in het spel. Eerder onderzoek werpt licht op welke 
factoren dit kunnen zijn, over het gewicht ervan weten we echter weinig. Het is 
bekend dat het zoekgedrag van niet-westerse allochtonen soms niet goed aansluit 
op de door werkgevers gebruikte wervingskanalen. Dit is een van de redenen voor 
de hogere en langere duur van werkloosheid van minderheden. Wanneer de werk-
loosheid langer duurt, is mogelijk de geneigdheid groter om een fl exibele baan te 
accepteren. Verder is bekend dat minderheden vaak via een uitzendbureau naar werk 
zoeken, hetgeen doorgaans naar een fl exibele baan leidt. In hoeverre discriminatie 
een factor vormt voor het verschil tussen niet-westerse allochtonen en autochtonen 
met vast werk is moeilijk te zeggen. Daar is geen onderzoek naar verricht. Vormen 
van directe en indirecte discriminatie zijn wel van belang bij het vinden van werk
(zie b.v. Kruisbergen en Veld 2002; Dagevos et al. 2003). Wanneer toetreding tot werk 
geblokkeerd wordt, kan men veronderstellen dat werkzoekenden sneller fl exibel 
werk accepteren.

We hebben nogmaals een analyse uitgevoerd, maar nu specifi ek gericht op verschil-
len tussen de eerste en tweede generatie niet-westerse allochtonen (tabel b2 in de 
bijlage). Ook nu blijkt dat na correctie voor verschillen in opleidingsniveau, beroep 
en sector eerste en tweede generatie werknemers een grotere kans hebben op een 
fl exibele baan dan autochtonen. Opvallende uitzondering zijn de tweede generatie 
Antillianen, die bij dezelfde individuele en arbeidskenmerken even vaak een vaste 
baan hebben als autochtonen.

Onze stapsgewijze analyse (zie tabel b2 in de bijlage) laat zien dat leeftijdsver-
schillen de verschillen tussen tweede generatie niet-westerse allochtonen en autoch-
tonen aanzienlijk verkleinen. Wanneer dan vervolgens wordt gecorrigeerd voor 
verschillen in opleidings- en beroepsniveau, dan blijkt dat de verschillen in kans op 
een vaste aanstelling bij de eerste generatie allochtonen meer afnemen dan bij de 
tweede generatie. Of anders gezegd: tweede generatie allochtonen met een hoog 
opleidingsniveau en beroepsniveau krijgen aanzienlijk minder vaak dan autochtonen 
met deze kenmerken een vast contract.

Nog weinig werkenden uit vluchtelingengroepen hebben een vaste baan
Aan groepen die in de afgelopen jaren als gevolg van asielmigratie sterk zijn 
gegroeid is tot nu toe slechts zijdelings aandacht besteed. De ebb bevat onvoldoende 
aantallen om afzonderlijk over deze groepen te rapporteren (leden van deze groepen 
zijn in de ebb ondergebracht in de categorie ‘overige niet-westerse allochtonen’). Om 
de aard van de arbeidsrelatie van de ‘vluchtelingengroepen’ meer voor het voetlicht te 
halen, benutten we de spva2003.5

In vergelijking met autochtonen en de vier grote allochtone groepen zijn werkenden 
uit vluchtelingengroepen vaak aangewezen op een fl exibel dienstverband. Personen 
uit voormalig Joegoslavië hebben nog het vaakst een vaste baan, Afghanen zijn sterk 
aangewezen op fl exibele banen. De forse vertegenwoordiging in fl exibele banen 
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kan als onderdeel worden gezien van de achterstand van vluchtelingengroepen op 
de arbeidsmarkt (zie Dagevos en Biering 2005). Hun naar verhouding korte ver-
blijfsduur is hiervoor een belangrijke reden. Veel leden van deze groepen gebruiken 
de eerste jaren van hun verblijf voor het volgen van het inburgeringsprogramma, 
vaak daarna gevolgd door aanvullende scholing en taalonderwijs. Verblijfsduur is 
een belangrijke variabele: analyses laten zien dat de arbeidsparticipatie van nieuw-
komers pas na enkele jaren substantieel begint op te lopen (Sprangers et al. 2004). 
Het belang van verblijfsduur zien we ook terug in tabel 5: groepen die hier gemid-
deld al wat langer zijn – (voormalig) Joegoslaven en Iraniërs – hebben vaker een vast 
dienstverband dan Afghanen en Irakezen die hier korter verblijven. Somaliërs steken 
in dit verband af. Zij zijn gemiddeld langer in Nederland dan Afghanen en Irakezen, 
maar onderscheiden zich wat betreft de aard van de arbeidsrelatie niet van de Irake-
zen. De Somalische groep is echter lager opgeleid. Het heeft er bovendien de schijn 
van dat vanwege de doormigratie van grote aantallen Somaliërs naar Engeland het 
opleidingsniveau verder afneemt (zie Van den Reek en Hussein 2003; Dagevos en 
Linden 2005).

