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VOORWOORD 

De positie van de minderheden vult met een zekere regelmaat de opiniepagina's van
de landelijke dagbladen. De meningen lopen uiteen. Sommigen achten de integratie
van de minderheden mislukt en nemen een tweedeling langs etnische lijnen waar. Zij
vrezen het ontstaan van een etnische onderklasse naar het voorbeeld van de zwarte,
Amerikaanse gettobevolking. Anderen menen dat dit oordeel veel te voorbarig is.
Migranten hebben nu eenmaal altijd te maken met een moeilijke start in een voor hen
nieuwe samenleving. Dit zijn overgangsproblemen, zo luidt het oordeel. Op den duur
zullen degenen die nu nog tot de minderheden worden gerekend zich in hun positie in
de samenleving niet meer onderscheiden van de autochtone bevolking.
Vaak krijgt de overheid de schuld in de schoenen geschoven voor het mislukken van
de integratie van de minderheden. Maar terwijl aan de ene kant de overheid het verwijt
krijgt te weinig te doen aan de problemen waar de minderheden mee te maken hebben,
zijn er aan de andere kant stemmen die ervoor pleiten de grenzen open te stellen voor
nieuwe migranten en het minderhedenbeleid obsoleet te verklaren. 

Bij een dergelijke diversiteit aan meningen heeft het nut de relevante feiten nauwkeurig
te blijven volgen en analyseren. Dat is wat de minderhedenrapportages van het Sociaal
en Cultureel Planbureau (SCP) sinds 1993 beogen te doen. De rapportages hebben tot
doel de discussie over de positie van de minderheden een empirische basis te geven en
aanknopingspunten te bieden voor optimalisering van het minderhedenbeleid van de
overheid. 
In de afgelopen jaren is hierbij de behoefte ontstaan de beschrijving van de positie van
de minderheden te scheiden van de analyse van factoren die van belang zijn voor het
beoordelen van het overheidsbeleid. Verwacht wordt dat zo meer zicht kan worden
verkregen op de effecten van het beleid. 

De overheid wordt de laatste jaren meer en meer aangesproken op de resultaten van
haar beleid. Parlement en publiek vragen om informatie over beleidseffecten, liefst in
meetbare grootheden. Aan deze behoefte kan voor wat het integratiebeleid betreft 
overigens maar in beperkte mate tegemoet worden gekomen. De effecten van het 
integratiebeleid zijn in praktijk niet te (onder)scheiden van de vele andere factoren die
de positie en de integratie van de minderheden beïnvloeden.
De sterkere nadruk die wordt gelegd op de verantwoording van gevoerd beleid heeft
ertoe geleid dat de jaarlijkse minderhedenrapportage is opgesplitst in een integratie-
monitor en een beleidseffectenrapportage. Monitor en effectenrapportage worden
alternerend jaarlijks uitgebracht. In 2000 is de eerste integratiemonitor verschenen. De
voorliggende Rapportage minderheden 2001 is de eerste beleidseffectenrapportage.
De rapportage handelt over onderwijs en arbeid, de beleidsdomeinen die cruciaal zijn
voor de sociaal-structurele integratie van de minderheden. Voor beide geldt dat het
complexe onderwerpen zijn met elk hun eigen informatiebronnen. Beide onderwerpen
vragen om een eigen aanpak. Om daar recht aan te doen, is de rapportage opgesplitst
in twee zelfstandig leesbare delen. Het onderwijsdeel heeft als titel Vorderingen op
school, het deel over arbeid is getiteld Meer werk.
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Het onderhavige deel behandelt de positie van de minderheden op de arbeidsmarkt. 
In de analyse ligt het accent op ontwikkelingen in de loop van de tijd en, in het ver-
lengde hiervan, op de consequenties van de gunstige economische ontwikkelingen van de
afgelopen jaren voor de positie van minderheden op de arbeidsmarkt. Deze bevindingen
vormen de achtergrond voor een analyse van het arbeidsmarktbeleid voor minderheden
van de overheid. In de vormgeving en uitvoering van dit beleid hebben de gemeenten
steeds meer taken gekregen. Een analyse van het beleid kan daar niet omheen. Een
aanzienlijk deel van de beleidsanalyse gaat dan ook over de wijze waarop de gemeen-
ten vormgeven aan op minderheden gericht arbeidsmarktbeleid. 

De SCP-minderhedenrapportages worden vervaardigd op verzoek van de minister van
Grote Steden- en Integratiebeleid. Ze maken deel uit van de informatievoorziening aan
de Kamer over minderheden en minderhedenbeleid, maar zijn ook bedoeld voor al
diegenen die uit hoofde van hun beroep of om andere redenen zijn geïnteresseerd in
het wel en wee van de minderheden in ons land. 

Prof. dr. Paul Schnabel
directeur SCP
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1 INLEIDING

1.1 Veranderende contexten, veranderende rapportagevormen
Deelname aan arbeid wordt door velen gezien als de voornaamste graadmeter waaraan
de integratie van minderheden kan worden afgemeten. Dit heeft eerst en vooral te maken
met het belang dat in zijn algemeenheid aan het hebben van werk – en beter nog, aan
het hebben van kwalitatief goed werk – wordt toegeschreven. Werk verschaft inkomen,
is bepalend voor het aanzien van individuen en, idealiter, biedt leer- en ontplooiings-
mogelijkheden. Arbeidsdeelname wordt bovendien gezien als een belangrijke voorwaarde
voor de sociale cohesie van een samenleving. Over de arbeidsmarktpositie van minder-
heden is in de afgelopen jaren veel gezegd en geschreven. Lange tijd overheerste 
somberheid, want de hoge werkloosheid die een structureel karakter leek te hebben,
vormde het meest typerende element van de positie van minderheden op de arbeids-
markt. Recentelijk komen hier meer optimistische geluiden voor in de plaats. Neder-
land kent vanaf het midden van de jaren negentig een forse economische groei en ook
minderheden profiteren hiervan. De context waarbinnen werkzoekende minderheden
opereren, is in de afgelopen jaren dan ook drastisch gewijzigd. De arbeidsmarkt is meer
en meer van een vragersmarkt veranderd in een aanbiedersmarkt, waar het aanbod de
eisende partij is geworden. Welke consequenties dit heeft voor de positie van minder-
heden en in hoeverre zij erin slagen profijt te trekken van de toegenomen mogelijkheden
op de arbeidsmarkt zijn belangrijke onderwerpen van deze rapportage. 

Het integratiebeleid van de overheid
De overheid heeft zich tot taak gesteld de integratie van de minderheden te bevorderen
en voert daarvoor een integratiebeleid. Het verbeteren van de onderwijskansen en de
positie op de arbeidsmarkt staan in dit beleid hoog op de agenda. De context waarbinnen
het overheidsbeleid wordt beoordeeld, is aan het veranderen. Meer en meer wordt van
de overheid gevraagd om in meetbare termen te laten zien welke effecten met het beleid
worden beoogd, met welke middelen men deze effecten wil realiseren en welke gemeten
resultaten daarmee worden bereikt. Het jaarlijks indienen en verdedigen van een
begroting volstaat niet langer. In een sfeer waarin overheden zich steeds vaker presen-
teren als 'concern' wordt van de overheid verwacht dat zij ook verantwoording aflegt
over bereikte resultaten. De operatie Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording
(VBTB) is op gang gezet. Een centraal element van deze operatie bestaat hierin dat
het kabinet jaarlijks aan de Kamer verslag uitbrengt over de resultaten die met de in
de begroting aangekondigde beleidsmaatregelen zijn bereikt. 