Tabel 5
Werkenden in loondienst met een vaste aanstelling naar etnische groep, geslacht, leeftijd en opleidingsniveau,6 
2003 (in procenten)

(voormalig)
Joegoslaven Irakezen Afghanen Iraniërs Somaliërs

totaal 79 63 56 72 61

mannen 71 63 55 72 63
vrouwen 80 63 63 72 50

15-24 52 43 42 42 36
25-34 71 60 55 69 69
35-54 81 71 65 78 68
55-64 – – – – –

bao 72 61 53 71 50
vbo/mavo 76 54 63 65 74

havo/vwo/mbo 76 69 65 74 69
hbo/wo 70 66 57 82 –

- : onvoldoende aantallen

Bron: ISEO/SCP (SPVA 2003), SCP-bewerking
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Hoewel de vluchtelingengroepen over het algemeen nogal wat hoger opgeleiden 
tellen, blijft het vinden van werk geen eenvoudige opgave. Het opleidingsniveau 
is doorgaans in het land van herkomst behaald. De diplomawaardering in Neder-
land pakt doorgaans lager uit dan het niveau dat in het land van herkomst aan het 
diploma wordt toegekend. Deze lagere waardering heeft mede te maken met ver-
ouderde of niet-relevante kennis (Klaver et al. 2005). Ook zijn taalproblemen een 
hindernis bij het vinden van (vast) werk. Op de huidige ruime arbeidsmarkt is tot slot 
de concurrentie van anderen groot; degenen met minder gunstige (toegeschreven) 
arbeidsmarktkwalifi caties trekken dan al snel aan het kortste eind.

Opvallend is dat bij personen afkomstig uit (voormalig) Joegoslavië en Afghani-
stan vrouwen vaker een vast dienstverband hebben dan de mannen. Bij Irakezen en 
 Iraniërs is het aandeel gelijk, Somalische vrouwen hebben vaker dan de mannen een 
fl exibele baan.

De relatie met het opleidingsniveau is minder eenduidig dan bij de autochtonen en 
de vier grote groepen. Alleen de hoogopgeleide Iraniërs hebben duidelijk vaker een 
vaste baan dan de lager opgeleiden. Bij de andere groepen is het niet zo dat personen 
met een diploma op hbo- of universitair niveau vaker een vast dienstverband hebben 
dan degenen met een lager opleidingsniveau.

Fluctuaties in het aandeel minderheden met een vast dienstverband
In hoofdstuk 3 zijn de ontwikkelingen in de relatieve omvang van werknemers met 
een vast dienstverband afgezet tegen de bevolking in de leeftijd tussen de 15 en 64 
jaar. Het is ook van belang om te kijken welke ontwikkelingen zich voordoen binnen 
de groep werkenden. Dan kan namelijk de vraag worden beantwoord of bij de wer-
kenden het aandeel allochtonen met een vast dienstverband in de afgelopen tien jaar 
is toegenomen. Dit is niet het geval. Het aandeel niet-westerse allochtone werkenden 
met een vast dienstverband is vanaf 1994 eerst gedaald om na 1996 weer op te lopen, 
met een dip in 1999. In 2004 is onder de niet-westerse allochtonen het aandeel werk-
nemers met een vast dienstverband voor het eerst sinds jaren weer gedaald. Dit zal 
samenhangen met de conjunctuur. In grote lijnen laten autochtone werknemers het-
zelfde patroon zien, al zijn de schommelingen minder groot. Het betekent dat in de 
afgelopen tien jaar de verschillen tussen niet-westerse allochtonen en autochtonen 
niet zijn afgenomen. In vergelijking met 1994 is het verschil eerder opgelopen. De 
multivariate analyses (bijlage, tabel b3) laten zien dat dit verschil van niet-westerse 
allochtonen ten opzichte van autochtonen ook daadwerkelijk signifi cant is. Deze 
uitkomst betekent dat de in hoofdstuk 3 geconstateerde stijging van het aandeel 
niet-westerse allochtonen met een vaste baan het gevolg is van de gestegen arbeids-
participatie en niet van een toegenomen aandeel niet-westerse allochtonen binnen 
de werkenden dat een vaste baan heeft.
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Figuur 2
Werkenden met een vaste aanstelling, niet-westerse allochtonen en autochtonen, 1994-2004 
(in procenten) 

Bron:  CBS (EBB1994-2004)
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5 Niet-westerse allochtone ondernemers: 
verdere uitwerking

In dit hoofdstuk gaan we nader in op het niet-westerse allochtone ondernemers. 
Als eerste wordt bezien welk deel van de allochtone bevolkingsgroepen zelfstandig 
ondernemers is. Daarna gaan we in op de vraag hoe het aantal ondernemers zich in 
de afgelopen tien jaar heeft ontwikkeld, op de spreiding over de branches en op ont-
wikkelingen in de ‘overlevingskansen’ van allochtone ondernemingen.

Veel ondernemers onder Chinezen en Turken
In vergelijking met niet-westerse allochtonen (5%) zijn autochtonen (7,5%) vaker 
zelfstandig ondernemer, met de Chinese7 groep als uitzondering. Bijna 15% van de 
Chinezen tussen de 15 en 64 jaar is zelfstandig ondernemer, 12,5% is al langer dan

Tabel 6
Aandeel zelfstandig ondernemers en ondernemers langer dan 1 jaar actief in de bevolking van 15-64 jaar,
1-1-2005 (in procenten)

totaal zelfstandig
ondernemers

zelfstandig ondernemers
langer dan 1 jaar actief

niet-westerse allochtonen (totaal) 5,0 3,9

Turken 6,0 4,5
Marokkanen 2,9 2,1
Surinamers 4,0 3,3
Antillianen 2,7 2,1

Irakezen 3,0 2,0
Afghanen 3,0 1,8
Iraniërs 5,5 3,9
Chinezen 14,8 12,5

overige niet-westerse groepen8 5,0 4,0

(voormalig) Joegoslaven 3,2 2,6

autochtonen 7,5 6,8

Bron: ITS/CBS/KVK (HANDELSREGISTER); CBS (Statline), SCP-bewerking
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1 jaar actief. Van de grote allochtone groepen hebben Turken het vaakst een eigen 
bedrijf (6% van de bevolking, 4,5% langer dan 1 jaar actief). Ook onder Iraniërs 
komen zelfstandig ondernemers betrekkelijk vaak voor. Weinig ondernemers vinden 
we bij de Marokkanen (maar wel snelle toename, zie hierna), de Antillianen, de Ira-
kezen en bij de Afghanen.

Aantal allochtone ondernemers zeer sterk gestegen
Het aantal niet-westerse allochtone ondernemers is toegenomen van bijna 21.000 in 
1994 tot ruim 58.000 in 2004. Dit is een stijging van 181%. De stijging van het aantal 
ondernemers dat al langer dan 1 jaar actief is, is zelfs nog groter (221%). In dezelfde 
periode is het aantal autochtone ondernemers met 65% toegenomen, de toename 
van autochtone ondernemers die al langer dan 1 jaar actief zijn, bedraagt 78%.

De Turkse groep telt het grootste aantal ondernemers gevolgd door de Surina-
mers. Ook in 1994 waren de Turken en de Surinamers de grootse groepen allochtone 
ondernemers. Bij de Turken is de toename echter aanzienlijk groter geweest. Het 
aandeel ondernemers in de Marokkaanse bevolking is nog steeds betrekkelijk klein, 
wel is het aantal Marokkaanse ondernemers is de afgelopen tien jaar sterk gestegen: 
van ruim 1600 naar bijna 6.000.

Relatief zeer grote stijgingen doen zich voor bij de Irakezen en de Afghanen. 
In 1994 waren er nog nauwelijks ondernemers uit deze groepen in Nederland, de 
Irakese en Afghaanse bevolking was in die periode ook nog zeer klein in omvang. Bij 
deze groepen zien we dat de procentuele toename van het aantal ondernemers dat 
langer dan 1 jaar actief is, lager is dan de procentuele toename van het totaal aantal 
ondernemers. Bij de andere groepen is dit omgekeerd. In dit geval kan dit niet zonder 
meer als een graadmeter voor succes worden gezien: onder de Irakese en Afghaanse 
ondernemers zitten eenvoudigweg veel starters.