Gescheiden rapportagevormen
Sinds 1993 worden de positie van de minderheden, het integratiebeleid en de resultaten
ervan gevolgd en geanalyseerd in de jaarlijkse minderhedenrapportages van het SCP.
De klimaatverandering in de beoordeling van het overheidsbeleid heeft gevolgen voor
de wijze van rapporteren over de minderheden en het minderhedenbeleid. Het SCP is
gevraagd om meer dan in het verleden de beschrijving van de positie van de minder-
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heden te scheiden van de analyse en van de beoordeling van beleidseffecten. Teneinde
hieraan tegemoet te komen, zijn de jaarlijkse rapportages omgezet in een tweejaarlijkse
cyclus. De cyclus bestaat uit een Integratiemonitor en een Beleidseffectenrapportage.
De Integratiemonitor bevat een cijfermatige descriptie van de ontwikkeling van de
minderhedenbevolking en van de positie van de minderheden op centrale terreinen
van de samenleving. De Beleidseffectenrapportage bestaat uit nadere analyses van de
positie van de minderheden en verbindt deze met het integratiebeleid van de overheid.

Geen effectmeting in strikte zin 
Nu de eerste cyclus van de minderhedenrapportage is voltooid, kan worden vastgesteld
dat de Integratiemonitor en de Beleidseffectenrapportage rapportagevormen zijn met
een duidelijk te onderscheiden eigen karakter. Tegelijkertijd moet worden geconstateerd
dat de aanduiding Beleidseffectenrapportage een vlag is die de lading slechts gedeeltelijk
dekt. Dat komt doordat analyses waarin de ontwikkeling van de minderheden op een-
duidige wijze oorzakelijk kan worden gebonden aan bepaalde beleidsmaatregelen, bij
de huidige wijze van beleid voeren eenvoudigweg niet mogelijk zijn. Een dergelijke
causale interpretatie is vrijwel alleen verantwoord in een experimentele opzet waarin
door het toeval aangewezen personen worden blootgesteld aan maatregelen en worden
vergeleken met een eveneens op basis van toeval samengestelde controlegroep. 
Er zijn geen vormen van minderhedenbeleid die zo werken. Het beleid is complex en
bestaat uit een veelheid van maatregelen die moeten concurreren met een groot aantal
andere factoren die ook inwerken op de positie van de minderheden. Zonder een 
experimentele opzet is in een dergelijke context een strikte effectmeting een illusie. 
Om toch enigszins tegemoet te komen aan de behoefte aan informatie over de resultaten
van gevoerd minderhedenbeleid, is gekozen voor een benadering waarin het gevoerde
beleid wordt geanalyseerd in samenhang met de ontwikkeling van de positie van de
minderheden in de loop van de tijd. Daarbij wordt zo veel mogelijk rekening gehouden
met de invloed van relevante factoren die onafhankelijk zijn van het beleid, zoals 
conjuncturele ontwikkelingen in de economie, het stijgende opleidingsniveau van de
bevolking in het algemeen en van de minderhedenbevolking in het bijzonder, de
voortgaande migratie, veranderingen in de samenstelling van de minderhedenbevolking.

Een rapportage in twee delen
In 2000 is de eerste Integratiemonitor verschenen (Martens en Weijers 2000). Voor de
Rapportage minderheden 2001, de eerste Beleidseffectenrapportage, is gekozen voor
een rapportagevorm in twee delen. Deze keuze vloeit voort uit de onderwerpen die
worden behandeld: onderwijs en arbeid. De ontwikkelingen op deze twee terreinen
zijn beslissend voor de sociaal-structurele integratie van de minderheden. Ze behoren
daarom tot de kern van het integratiebeleid en vormen bij uitstek een testcase voor
deze nieuwe vorm van de minderhedenrapportage.
Zowel voor onderwijs als voor arbeid geldt dat het complexe onderwerpen zijn die
voor analyse een afzonderlijke benadering vragen met elk hun eigen informatiebronnen.
Dit is de reden waarom is gekozen voor een rapportage in twee delen. De eigenheid
van de onderwerpen komt zo goed tot zijn recht, en de omvang van de rapporten blijft
door de opsplitsing in twee delen binnen aanvaardbare grenzen. 
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De positie van de minderheden in het onderwijs en op de arbeidsmarkt zijn ook in de
Rapportage minderheden 1999 van het SCP uitvoerig geanalyseerd. Toch vormen de
twee delen van de voorliggende rapportage geen herhaling van zetten. Dat komt doordat
er in de periode die sinds de rapportage van 1999 is verstreken nieuwe gegevens op
beide terreinen beschikbaar zijn gekomen. De nieuwe gegevens maken het mogelijk
de ontwikkeling van de positie van minderheden in de loop van de tijd over een langere
periode nauwkeuriger en diepgaander te analyseren. Bij lezing van de deelrapporten
over onderwijs en arbeid zal blijken dat dit soms verrassende resultaten oplevert.

De gemeenten, een nieuw element
Een nieuw element in de minderhedenrapportage vormen de gemeenten. De afgelopen
tien jaar is het overheidsbeleid in aanzienlijke mate gedecentraliseerd. Op tal van 
terreinen beperkt de rijksoverheid zich tot het vaststellen van beleidsdoelstellingen en
wettelijke kaders voor beleid en hebben lagere overheden, en dan vooral de gemeenten,
tot taak gekregen het beleid te vertalen in concrete acties en maatregelen en over de
uitvoering daarvan de 'regie' te voeren. 
Door de decentralisatietendens heen loopt een andere ontwikkeling en wel die van de
scheiding van beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering. Instanties die zich bezighouden
met de uitvoering van beleidstaken zijn de afgelopen jaren meer en meer 'op afstand'
gezet en omgevormd tot zelfstandige bestuursorganisaties. Deze ontwikkeling is
begonnen op het niveau van de rijksdienst, maar heeft inmiddels ook opgang gemaakt
bij de gemeentelijke overheden. 
De terreinen waar de twee delen van deze minderhedenrapportage over gaan, hebben
van beide ontwikkelingen – de decentralisatie én de scheiding tussen ontwerp en uit-
voering van beleid – hun deel meegekregen. Zo is het onderwijsbeleid voor leerlingen
uit achterstandsgroepen omgevormd tot Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid
en hebben de gemeenten in het arbeids- en socialezekerheidsbeleid een hoofdrol
gekregen bij de inschakeling van werkzoekenden in het arbeidsproces en bij de activering
van bijstandsgerechtigden.

De Rapportage minderheden 2001 beoogt ontwikkelingen in de positie van de minder-
heden te analyseren in samenhang met het gevoerde overheidsbeleid. Door de decen-
tralisatie van dit beleid is deze taak er niet eenvoudiger op geworden. Het is niet zo
moeilijk om een informatiesysteem te bedenken dat gegevens genereert over beleids-
initiatieven en beleidsresultaten van de gemeenten ten aanzien van de minderheden.
Zo'n systeem daadwerkelijk opzetten en onderhouden, is echter iets anders. 
Toch bestaat er bij de direct betrokkenen bij het integratiebeleid voor minderheden de
behoefte om de rol van de gemeenten in de minderhedenrapportage op een of andere
wijze te belichten. Uiteindelijk is ervoor gekozen een beperkt aantal gemeenten te vragen
mee te werken aan de rapportage: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eind-
hoven, Enschede, Deventer en Helmond. Het zijn gemeenten met een aanzienlijk aandeel
minderheden in de bevolking en met een zekere geschiedenis in het minderhedenbeleid.
Met de betrokken ambtenaren in de gemeenten zijn gesprekken gevoerd en zij hebben
informatie verstrekt over het gemeentelijk minderhedenbeleid op de terreinen onderwijs
en arbeid. De informatie is verwerkt in de twee delen van deze rapportage.

5INLEIDING



1.2 Minderheden op de arbeidsmarkt, hoofdlijnen van de rapportage
Dit deel van de minderhedenrapportage beschrijft de positie van minderheden op de
arbeidsmarkt, welke ontwikkelingen zich hebben voorgedaan en wat de overheid doet
om de arbeidskansen van minderheden te vergroten. De beschrijving en analyse van
de arbeidsmarktpositie betreft de arbeidsmarktparticipatie en de werkloosheid. Voorts
gaat aandacht uit naar de positie van werkenden, afgemeten aan het niveau van het
beroep en de aard van de arbeidsrelatie (vaste of tijdelijke banen). Voorop staat een
vergelijking in de tijd met als achterliggende vraag welke betekenis veranderingen in
de conjunctuur hebben gehad voor de positie van minderheden op de arbeidsmarkt.
Belangrijke vragen die aan de orde komen zijn: welke minderheidsgroepen profiteren
vooral, zijn er bepaalde categorieën – bijvoorbeeld lageropgeleiden of ouderen – die
achterblijven, en betekenen veranderingen in de arbeidsmarktpositie van minderheden
ook dat de relatieve achterstand ten opzichte van autochtonen afneemt? De bevindingen
dienen als basis voor de formulering van aangrijpingspunten voor verbeteringen, die
op hun beurt worden gebruikt voor de bespreking van het beleid van de rijksoverheid
en de gemeenten.

De hoofdstukken
Hoofdstuk 2 en 3 van deze rapportage beschrijven en analyseren de positie van minder-
heden op de arbeidsmarkt. In hoofdstuk 2 gaat de aandacht uit naar werkloosheid,
hoofdstuk 3 heeft betrekking op de positie van werkenden. Beide hoofdstukken brengen
de ontwikkelingen van de afgelopen tien jaar in kaart en bezien welk effect de 
veranderde arbeidsmarktomstandigheden hebben op de positie van minderheden. In
hoeverre de acht gemeenten die aan deze rapportage meewerken zicht hebben op
respectievelijk het aantal inactieve minderheden en de positie van werkende minderheden
in hun gemeente, maakt eveneens onderdeel uit van deze hoofdstukken. Hoofdstuk 4
is het beleidshoofdstuk. Dit start met een beschouwing over de aangrijpingspunten
voor verbetering van het overheidsbeleid. Tegen deze achtergrond volgt een bespreking
van het door de rijksoverheid en gemeenten gevoerde beleid. Hoofdstuk 5 vat de
belangrijkste bevindingen van deze rapportage samen.

1.3 De bronnen
De in deze rapportage meest gebruikte bestanden zijn:
- De Enquête Beroepsbevolking (EBB) van verschillende jaren. Deze door het CBS

grootschalige arbeidsmarktonderzoeken worden jaarlijks uitgevoerd. Het is een
generieke survey waarbinnen evenwel ook minderheden zijn ondervraagd. De EBB
is vooral gebruikt om ontwikkelingen in de arbeidsmarktpositie van minderheden
te beschrijven. Voor informatie over de arbeidsmarktparticipatie en werkloosheid
van minderheden zijn gegevens tot en met het jaar 2000 bekend. De meest actuele
gegevens over werkende minderheden dateren van 1999.

- De survey Sociale positie en voorzieningengebruik allochtonen (SPVA) van de jaren
1994 en 1998. De SPVA is een grootschalig onderzoek dat specifiek is toegesneden
op minderheden. Het betreft de vier grootste minderheidsgroepen in Nederland, te
weten de Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen. De verantwoordelijk-
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heid voor de uitvoering van de SPVA-1994 lag bij het ISEO. De aflevering van
1998 is een coproductie van het ISEO en het SCP. Het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties fungeerde voor beide SPVA-onderzoeken als opdracht-
gever. De SPVA-bestanden zijn vooral gebruikt om na te gaan welke veranderingen
er in de arbeidsmarktpositie zich binnen minderheidsgroepen – bijvoorbeeld naar
opleidingsniveau en leeftijd – hebben voorgedaan. 

- De Registratie uitstroom en bestemming schoolverlaters (RUBS) van 1998. Dit
onderzoek brengt de maatschappelijke positie van schoolverlaters in kaart. Het
onderzoek wordt uitgevoerd door het ROA. In deze rapportage zijn RUBS-gegevens
gebruikt om de verschillen in maatschappelijke positie van autochtone en allochtone
schoolverlaters uit het mbo te analyseren.

Bijlage A bevat gedetailleerde cijfermatige informatie over de bestanden.
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2 DE WERKLOOSHEID VAN ETNISCHE MINDERHEDEN IN TIJDEN 
VAN KRAPTE 

2.1 De arbeidsmarkt als aanbodrij
In het minderheden-/integratiebeleid is de bestrijding van de werkloosheid van minder-
heden sinds jaar en dag een belangrijk speerpunt. Wie de moeite neemt om kennis te
nemen van de beleidsnota's uit de jaren tachtig en eerste helft van de jaren negentig
zal de tamelijk moedeloze toon niet ontgaan. In die jaren was de werkloosheid onder
minderheden zeer hoog. Vanwege de sudderende economische ontwikkeling, de blijvend
hoge instroom van minderheden uit de herkomstlanden en de ongunstige aanbod-
kenmerken leek de werkloosheid een structureel karakter te hebben. Studies over het
gevaar van het ontstaan van een etnische onderklasse zagen het licht en de indruk 
ontstond dat het voorlopig niet goed zou komen met de sociaal-economische positie
van etnische minderheden in Nederland. Het kan verkeren. Onder invloed van een
gunstig economisch gesternte is ook de arbeidsmarktpositie van etnische minderheden
verbeterd, vooral blijkend uit de daling in de werkloosheid van etnische minderheden.
Hoewel achterstand ten opzichte van autochtonen blijft bestaan, zijn de ontwikkelingen
tamelijk spectaculair. Wie aan het begin van de jaren negentig een dergelijke ontwik-
keling zou hebben voorspeld, zou vooral meewarig zijn aangekeken.

De stormachtige economische ontwikkeling die Nederland vanaf het midden van de
jaren negentig heeft doorgemaakt, vormt de achtergrond van de in dit hoofdstuk
gepresenteerde bevindingen. Vertrekpunt is de veronderstelling dat de relatieve kansen
van minderheden ten opzichte van autochtonen in de afgelopen jaren sterk zijn verbeterd.
Werkgevers kunnen het zich in een krappe arbeidsmarkt niet permitteren om bepaalde
delen van het arbeidsaanbod buiten de poort te houden. Om die reden, zo is de veronder-
stelling, zullen minderheden hun human capital (bv. het opleidingsniveau) beter kunnen
verzilveren dan in een ruime arbeidsmarkt, waar selectie de boventoon voert. De
metafoor van de aanbodrij is hier verhelderend. De grondgedachte hiervan is dat het
arbeidsaanbod door werkgevers wordt geordend op grond van vermeende productiviteit.
Daarbij gaat het niet alleen om het opleidingsniveau en arbeidservaring van werk-
zoekenden, maar ook om kenmerken als het geslacht en etniciteit. In tijden van econo-
mische teruggang hebben werkgevers de mogelijkheid om de krenten uit de pap te
halen. Het beste aanbod wordt geselecteerd, ook wanneer dat voor de functie-uitoefening
niet strikt noodzakelijk is. In een dergelijke context is er alle ruimte voor verdringing
van lager- door hogeropgeleiden. Ook minderheden trekken dan vaak aan het kortste
eind. Niet alleen omdat ze vaak over voor de arbeidsmarkt minder gunstige aanbod-
kenmerken (bv. opleidingsniveau, beheersing van het Nederlands) beschikken, maar
ook omdat werkgevers gemiddeld genomen de voorkeur geven aan autochtonen. Behalve
met directe uitsluiting hangt dit selectiegedrag samen met (voor)oordelen over de 
– lagere – productiviteit van minderheden.
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Als gevolg van de krappe arbeidsmarkt is de 'marktmacht' van het arbeidsaanbod toe-
genomen. Verwacht mag dan ook worden dat de achterstand die minderheden nu nog
hebben eerst en vooral is toe te schrijven aan het feit dat ze voor de arbeidsmarkt over
minder gunstige kenmerken beschikken, en niet zozeer dat ze minder vaak dan autoch-
tonen met vergelijkbare individuele kenmerken aan het werk komen. Achterliggende
vraag van dit hoofdstuk is dan ook wat de hoogconjunctuur minderheden heeft gebracht.
In hoeverre is hun arbeidsmarktpositie – afgemeten aan de arbeidsmarktparticipatie en
werkloosheid – verbeterd en in hoeverre zijn relatieve kansen van minderheden op
werk ten opzichte van autochtonen toegenomen? 