Het zelfstandig ondernemerschap is onder Chinezen vanoudsher wijdverbreid. In 
2004 telt Nederland ruim 6800 Chinese ondernemers. Dit is bijvoorbeeld meer dan 
bij de Marokkaanse groep, die toch aanzienlijk groter is dan de Chinese.
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Tabel 7
Totaal aantal ondernemers en aantal ondernemers langer dan 1 jaar actief naar etnische groep, 1994- 2004 
(in absolute aantallen x 1.000 en procentuele toename 1994-2004)9

totaal

ondernemers 
langer dan 
1 jaar actief

% verandering
1994-2004
totaal

% verandering
1994-2004
langer dan 1 jaar actief

19941994 20042004 19941994 20042004

niet-westerse alloch-
tonen (totaal)

20776 58287 14189 45683 181 221

Turken 4226 14675 2631 11033 247 319
Marokkanen 1668 5940 1073 4337 256 304
Surinamers 4079 9613 2842 7806 136 175
Antillianen 905 2462 659 1935 172 194

Irakezen 82 901 70 587 998 738

Afghanen 38 740 29 445 1847 1435
Iraniërs 304 1218 208 873 301 320
Chinezen 2373 6882 1774 5833 190 229
overige niet-westerse 
groepen

6476 14056 4450 11393 117 156

(voormalig)  Joegoslaven 625 1800 453 1441 188 218

autochtonen 400956 659735 339395 602435 65 78

Bron: ITS/CBS/KVK (HANDELSREGISTER), SCP-bewerking

Allochtone en autochtone ondernemers actief in verschillende branches
Niet-westerse allochtone ondernemers zijn in andere branches actief dan autochtone 
ondernemers. De allochtone ondernemers onderscheiden zich door een aanzienlijk 
sterkere vertegenwoordiging in de horeca dan autochtone ondernemers, terwijl 
niet-westerse allochtonen minder vaak actief zijn in de bouw en de zakelijke dienst-
verlening. Het aandeel niet-westerse allochtonen met een onderneming in de detail-
handel verschilt niet van de autochtonen.

Allochtone groepen verschillen onderling behoorlijk in spreiding over de bran-
ches. Surinamers en Antillianen zijn vaker actief in de zakelijke en overige dienst-
verlening dan de allochtone groepen. Voor deze groepen zijn de detailhandel en de 
horeca veel minder belangrijke sectoren. De vertegenwoordiging van Surinaamse 
ondernemers in de onderscheiden sectoren lijkt op die van de autochtone onderne-
mers met als belangrijkste verschil dat Surinamers weinig zijn vertegenwoordigd in 
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de landbouw, de industrie en de bouw. Antilliaanse ondernemers zijn juist opvallend 
vaak actief in de bouw.
Tabel 8
Ondernemers naar branche, 2004 (in procenten) 

autochtonen

niet-westerse
allochtonen
(totaal) Turken Marokkanen Surinamers Antillianen

landbouw,visserij 5 1 4 2 0 1
industrie 5 3 5 2 3 3
bouwnijverheid 12 5 7 6 6 12
handel, reparatie consumenten-
artikelen/auto’s

4 4 6 6 3 2

groothandel 10 12 9 7 11 10
detailhandel 16 17 19 26 15 11
horeca 6 25 20 17 9 6
vervoer, opslag, communicatie 4 5 6 8 6 3
f inanciële instellingen 4 1 1 0 2 1
handel/verhuur (on)roerende 
goederen

3 1 1 1 3 1

zakelijke dienstverlening 20 16 16 14 24 30
overige diensten 10 10 6 11 18 19

Bron: ITS/CBS/KVK (HANDELSREGISTER)

Marokkaanse ondernemers zijn sterk vertegenwoordigd in de detailhandel. In ver-
gelijking met de andere allochtone ondernemers valt de vertegenwoordiging op van 
Turken in de landbouwsector (hetgeen vaak de tuinbouw zal betekenen), ook al gaat 
het om een klein aandeel.

Irakese, Afghaanse en Iraanse zelfstandigen hebben vaak een eigen onderneming 
in de detailhandel. Met name Afghaanse zelfstandigen zitten vaak in de detailhan-
del. Iraanse ondernemers zijn naar verhouding vaak te vinden in de zakelijke en ove-
rige diensten. Dit geldt ook voor (voormalig) Joegoslavische ondernemers. De horeca 
is verreweg de belangrijkste sector bij de Chinese ondernemers.
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Tabel 8 (vervolg)
Ondernemers naar branche, 2004 (in procenten) 

Irakezen Afghanen Iraniërs Chinezen

overige 
niet-westerse 

groepen
(voormalig) 
Joegoslaven

landbouw,visserij 1 0 0 0 1 1
industrie 2 1 3 0 2 4
bouwnijverheid 5 1 4 0 3 17
handel, reparatie consumente-
nartikelen/auto’s

11 3 4 0 3 5

groothandel 10 11 18 9 18 17
detailhandel 24 57 24 7 18 10
horeca 19 9 14 75 26 11
vervoer, opslag, communicatie 5 5 3 1 4 3
f inanciële instellingen 0 0 0 1 1 1
handel/verhuur (on)roerende 
goederen

1 0 1 1 1 1

zakelijke dienstverlening 13 7 16 4 16 22
overige diensten 9 6 13 2 8 9

Bron: ITS/CBS/KVK (HANDELSREGISTER)

Toename van allochtone ondernemers in zakelijke dienstverlening
Figuur 3 toont de verschuivingen over de branches in de periode 1994-2004. Het  
betreft hier de veranderingen in procentpunten. (Voorbeeld: het aandeel niet-
westerse allochtone ondernemers in de industrie is tussen 1994 en 2004 met 
1 procentpunt afgenomen.) Er is sprake van een duidelijke verschuiving van alloch-
tone ondernemers in de richting van de zakelijke dienstverlening. Ook zien we steeds 
meer allochtone ondernemers in de bouwnijverheid en in de vervoer- en communi-
catiesector. Het aandeel niet-westerse allochtone ondernemers in de groothandel is 
sterk afgenomen. Verder zijn relatief gezien minder allochtone ondernemers actief 
in de horeca. Ook het belang van de detailhandel is verminderd, maar dit geldt in 
aanzienlijk sterkere mate voor autochtonen. Deze sector staat in zijn geheel onder 
druk, waarbij relatief gezien de afname bij niet-westerse allochtonen minder groot is 
geweest dan bij de autochtonen.

In vergelijking met tien jaar geleden kiezen niet-westerse allochtone ondernemers 
dus steeds vaker voor de bouw en de dienstverlening en minder vaak voor de horeca, 
detail- en groothandel. Dit patroon treffen we bij de meeste groepen aan (zie daar-
voor tabel b4 in de bijlage). Wel zijn er tussen groepen duidelijke accentverschillen. 
Turken laten een bovengemiddelde toename zien in de zakelijke dienstverlening. 
Marokkanen kiezen steeds minder voor de horeca en detailhandel. Bij Antillianen 
is het aandeel ondernemers in de detailhandel sterk gedaald. Opvallend is dat bij 
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 Irakezen en Afghanen het aandeel ondernemers in de detailhandel juist sterk is 
toegenomen, vooral ten koste van de groothandel. De vertegenwoordiging van 
 Chinezen in de horeca is in de afgelopen tien jaar sterk gebleven, de uitwaaiering 
over andere sectoren is bij deze groep betrekkelijk gering.

‘Overlevingskansen’ allochtone bedrijven nemen toe
In de afgelopen tien jaar is de kans toegenomen dat startende allochtone bedrijven 
na 1 jaar nog bestaan. Dit is te zien in fi guur 4. Deze stijging doet zich het meest voor 
bij de Marokkanen en de Surinamers. Doordat de overlevingskansen van autochtone 
bedrijven in de laatste tien jaar min of meer stabiel zijn gebleven, zijn de autoch-
tone en allochtone bedrijven op dit vlak naar elkaar toegegroeid. Wel is de kans van 
autochtone bedrijven om na een jaar actief te zijn nog steeds aanzienlijk hoger dan 
bij de allochtone bedrijven.

Tussen de allochtone groepen bestaan grote verschillen in overlevingskansen 
en de ontwikkelingen daarin. De overlevingskansen van bedrijven van Surinamers, 
Antillianen, Chinezen en (voormalig) Joegoslaven zijn duidelijk beter dan die van 
andere allochtone bedrijven. Het patroon van overlevingskansen is bij Irakese en 
Afghaanse bedrijven nogal grillig. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het hoge 
aantal starters die nog niet zo lang in Nederland zijn (en met kleine aantallen).

autochtonen niet-westerse allochtonen

Figuur 3 
Mutaties in vertegenwoordiging in branches naar etnische groep,  1994-2004 (in  procentpunten)
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Bron: ITS/CBS/KVK (Handelsregister), SCP-bewerking
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Figuur 4
Startende bedrijven die na 1 jaar nog bestaan, 1994-2004 
(in procenten van het aantal bedrijven dat in het voorafgaande jaar is gestart)a

a:   Wanneer er in een jaar minder dan 50 startende bedrijven zijn, dan zijn er geen overlevingsfracties berekend.
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Noten