Het hoofdstuk start met een beschrijving van de ontwikkelingen in de arbeidsparticipatie
en de werkloosheid van minderheden. Vervolgens moet een vergelijking van de werk-
loosheidskansen van minderheden in een periode van laag- en een periode van hoog-
conjunctuur uitsluitsel geven over de vraag in hoeverre deze kansen zijn gebonden aan
conjuncturele ontwikkelingen – en daarmee hoe stabiel de huidige arbeidsmarktpositie
van minderheden is. Dit leidt tot een aantal conclusies, die op hun geldigheid worden
beproefd door middel van analyses van de werkloosheidskansen van autochtone en
allochtone schoolverlaters uit het mbo. Daarna wordt bezien in hoeverre de in dit
onderzoek benaderde gemeenten beschikken over informatie over de arbeidsmarktpositie
van minderheden in hun stad. Het hoofdstuk sluit af met een paragraaf waarin de
bevindingen in verband worden gebracht met uitkomsten van eerder verricht arbeids-
marktonderzoek onder minderheden. 

2.2 Beschikbare bronnen
Voor de vaststelling van de arbeidsmarktpositie van (de vier grootste) etnische minder-
heidsgroepen staan in beginsel twee bronnen ter beschikking, de Enquête beroeps-
bevolking (EBB) van het CBS en de Survey sociale positie en voorzieningengebruik
allochtonen (SPVA) dat in opdracht van het ministerie van BZK wordt uitgevoerd door
het ISEO en, sinds de SPVA-1998, het SCP. Voordeel van de EBB is dat zij jaarlijks
wordt uitgevoerd en om die reden (vaak) actueler is dan de SPVA. In vergelijking met
de SPVA heeft de EBB als nadeel dat de aantallen etnische minderheden in de steek-
proef aan de lage kant zijn, waardoor nadere onderscheidingen (naar bv. leeftijd of
opleidingsniveau) niet altijd goed mogelijk zijn. In de afleveringen van de EBB uit
1998 en 1999 publiceert het CBS vanwege het ontbreken van voldoende aantallen zelfs
geen werkloosheidspercentages van de Antilliaanse groep. Voorts zijn er indicaties dat
de EBB de werkloosheid onder minderheden enigszins onderschat, waarschijnlijk als
gevolg van de wijze van uitvoering van het veldwerk. De EBB maakt gebruik van Neder-
landstalige vragenlijsten en autochtone enquêteurs, waardoor het niet ondenkbeeldig
is dat minderheden die de Nederlandse taal niet of nauwelijks machtig zijn of in mindere
mate dan zou moeten, worden ondervraagd. Anders dan in de EBB wordt in de SPVA
gewerkt met vertaalde vragenlijsten die zo veel mogelijk worden afgenomen door
tweetalige enquêteurs. Verder is het aantal geïnterviewde minderheden in de SPVA
fors hoger dan in de EBB. Wat betreft de werkloze beroepsbevolking laten de EBB en
de SPVA, voor het jaar 1998, de volgende verschillen zien. 
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Tabel 2.1 Werkloze beroepsbevolking naar land herkomst volgens de SPVA en de EBB1, 1998 (in procenten)

EBB SPVA

Turkije 17 21
Marokko 20 23
Suriname 12 13
Antillen . 15

Bron: CBS (EBB'98); ISEO/SCP (SPVA'98)

Vooral de werkloosheid van Turken en Marokkanen verschilt tussen de EBB en de
SPVA; hetgeen zoals gezegd samen zal hangen met het verschil in wijze van veldwerk,
dat met name consequenties heeft voor groepen die veel personen tellen die slecht
Nederlands spreken. Niet alleen vanuit onderzoekstechnische overwegingen zijn de
geconstateerde verschillen tussen beide bestanden overigens van belang. Bij de formu-
lering van het overheidsstreven dat het verschil in werkloosheid tussen minderheden
en autochtonen in de komende jaren moet zijn gehalveerd, vormen CBS-gegevens de
basis. Men kan zich afvragen of deze cijfers wel adequaat de feitelijke werkloosheid
van minderheden weergeven.

Al met al liggen de voordelen van de EBB vooral in de periodiciteit waardoor actuele
gegevens beschikbaar zijn en tijdreeksen zijn te construeren. De kracht van de SPVA
is dat het een specifiek op minderheden toegesneden onderzoek is dat leidt tot een
nauwkeurige beschrijving van de arbeidsmarktpositie van minderheidsgroepen en de
mogelijkheid heeft om, mede vanwege de steekproefaantallen, tamelijk gedetailleerd
onderscheid te maken naar uiteenlopende achtergrondkenmerken, waarvan sommige
specifiek zijn voor minderheden (bv. onderscheid naar generatie, beheersing van de
Nederlandse taal, enz.). In dit hoofdstuk worden beide bronnen gebruikt. EBB-gegevens
over de omvang van de werkloosheid en over arbeidsmarktparticipatie strekken tot en
met 2000. Het merendeel van de EBB-gegevens is op verzoek van het SCP door het
CBS geleverd. Daarnaast zijn de 'papieren' versies van het EBB geraadpleegd en eigen
analyses uitgevoerd op het binnen het SCP aanwezige EBB-microbestand. De meest
actuele versie van de SPVA dateert van 1998. 
Voorts is in dit hoofdstuk gebruikgemaakt van het RUBS-bestand dat zicht biedt op de
eerste schreden op de arbeidsmarkt van autochtone en allochtone schoolverlaters uit
het mbo.

2.3 Ontwikkelingen in de arbeidsmarktparticipatie en werkloosheid van minderheden 
Om een idee te krijgen hoe het minderheden gedurende de jaren negentig op de arbeids-
markt is vergaan, besteedt deze paragraaf voor de periode 1990-2000 aandacht aan de
ontwikkelingen in de arbeidsmarktparticipatie en de werkloosheid. De gegevens zijn
afkomstig uit de EBB's van de desbetreffende jaren en op ons verzoek door het CBS
geleverd. Zoals gezegd zijn de aantallen minderheden in de EBB's niet altijd even groot,
waardoor de uitkomsten voor de minderheidsgroepen onderhevig zijn aan steekproef-
fluctuaties. Toch worden de uitkomsten gepresenteerd, met name om de richting van
algemene trends op het spoor te komen, waarbij voorbij wordt gegaan aan de soms
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nogal erg grote schommelingen tussen naast elkaar liggende jaren.2 De gegevens over
de vier grote minderheidsgroepen en autochtonen zijn voor de periode 1990-1995
gebaseerd op de etniciteitsdefinitie van het CBS3, voor de periode 1996-2000 zijn
minderheden geïdentificeerd op grond van hun geboorteland.4 Gegevens over de minder-
heden uit de niet-geïndustrialiseerde landen en uit de 'overige' landen betreffen de
periode 1990-1999 en zijn voor alle jaren gebaseerd op de genoemde etniciteitsdefinitie.

Arbeidsmarktparticipatie
De arbeidsmarktparticipatie (ook wel brutoparticipatie genoemd) drukt uit welk aandeel
van de bevolking in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar deel uitmaakt van de beroeps-
bevolking (= werkenden en werkzoekenden). De mate waarin bevolkingsgroepen qua
arbeidsmarktparticipatie verschillen, hangt onder meer samen met het aandeel school-
gaanden, huisvrouwen en arbeidsongeschikten, die – in het algemeen gesproken – geen
deel uitmaken van de beroepsbevolking. 
Wat betreft de arbeidsmarktparticipatie zijn drie clusters van groepen te onderscheiden.
Autochtonen, Surinamers en personen die worden gerekend tot de 'overige allochtonen'
zijn het vaakst actief op de arbeidsmarkt. Zij worden gevolgd door Antillianen en 
personen uit niet-geïndustrialiseerde landen, waaronder veel vluchtelingen zijn te vinden.
Turken en Marokkanen hebben de laagste arbeidsmarktparticipatie, met name als gevolg
van de lage participatie van vrouwen, het hoge aandeel jongeren (schoolgaanden) en
de naar verhouding grote aantallen arbeidsongeschikten. 