1 De gegevens zijn als gezegd afkomstig van de Kamers van Koophandel. De vvk 
 (Vereniging van Kamers van Koophandel) heeft een uitdraai gemaakt van alle per 1 juli 
2004 in het Handelsregister ingeschreven ondernemers die niet in Nederland geboren 
zijn. Daarnaast heeft de vvk een bestand van alle in Nederland geboren ondernemers 
ter beschikking gesteld met als doel, via koppeling aan gemeentelijke basisadministra-
tie (gba), zicht te krijgen op het aantal tweede generatie allochtone ondernemers. De 
koppeling met de gba-registratie is via het cbs uitgevoerd. Bron van de gegevens is 
derhalve enerzijds het handelsregister dat bijgehouden wordt door de kvk en anderzijds 
de gemeentelijke basisadministratie. Voordeel van deze werkwijze is dat alle onder-
nemers – dus ook de tweede generatie – in beeld komt, althans voorzover ondernemers 
zich inschrijven bij de kvk. De koppeling tussen beide registraties is uitgevoerd door 
het cbs. De bewerkingen van de gegevens zijn uitgevoerd door het its.

2 Waarbij het in het geval van de ebb om jaarcijfers gaat, de gegevens uit het handels-
register dateren van medio 2004.

3 De omvang van het aantal personen met een stabiele arbeidspositie is gebaseerd op 
gegevens uit twee verschillende bronnen. Om na te gaan in hoeverre dit problematisch 
is, is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd op gegevens uit de ebb. Deze bron heeft 
echter als nadeel dat niet bekend is hoe lang zelfstandigen actief zijn. Dit is wel bekend 
uit de gegevens van het Handelsregister. Op grond hiervan is in de ebb het aandeel zelf-
standigen geschat dat langer dan één jaar actief is. De uitkomsten komen sterk overeen 
met die in de tabel: de afwijkingen bedragen 1 of 2 procentpunten. Bij de Antillianen en 
Marokkanen zijn de verschillen wel wat groter, maar bedragen niet meer dan 4 procent-
punten.

4 Er is gewerkt met een gepoold bestand dat bestaat uit de ebb-jaargangen 1994 tot en 
met 2004. Het voordeel hiervan is dat toevallige fl uctuaties in uitkomsten, die zich bij 
minderheidsgroepen nog wel eens willen voordoen, minder in de analyseresultaten tot 
uitdrukking komen.

5 Personen afkomstig uit (voormalig) Joegoslavië die als arbeidsmigrant en die voor 1990 
naar Nederland zijn gekomen, blijven hier buiten beschouwing. De resterende categorie 
betreft asielmigranten die als gevolg van de oorlogshandelingen naar Nederland zijn 
gekomen. Ook degenen die na 1990 het kader van gezinsvorming of -hereniging naar 
Nederland zijn gekomen, zijn in de cijfers betrokken.

6 Het onderscheid in tweede en eerste generatie is hier niet zinvol, doordat de omvang 
van de tweede generatie bij deze groepen nog zeer klein is.

7 Bij de zelfstandigen betreffen de gegevens over Chinezen inclusief personen afkomstig 
uit Hong Kong.

8 Deze gegevens hebben betrekking op andere niet in de tabel vermelde niet-westerse 
groepen. Dit is dus anders dan bij de ebb-gegevens, waar de categorie overige niet-
westerse allochtonen leden van groepen omvat anders dan de vier grote niet-westerse 
allochtone groepen.

9 In het zelfstandigenbestand zijn Somaliërs niet als aparte groep onderscheiden.
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Bijlage

Tabel B1
De kans van werkenden in loondienst op een vaste aanstelling naar etnische groep en individuele en arbeids-
kenmerken (logistische regressie, ongestandaardiseerde coëffi ciënten) 1994 - 2004

model 1 model 2 model 3 model 4 model 5 model 6 model 7

etniciteit (ref=autochtoon)

Turken -0,78** -0,76** -0,83** -0,78** -0,57** -0,46** -0,47**
Marokkanen -0,64** -0,64** -0,72** -0,61** -0,42** -0,30** -0,30**
Surinamers -0,34** -0,33** -0,27** -0,37** -0,29** -0,28** -0,32**
Antillianen -0,52** -0,54** -0,51** -0,53** -0,49** -0,45** -0,46**
overig niet-westers -0,83** -0,86** -0,89** -0,94** -0,86** -0,68** -0,63**

jaar van meting (ref=1994)

1995 -0,08** -0,08** -0,10** -0,10** -0,18** -0,19**
1996 -0,22** -0,22** -0,26** -0,27** -1,03** -1,01**
1997 -0,19** -0,18** -0,24** -0,25** -1,00** -0,98**
1998  -0,23** -0,22** -0,27** -0,28** -1,05** -1,02**
1999 -0,10** -0,08** -0,14** -0,15** -0,92** -0,88**
2000 0,04* 0,06** 0,02 0,01 -0,83** -0,78**
2001 0,22** 0,25** 0,21** 0,20** -0,65** -0,59**
2002 0,31** 0,35** 0,30** 0,28** -0,57** -0,51**
2003 0,37** 0,41** 0,37** 0,33** -0,52** -0,48**
2004 0,35** 0,39** 0,34** 0,30** -0,52** -0,49**

geslacht (ref=mannen)

vrouwen -0,67** -0,65** -0,68** -0,63** -0,53**
leeftijd (ref=15-24)

25-34 1,76** 1,63** 1,42** 1,41**
35-54 1,91** 1,84** 1,61** 1,61**
55-64 1,71** 1,67** 1,45** 1,48**

opleiding (ref=bao)

vbo, mavo 0,27** 0,12** 0,12**
havo, vwo, mbo 0,61** 0,05** 0,06**
hbo, wo 0,78** -0,26** -0,22**

beroepsniveau (ref=middelbaar)

elementair -1,37** -1,28**
lager -0,78** -0,75**
hoger 0,31** 0,32**
wetenschappelijk 0,64** 0,64**
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Tabel B1 (vervolg)
De kans van werkenden in loondienst op een vaste aanstelling naar etnische groep en individuele en arbeidsken-
merken (logistische regressie, ongestandaardiseerde coëffi ciënten) 1994 - 2004

bedrijfstak (ref=industrie)

landb., visserij, delfstoffen -0,88**
bouw, energie en water 0,53**
handel 0,16**
horeca  -0,80**
vervoer en communicatie -0,20**
f inanc. en zakel. diensten -0,07**
openbaar bestuur -0,40**
onderwijs -0,19**
gezondh. en welzijn  -0,21**
cultuur en overig -0,57**

constante 1,89** 1,79** 2,10** 0,81** 0,41** 2,30** 2,32**
aantal personen 737551 737551 737551 737551 735914 703501 688909
verklaarde variantie
(Nagelkercke)

0,6% 1,7% 4,1% 17,8% 18,8% 21,6% 23,2%

Bron: CBS (EBB 1994-2004); * p<0,05: ** p<0,01
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Tabel B2
De kans van werkenden in loondienst op een vaste aanstelling naar etnische groep en individuele en arbeidsken-
merken (logistische regressie, ongestandaardiseerde coëffi ciënten) 1994 - 2004a

model 1 model 2b model 3c model 4d model 5e model 6f model 7g

etniciteit (ref=autochtoon)

Turken eerste generatie -0,98** -0,99** -1,07** -1,08** -0,89** -0,70** -0,68**
Turken tweede generatie -1,48** -1,58** -1,57** -0,79** -0,68** -0,62** -0,63**
Marokkanen eerste generatie -0,76** -0,77** -0,87** -0,83** -0,64** -0,44** -0,40**
Marokkanen tweede 
generatie

-1,49** -1,58** -1,52** -0,76** -0,68** -0,65** -0,67**

Surinamers eerste generatie -0,52** -0,52** -0,45** -0,60** -0,52** -0,43** -0,43**
Surinamers tweede generatie -0,97** -1,04** -0,98** -0,59** -0,57** -0,60** -0,60**
Antillianen eerste generatie -0,81** -0,83** -0,80** -0,91** -0,85** -0,75** -0,75**
Antillianen tweede generatie -0,65** -0,72** -0,66** -0,33** -0,31* -0,28* -0,25
overig niet-westers eerste 
generatie

-1,07** -1,12** -1,16** -1,25** -1,17** -0,92** -0,86**

overig niet-westers tweede 
generatie

-1,00** -1,09** -1,06** -0,60** -0,59** -0,56** -0,53**

constante 2,27** 2,25** 2,53** 1,38** 1,05** 2,47** 2,47**
aantal respondenten 512850 512850 512850 512850 511933 501484 494292

verklaarde variantie 
(Nagelkercke)

1,1% 2,3% 4,2% 11,5% 12,0% 14,5% 15,6%

* p<0,05
** p<0,01
a: de modellen komen overeen met de in tabel b1 gepresenteerde sequentie.
b: Model 1 plus jaar van meting.
c: Model 2 plus geslacht.
d: Model 3 plus leeftijd.
e: Model 4 plus opleiding.
f: Model 5 plus beroepsniveau.
g: Model 6 plus bedrijfstak.