Bij de 'kopgroep' – autochtonen, Surinamers en overige allochtonen – is de arbeidsmarkt-
participatie in de jaren negentig min of meer continu gestegen. Met name bij de
Surinamers is de relatieve stijging groot. Aan het begin van de jaren negentig was
54% van de Surinamers actief op de arbeidsmarkt, in 2000 is dit aandeel opgelopen
tot 69%. Op dit moment ligt de arbeidsmarktparticipatie van Surinamers op hetzelfde
niveau als van de autochtonen.
Over het geheel genomen is het aandeel arbeidsmarktparticipanten bij Antillianen licht
toegenomen. Bij minderheden afkomstig uit niet-geïndustrialiseerde landen vertoont
de arbeidsmarktparticipatie zelfs een dalende tendens. Voor beide groepen geldt voor
het geconstateerde patroon een overeenkomstige verklaring: de samenstelling van de
groepen is in de jaren negentig veranderd; bij de Antillianen vanwege de instroom in
Nederland van personen met ongunstige arbeidsmarktkenmerken (laagopgeleid, geen
of gebrekkige beheersing van het Nederlands), bij de niet-geïndustrialiseerde landen
vanwege de instroom van vluchtelingen.

In de jaren negentig is de arbeidsmarktparticipatie van Turken nauwelijks toegenomen.
Pas in 2000 is sprake van een behoorlijke stijging. Anders is dit bij de Marokkanen,
waar de arbeidsmarktparticipatie in de periode 1990-2000 gestaag is gestegen. Het
resultaat hiervan is dat Marokkanen hun achterstand in deelname aan de arbeidsmarkt
ten opzichte van de Turken hebben ingelopen. Ondanks de toegenomen arbeidsmarkt-
participatie van Marokkanen en Turken zijn grote delen van deze groepen niet op de
arbeidsmarkt actief, hetgeen in het bijzonder is toe te schrijven aan de geringe (stijging
van de) arbeidsmarktparticipatie van vrouwen uit deze groepen.
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Werkloosheid
De belangrijkste indicator waaraan de arbeidsmarktpositie van minderheden wordt
afgemeten is de werkloosheid. Ook voor de beoordeling van het door het rijksoverheid
gevoerde integratiebeleid is de (daling van de) werkloosheid een belangrijk thema.
Figuur 2.2 laat duidelijk zien dat de werkloosheid van alle groepen meebeweegt op de
conjunctuurgolven. Begin jaren negentig herstelde de economie zich ten opzichte van
de geringe groei in de jaren daarvoor. Dit herstel zette evenwel niet door en tamelijk
onverwacht schoot Nederland in het midden van de jaren negentig in wat later een
minirecessie is gaan heten. De werkloosheid steeg en lag bij autochtonen in 1994 op
het hoogste punt. Vanaf het midden van de jaren negentig trad een forse economische
groei in die zich vertaalde in een gestage daling van de werkloosheid en voortduurt tot
op dit moment. Geschetst patroon is te zien bij alle hier onderscheiden groepen; de
werkloosheid in de jaren negentig laat twee toppen zien, in het allereerste jaar en in
het midden van dit decennium. Daarna voltrekt zich een scherpe daling van de werk-
loosheid, die bij Surinamers, overige allochtonen en autochtonen inzet in 1995 en bij
de andere groepen een jaar daarna. De daling van de werkloosheid is – ook bij minder-
heden – fors; een daling die enkele jaren geleden niet voor mogelijk werd gehouden.
In 2000 is 9% van de Turkse, 13% van de Marokkaanse, 9% van de Surinaamse en
8% van de Antilliaanse beroepsbevolking werkloos. Vergelijken we dit met de werk-
loosheid van deze minderheidsgroepen in het midden van de jaren negentig, dan valt
enige verbazing niet te onderdrukken. Vooral de daling van de werkloosheid onder de
Turken is spectaculair. Slechts enkele jaren geleden was meer dan eenderde deel van

Bron: CBS (EBB 1990-2000)
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de Turkse beroepsbevolking zonder werk, thans geldt dit voor minder dan 1 op de 10
Turken in de beroepsbevolking. Ook de andere groepen laten gunstige ontwikkelingen
zien. De Marokkaanse werkloosheid komt van een zeer hoog niveau in het midden van
de jaren negentig in 2000 uit op een percentage van 13. De daling van de werkloosheid
bij Surinamers heeft zich vooral in de periode 1996-1999 voorgedaan en lijkt nu
enigszins te stabiliseren. Omdat het CBS voor Antillianen geen werkloosheidsgegevens
voor de jaren 1998 en 1999 publiceert, laten de ontwikkelingen zich voor deze groep
minder adequaat beschrijven. Wel kan worden geconstateerd dat de daling van de
werkloosheid van tussen 1997 en 2000 zeer fors is geweest, een ontwikkeling die
gezien de komst van behoorlijke aantallen overwegend lageropgeleide Antillianen
naar Nederland verrast. Ook onder minderheden uit niet-geïndustrialiseerde landen is
de werkloosheid gedaald; in 1999 lag de werkloosheid bij deze groepen tussen die
van Turken en Marokkanen in. De werkloosheid van de categorie 'overige allochtonen'
is in vergelijking met de andere hier onderscheiden allochtone groepen het laagst.  

Over het geheel genomen is de werkloosheid van minderheden in de laatste jaren op
een draaglijker niveau gekomen. De door de kabinet gewenste halvering van het werk-
loosheidsverschil tussen autochtonen en minderheden is reeds in 2000 gerealiseerd,
terwijl de periode tot en met 2002 voor de realisatie van deze doelstelling was gereser-
veerd. Hoewel het positieve beeld zonder meer domineert, toch een tweetal kantteke-
ningen bij deze cijfers. Ten eerste blijft de relatieve achterstand van minderheden ten

Bron: CBS (EBB 1990-2000)
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opzichte van autochtonen groot. Turken, Surinamers en Antillianen zijn drie en
Marokkanen vier keer zo vaak als autochtone Nederlanders werkloos. Voorts wijzen
de gegevens erop dat met name Turken en Marokkanen aan de slag raken wanneer het
reservoir aan andere arbeidskrachten uitgeput raakt. Deze groepen hebben pas in het
laatste jaar iets van hun relatieve achterstand ten opzichte van autochtonen afgeknabbeld,
die tot 2000 eigenlijk nauwelijks was veranderd. Minderheden, en Turken en Marok-
kanen in het bijzonder, staan achteraan in de rij en komen, zo suggereren de gegevens,
aan bod wanneer de krapte op de arbeidsmarkt zeer groot is.