Bron: CBS (EBB1994-2004)
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Tabel B2 (vervolg)
Procentuele af- of toename van de coëffi ciënten na toevoeging van individuele en arbeidskenmerken in de 
modellen, 1994 - 2004a (berekend voor modellen 3, 4, 5 en 6)

model 3c - model 4d model 4d- model 5e model 5e- model 6f

etniciteit (ref=autochtoon)

Turken eerste generatie 1% -18% -21%
Turken tweede generatie -50% -14% -9%
Marokkanen eerste generatie -5% -23% -31%
Marokkanen tweede generatie -50% -11% -4%
Surinamers eerste generatie +33% -13% -17%
Surinamers tweede generatie -40% -3% 5%
Antillianen eerste generatie +14% -7% -12%
Antillianen tweede generatie -50% -6% -10%
overig niet-westers eerste generatie +8% -6% -21%
overig niet-westers tweede generatie -43% -2% -5%

a: de modellen komen overeen met de in tabel b1 gepresenteerde sequentie.
b: Model 1 plus jaar van meting.
c: Model 2 plus geslacht.
d: Model 3 plus leeftijd.
e: Model 4 plus opleiding.
f: Model 5 plus beroepsniveau.
g: Model 6 plus bedrijfstak.

Bron: CBS (EBB1994-2004)
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Tabel B3
De kans op een vaste aanstelling naar etniciteit, een logistisch trendmodel voor niet-westerse allochtonen,
1994-2004

Model 1 Model 2a

Etniciteit (ref=autochtonen)

niet-westerse allochtonen totaal -0,63** -0,29**
Jaar (ref=1994)

1995 -0,12** -0,19**
1996 -0,24** -0,77**
1997 -0,21** -0,74**
1998 -0,24** -0,77**
1999 -0,06** -0,59**
2000 0,09** -0,42**
2001  0,28**  -0,25**
2002 0,43** -0,11**
2003 0,48** -0,11**
2004 0,41** -0,16**

Interacties

1995*niet-westers -0,09  0,07
1996*niet-westers -0,22** -0,28**
1997*niet-westers -0,26** -0,32**
1998*niet-westers -0,25** -0,31**
1999*niet-westers -0,43** -0,46**
2000*niet-westers -0,41** -0,49**
2001*niet-westers -0,37** -0,44**
2002*niet-westers -0,37** -0,39**
2003*niet-westers -0,35** -0,40**
2004*niet-westers -0,34** -0,39**

constante 2,24** 2,45**
aantal respondenten 513244 494645
verklaarde variantie (Nagelkercke) 2,2% 15,5%
a: In dit model zijn de ontwikkelingen gecorrigeerd voor veranderingen in de compositie van allochtonen en autochtonen wat betreft 

geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, beroepsniveau en bedrijfstak.
* p<0,05
** p<0,01

Bron: CBS (EBB1994-2004)
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Tabel B4
Mutaties in vertegenwoordiging in branches naar etnische groep, 1994-2004 (in procentpunten) 

autochtonen

niet-westerse
allochtonen
(totaal) Turken Marokkanen Surinamers Antillianen

landbouw,visserij 0 0 -2 2 0 1
industrie -1 -1 -5 -1 0 0
bouwnijverheid 3 3 5 5 4 7
handel, reparatie consumenten-
artikelen/auto’s

0 1 3 3 -1 0

groothandel -3 -9 -6 -6 -8 -12
detailhandel -6 -1 -2 -9 -5 -1
horeca -1 -3 -7 -11 -4 -1
vervoer, opslag, communicatie 0 3 3 6 3 1
f inanciële instellingen 0 0 0 0 0 -1
handel/verhuur (on)roerende 
goederen

0 -1 0 0 0 -1

zakelijke dienstverlening 6 6 11 7 8 3
overige diensten 0 2 -1 4 4 3

Bron: ITS/CBS/KVK (HANDELSREGISTER), SCP-bewerking

Tabel B4 (vervolg)
Mutaties in vertegenwoordiging in branches naar etnische groep, 1994-2004 (in procentpunten) 

Irakezen Afghanen Iraniërs Chinezen
overige niet-
westerse groepen

(voormalig) 
Joegoslaven

landbouw,visserij 0 0 0 0 1 1
industrie -2 -2 1 -1 -2 -2
bouwnijverheid 4 1 3 0 2 8
handel, reparatie consumente-
nartikelen/auto’s

9 0 3 -1 0 3

groothandel -18 -27 -17 -4 -10 -14
detailhandel 19 11 -3 3 -1 2
horeca -5 6 1 1 -2 -4
vervoer, opslag, communicatie -1 5 2 1 3 1
f inanciële instellingen 0 0 0 0 0 0
handel/verhuur (on)roerende 
goederen

1 0 0 0 0 0

zakelijke dienstverlening -3 4 3 0 6 5
overige diensten -3 1 7 1 3 2

Bron: ITS/CBS/KVK (HANDELSREGISTER), SCP-bewerking