Duur werkloosheid
De duur van de werkloosheid is op het eerste gezicht een wat bedrieglijke indicator. In
tijden van hoogconjunctuur getuigen namelijk juist de groepen met een naar verhouding
groot aandeel langdurig werklozen van een 'gunstige' positie. Personen die nog niet zo
lang werkloos zijn, zijn uitgestroomd en vanwege de krappe arbeidsmarkt komen er
weinig nieuwe werklozen bij. Bijgevolg concentreert de werkloosheid zich bij de 'harde
kern' van langdurig werklozen. Indien groepen aan het einde van de jaren negentig
relatief weinig langdurig werklozen tellen, dan betekent dit dat recentelijk een 
substantiële instroom van 'nieuwe' werklozen heeft plaatsgevonden. Natuurlijk zou het
profiel het fraaist zijn indien er uitsluitend sprake zou zijn van een lage werkloosheid
die vooral personen betreft die kort zonder werk zijn. Aan een dergelijk profiel beant-
woordt evenwel geen enkele groep. Dit blijkt uit gegevens over veranderingen in het
aandeel werklozen in de periode 1990-1999. Voor 2000 waren dergelijke gegevens nog
niet beschikbaar. De meeste groepen volgen wat betreft het aandeel langdurig werklozen
de economische conjunctuur. Dit is vooral goed te zien bij de autochtonen en de overige
allochtonen. Hun aandeel langdurig werklozen is in het midden van de jaren negentig
het laagst, toen bij deze groepen de omvang van de werkloosheid het hoogste was.
Met het aantrekken van de economie in de tweede helft van de jaren negentig neemt
het aandeel langdurig werklozen gestaag toe; zij stromen naar verhouding in geringe
mate uit, terwijl vooral degenen die kort werkloos zijn werk vinden, en nieuwkomers
– schoolverlaters, vrouwen – op de arbeidsmarkt niet of slechts kort werkloos zijn. 
Het patroon dat bij autochtonen en overige allochtonen het duidelijkst zichtbaar is, is
met enige goede wil ook te herkennen bij Surinamers, minderheden uit niet-
geïndustrialiseerde landen en Turken. Het patroon is grillig, waarschijnlijk mede van-
wege de geringe steekproefaantallen, maar de tendens wijst ook bij deze groepen in
de richting van een toenemend aandeel langdurig werklozen. Anders is dit bij Marok-
kanen en Antillianen. Bij hen is in de tweede helft van de jaren negentig het aandeel
langdurig werklozen afgenomen. Dit wijst op een forse, recente instroom van werklozen.
Bij Marokkanen zal dit vooral gaan om jonge schoolverlaters, bij Antillianen zullen
de recente nieuwkomers hiervan een belangrijk deel uitmaken. 
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2.4 Wie profiteert van de aangetrokken arbeidsmarkt?
Onder invloed van een gunstige economische ontwikkeling daalt de werkloosheid van
etnische minderheidsgroepen, zo veel is na het voorgaande wel duidelijk. Nog niet
duidelijk is in hoeverre de economische groei selectief uitwerkt op het arbeidsaanbod.
Zijn het met name de hogeropgeleiden die vaker op de arbeidsmarkt participeren en
bij wie de werkloosheid het sterkst is gedaald of profiteren ook de lageropgeleiden?
En hoe is het gesteld met de verschillen tussen mannen en vrouwen en jongeren en
ouderen? Om het effect van de (hoog)conjunctuur zo optimaal mogelijk in kaart te
brengen, wordt de arbeidsmarktpositie vergeleken tussen 1994 en 1998. Zoals eerder
toegelicht stond – voor wat betreft de jaren negentig – de economie er in 1994 het
slechtste voor, dit was het hoogtepunt van de minirecessie. De keuze voor 1998 is 
ingegeven door de beschikbaarheid van gegevens. Hoewel na 1998 de werkgelegenheid
verder is gegroeid en daarom beter van latere gegevens gebruikgemaakt zou kunnen
worden, schieten voor dit doel de gegevens over minderheden in de EBB. Om adequaat
onderscheid te kunnen maken naar de genoemde achtergrondkenmerken is het nood-
zakelijk te beschikken over behoorlijke aantallen minderheden en fijnmazige onder-
scheidingen naar opleidingsniveau. De SPVA'98 voorziet hierin. Ook de gegevens van
1994 zijn afkomstig uit de SPVA. Informatie over autochtonen is ontleend aan de
EBB's uit desbetreffende jaren.

Arbeidsmarktparticipatie: vooral stijging bij hogeropgeleide minderheden
In vergelijking met het midden van de jaren negentig is bij bijna elk van de onder-
scheiden aanbodcategorieën het aandeel arbeidsmarktparticipanten gestegen. Bij minder-
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heden met een diploma op het niveau van lbo, mavo en mbo+ is de deelname op de
arbeidsmarkt zeer sterk gestegen, waarbij Marokkanen in het bijzonder een belangrijke
rol voor zich opeisen. In 1994 was 53% van de Marokkanen met een mbo-diploma of
hoger actief op de arbeidsmarkt, in 1998 geldt dit voor 78%. Voor genoemde opleidings-
categorieën ligt de arbeidsmarktparticipatie van minderheidsgroepen inmiddels op of
boven het niveau van dat van autochtonen. Het verschil is met name groot tussen minder-
heden en autochtonen met een lbo/mavo-diploma; autochtonen met deze opleidings-
kwalificaties participeren minder dan minderheden. Hierbij speelt een rol dat de minder-
heidsgroepen veel jongeren tellen, die haast per definitie veelvuldig op de arbeidsmarkt
participeren. Gezien de betrekkelijk korte onderzoeksperiode van vier jaar is voor wat
betreft gediplomeerde minderheden sprake van een stormachtige ontwikkeling. Hun
aandeel dat werkt of naar werk zoekt, is scherp gestegen. 

Veel minder spectaculair zijn de ontwikkelingen bij Turkse en Marokkaanse vrouwen
bij wie de arbeidsmarktparticipatie slechts licht is toegenomen en op een zeer laag
niveau blijft. Het overgrote deel van de vrouwen uit deze groepen heeft de mogelijk-
heden op de arbeidsmarkt niet aangegrepen om te participeren. Ook jongere vrouwen
verschijnen niet of participeren slechts een korte periode op de arbeidsmarkt (zie ook
Hooghiemstra en Merens 1999). Het lage opleidingsniveau, opvattingen in de directe
omgeving over de rol van vrouwen in het maatschappelijke bestel en op jonge leeftijd
huwen, zijn factoren die de geringe (stijging in) arbeidsparticipatie verklaren. Surinaamse
vrouwen laten in de periode 1994-1998 wel een sterke stijging zien, een stijging die
groter is dan bij autochtone vrouwen. Hierdoor is het verschil met autochtone vrouwen
in deze periode verder toegenomen, ondanks dat ook bij autochtone vrouwen de deel-
name aan de arbeidsmarkt is gestegen. 

Tabel 2.2 Arbeidsmarktparticipatie naar land van herkomst, geslacht, leeftijd en opleidingsniveau, 1994-1998 
(in procenten)

Turkije Marokko Suriname Antillen Nederland
1994 1998 1994 1998 1994 1998 1994 1998 1994 1998

mannen 62 65 +3 51 59 +8 69 74 +5 70 70 0 77 79 +2
vrouwen 25 28 +3 18 23 +5 52 60 +8 52 55 +3 49 54 +5

15-24 jaar 31 37 +6 24 35 +11 33 42 +9 34 37 +3 46 46 0
25-39 jaar 59 63 +4 54 61 +7 71 80 +9 72 73 +1 80 84 +4
40-64 jaar 31 30 –1 31 30 –1 62 64 +2 63 65 +2 56 61 +5

geen 31 32 +1 27 30 +3 44 45 +1 # 34 x x
bao 39 46 +7 38 53 +15 44 59 +15 41 50 +9 37 41 +4
lbo/mavo 59 67 +8 51 80 +29 63 77 +14 62 74 +12 52 54 +2
mbo+ 64 75 +11 53 78 +25 73 86 +13 69 87 +18 74 77 +3

absoluut 
(per groep)6 1.732 3.317 1.705 2.741 1.364 2.984 911 1.500 9.463 9.553

*1.000 *1.000

# onvoldoende waarnemingen, x: categorie wordt in desbetreffend bestand niet onderscheiden

Bron: ISEO (SPVA'94); ISEO/SCP (SPVA'98); CBS (EBB'94 en EBB'98)
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De arbeidsparticipatie van oudere Turken en Marokkanen (40+) is zelfs licht gedaald.
Typerend voor Turkse en Marokkaanse ouderen is het grote aantal dat langdurig buiten
het arbeidsproces staat, waaronder veel vrouwen die nooit hebben gewerkt en arbeids-
ongeschikten (vgl. Dagevos 2001b). Hun geringe arbeidsmarktparticipatie heeft een
structureel karakter, die samenhangt met het zeer lage opleidingsniveau, het niet
beheersen van de Nederlandse taal en, met name geldend voor de vrouwen, de geringe
oriëntatie op betaalde arbeid. De aangetrokken conjunctuur heeft weinigen van hen
ertoe gebracht zich op de arbeidsmarkt te melden.

Over breed front daling van de werkloosheid 
Beter nog dan bij veranderingen in de arbeidsmarktparticipatie is de mate van 
selectiviteit van de arbeidsmarkt te beoordelen aan de hand van veranderingen in de
werkloosheid bij de diverse aanbodcategorieën (tabel 2.3) Bij nagenoeg alle onder-
scheiden categorieën is aan het einde van de jaren negentig de werkloosheid lager dan
in het midden van de jaren negentig. Het zijn niet uitsluitend de hogeropgeleiden die
er thans beter voorstaan dan vier jaar geleden, nagenoeg alle aanbodcategorieën hebben
geprofiteerd. Deze uitkomst is een duidelijke indicatie van de krachtige werkgelegen-
heidsgroei die zich in de afgelopen jaren heeft voorgedaan, waar etnische minderheden
en ook de lageropgeleiden onder hen, profijt van hebben gehad.7

Tabel 2.3 Werkloze beroepsbevolking naar land van herkomst, geslacht, leeftijd en opleidingsniveau, 1994-1998 
(in procenten)

Turkije Marokko Suriname Antillen Nederland
1994 1998 1994 1998 1994 1998 1994 1998 1994 1998

mannen 30 19 –11 35 21 –14 23 12 –11 24 10 –14 5 3 –2
vrouwen 31 25 –6 30 30 0 20 13 –7 24 20 –4 11 7 –4

15-24 jaar 28 23 –5 41 31 –10 30 25 –5 40 25 –15 12 7 –5
25-39 jaar 30 19 –11 35 19 –16 23 11 –12 21 14 –7 7 4 –3
40-64 jaar 36 24 –12 25 25 0 15 10 –5 23 12 –11 6 4 –2

geen 34 25 –9 29 27 –2 23 18 –5 # 21 x x
bao 32 25 –7 40 26 –14 33 23 –10 39 27 –12 13 9 –4
lbo/mavo 28 14 –14 33 20 –13 23 11 –12 28 13 –15 9 5 –4
mbo+ 27 16 –14 28 12 –16 15 8 –7 16 11 –5 6 3 –3

absoluut 
(per groep) 765 1.571 630 1.202 814 1.973 547 926 5.929 6.359

*1.000 *1.000

# onvoldoende waarnemingen, x: categorie wordt in desbetreffend bestand niet onderscheiden

Bron: ISEO (SPVA'94); ISEO/SCP (SPVA'98); CBS (EBB'94 en EBB'98)

Opmerkelijk is verder dat bij met name Turken en Marokkanen met een diploma in het
voortgezet onderwijs (lbo en hoger) de werkloosheid fors is afgenomen. Tegelijkertijd
is de werkloosheid bij Turken en Marokkanen met lbo+ in vergelijking met leden van
andere groepen met dergelijke opleidingskwalificaties nog steeds hoger. Deze bevinding
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is interessant, omdat ze wijst op de aanbodrij die korter wordt in een krappe arbeids-
markt, waardoor delen van het aanbod nu wel aan de slag raken die in tijden van een
ruime arbeidsmarkt buiten beeld blijven. Tegelijkertijd blijven de verschillen in rangorde
van groepen in de aanbodrij bestaan: Turken en Marokkanen staan nog steeds achter
Surinamers en Antillianen, die op hun beurt autochtonen moeten laten voorgaan. De
arbeidsmarkt blijft selectief. Dit blijkt onder meer, paradoxaal genoeg, uit de betrek-
kelijke geringe daling van de werkloosheid bij autochtone, Surinaamse en Antilliaanse
hogeropgeleiden (mbo+) en de, zeker in verhouding hiermee, forse daling van Turken
en Marokkanen met dat opleidingsniveau. Het aanbod van autochtone, Surinaamse en
Antilliaanse hogeropgeleiden wordt reeds behoorlijk afgeroomd in een ruime arbeids-
markt, getuige de betrekkelijk lage werkloosheid van hen in 1994. Hogeropgeleide
Turken en Marokkanen komen pas aan bod wanneer de werkgelegenheidsgroei aantrekt.
Dan wordt dit potentieel door de arbeidsmarkt aangesproken, hetgeen leidt tot een
forse daling in de werkloosheid van hogeropgeleiden. Niettemin is de werkloosheid
van hogeropgeleide Turken en Marokkanen nog steeds hoger dan bij hogeropgeleide
autochtonen, Surinamers en Antillianen. Over de redenen van deze selectiviteit komen
we verderop in dit hoofdstuk nog uitgebreid te spreken. Op deze plaats kan worden
gewezen op verschillen in kenmerken van hogeropgeleiden (bijv. vaker buitenlandse
diploma's, aandeel nieuwkomers), verschillen in zoekgedrag en op voorkeuren van
werkgevers bij de personeelsselectie.

De metafoor van de arbeidsmarkt als aanbodrij dringt zich op, zoals verwoord in de
zogeheten wachtrij-theorie (Thurow 1975). In deze theorie wordt, zoals in de inleiding
van dit hoofdstuk kort toegelicht, de arbeidsmarkt voorgesteld als een denkbeeldige rij
van aanbieders, die door werkgevers gepositioneerd zijn naar hun veronderstelde 
productiviteit. De gedachte is dat werkgevers niet van alle potentiële gegadigden voor
een baan de productiviteit kunnen vaststellen. Alleen al omwille van tijd en efficiency
gaan selecteurs uit van algemene inschattingen van de productiviteit van werknemers
(statistische discriminatie). Behalve het opleidingsniveau dat dient als belangrijke graad-
meter voor de productiviteit, zijn ook kenmerken als etnische herkomst en geslacht
van betekenis voor de positie in de aanbodrij. Op grond van 'gemiddelde' beelden die
werkgevers hebben van minderheden, krijgen ze een plaats toebedeeld in de aanbodrij.
Omdat minderheden in het algemeen worden geassocieerd met onder meer lage 
opleidingen en een slechte beheersing van de Nederlandse taal komen ze doorgaans
achteraan in de rij. 
Een belangrijke veronderstelling van het zogeheten arbeidsplaatsenconcurrentiemodel
is dat individuen hun positie in de rij niet zelfstandig kunnen verbeteren door zich tegen
lagere lonen aan te bieden. Werknemers bij wie de productiviteit laag wordt ingeschat,
zouden zich op deze wijze aantrekkelijker kunnen maken voor de werkgever. Voor de
Nederlandse context zijn vaste loonvoeten een adequate veronderstelling, omdat op de
formele arbeidsmarkt het loonniveau doorgaans is gekoppeld aan de desbetreffende
functie, hetgeen institutioneel is vastgelegd, onder meer in CAO's. 
Bij een dergelijke voorstelling van zaken is de conjunctuur een belangrijke variabele
voor de baanvindkansen van diverse categorieën op de arbeidsmarkt. Indien er sprake
is van een ruime arbeidsmarkt, komen personen met een lage (veronderstelde) 
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productiviteit nauwelijks aan de slag. Verdringing – van lageropgeleiden door hoger-
opgeleiden, van etnische minderheden door autochtonen – krijgt in een dergelijke
arbeidsmarkt alle ruimte, waarbij zogeheten kwetsbare groepen vaak aan het kortste
eind trekken. Anders wordt de situatie wanneer de werkgelegenheidsgroei groot is en
het arbeidsaanbod slinkt, een situatie zoals zich die in de afgelopen jaren heeft voor-
gedaan. De mogelijkheden van werkgevers om kieskeurig te zijn nemen af, en ook
werknemers die in tijden van een ruime arbeidsmarkt niet aan werk zouden zijn geraakt,
komen in het vizier van de werkgever. Dat zich iets dergelijks heeft voorgedaan op de
arbeidsmarkt van de afgelopen jaren is zichtbaar in onze werkloosheidsgegevens. De
aanbodrij is korter geworden; de werkloosheid is bij nagenoeg iedereen gedaald. Heeft
de arbeidsmarkt daarmee haar selectiviteit verloren? Ja en nee. De huidige arbeidsmarkt
is minder selectief dan enkele jaren geleden, omdat thans ook kwetsbare categorieën
als lageropgeleiden en ouderen beduidend minder vaak werkloos zijn dan aan het
midden van de jaren negentig. De selectiviteit blijft evenwel bestaan omdat de arbeids-
kansen nog duidelijk variëren. Bepaalde delen van het arbeidsaanbod worden eerder
uit de markt gehaald dan andere. Lageropgeleiden zijn vaker werkloos dan hoger-
opgeleiden, minderheden zijn vaker werkloos dan autochtonen. Of anders gezegd: de
aanbodrij is weliswaar korter geworden, maar de poppetjes staan nog in dezelfde
rangorde. 

2.5 Het rendement van menselijk kapitaal van minderheden in een ruime en krappe arbeidsmarkt
Het zojuist toegelichte idee van een aanbodrij, met groepen minderheden in een bepaalde
onderschikkende volgorde spreekt tot de verbeelding, zeker wanneer de interesse uitgaat
naar het effect van de conjunctuur op de relatieve arbeidskansen van minderheden. De
hierboven gemaakte vergelijking in de verschillen in daling van de werkloosheid bij
verschillende aanbodcategorieën vormt dan een eerste stap voor de onderbouwing van
het idee van de aanbodrij. Een volgende stap is een meer precieze vergelijking van
kenmerken van minderheden en autochtonen door middel van een multivariate analyse.
Richtinggevende vraag is of minderheden in een krappe arbeidsmarkt meer rendement
hebben van hun menselijk kapitaal dan in tijden van economische teruggang en, hieruit
voortvloeiend, of daarmee de relatieve kansen van minderheden ten opzichte van
autochtonen op werk zijn toegenomen. Volgens de theorie van de aanbodrij moet dit
inderdaad het geval zijn. In een ruime arbeidsmarkt selecteren werkgevers streng en
minderheden blijven in belangrijke mate van werk verstoken. Indien er sprake is van
een grote vraag naar arbeid komen minderheden in grotere getale aan bod. Bijgevolg
nemen de relatieve kansen van minderheden toe, zij halen hun achterstand ten opzichte
van autochtonen in. Een afgeleide vraag is of de arbeidsmarkt op dit moment zodanig
is verkrapt dat minderheden met overeenkomstige kenmerken thans dezelfde werkloos-
heidsrisico's hebben als autochtonen, of dat nog immer sprake is van een grotere afstand
tot werk van minderheden. Overigens kunnen dergelijke verschillen dan niet zonder
meer worden toegeschreven aan selectiepraktijken van werkgevers. Individuele ken-
merken waar geen informatie over beschikbaar is, zoals bijvoorbeeld de arbeidsoriëntatie
en de wijze van zoekgedrag, kunnen eveneens van betekenis zijn voor de geconstateerde
verschillen.
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Aanpak
Doel is om de werkloosheidskansen van etnische minderheden en autochtonen in de tijd
met elkaar te vergelijken, waarbij is gecorrigeerd voor diverse individuele kenmerken.
Net als hierboven heeft de analyse betrekking op de jaren 1994 ('laagconjunctuur') en
1998 ('hoogconjunctuur'; beschikbaarheid van SPVA-gegevens). Er is als volgt te werk
gegaan. Voor beide jaren is op grond van EBB-gegevens uitsluitend voor autochtonen
een regressieanalyse uitgevoerd. Deze levert voor de in het model opgenomen indivi-
duele kenmerken regressiecoëfficiënten op, die, in het kort gezegd, de kans uitdrukken
dat iemand met dergelijke individuele kenmerken werkloos wordt. Deze coëfficiënten
worden 'toegewezen' aan etnische minderheden. Daardoor doen we alsof etnische minder-
heden dezelfde kans op werkloosheid hebben als autochtonen met die kenmerken. Op
grond hiervan kan worden berekend hoe de werkloosheid van etnische minderheden
zou zijn indien hun kenmerken op dezelfde wijze renderen als bij autochtonen. Aldus
kan de feitelijke werkloosheid van etnische minderheden worden vergeleken met de
verwachte werkloosheid van etnische minderheden. Indien deze grootheden sterk van
elkaar verschillen, betekent dit dat het verschil in werkloosheid tussen etnische minder-
heden en autochtonen niet uitsluitend kan worden toegeschreven aan verschillen in
individuele kenmerken, maar dat er andere factoren in het spel zijn die niet in de analyse
zijn opgenomen. Ligt het verschil tussen het feitelijk en verwacht werkloosheids
percentage wel in dezelfde orde van grootte, dan zijn de werkloosheidsverschillen tussen
autochtonen en minderheden toe te schrijven aan verschillen in individuele kenmerken
(bv. lager opleidingsniveau), en daarmee aan verschillen in de mate waarin op de
arbeidsmarkt vraag is naar personen met deze kenmerken. 
Cruciaal is nu in hoeverre het verschil tussen het feitelijke en het verwachte werkloos-
heidspercentage in 1994 groter is dan in 1998. Verwacht wordt dat in 1998 onder 
minderheden het feitelijk percentage werklozen het verwachte benadert, terwijl in 1994
dit verschil veel groter is. 

Ten behoeve van deze analyse is gebruikgemaakt van de sterke kanten van de EBB en
SPVA. De EBB is benut om het werkloosheidsmodel van autochtonen te schatten. De
aldus gevonden regressiecoëfficiënten zijn gebruikt om de verwachte werkloosheids-
kans van etnische minderheden te berekenen, waarbij gebruik is gemaakt van gegevens
uit de SPVA. 

Regressievergelijking autochtonen 
Om tot een adequate regressievergelijking van autochtonen te komen, zijn verschillende
modellen beproefd, aanvankelijk mannen en vrouwen tezamen. Uiteindelijk is besloten
om voor vrouwen en mannen apart een regressieanalyse uit te voeren. De belangrijkste
reden hiervoor is dat het werkloosheidsprofiel van mannen en vrouwen fors van elkaar
verschilt. Dit komt tot uiting in de schattingsresultaten, die in de bijlage van dit hoofdstuk
zijn opgenomen. Zeker voor wat betreft 1998 concentreert bij mannen de werkloosheid
zich in het bijzonder bij jongeren en bij lageropgeleiden. Bij de mannen in de leeftijd
van 25 jaar en ouder verschilt de werkloosheid nauwelijks tussen de verschillende
leeftijdsgroepen. Voorts zijn mannen die een beroepsopleiding hebben gevolgd in
geringe mate werkloos. Dit geldt in het bijzonder voor mbo'ers.
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Het belangrijkste verschil tussen mannen en vrouwen is dat bij vrouwen leeftijd minder
gewicht in de schaal legt. Bij de vrouwen is het verschil in werkloosheid vooral toe te
schrijven aan het opleidingsniveau en zijn de verschillen in de mate van werkloosheid
tussen jongere vrouwen en vrouwen in de middelste en hoogste leeftijdsgroepen minder
groot dan bij de mannen. Voor verdere details wordt verwezen naar de bijlage bij dit
hoofdstuk. Nog moet worden vermeld dat is gewerkt met het gewogen, niet-opgehoogde
bestand.8 

Werkloosheidskansen van etnische minderheden in 1998
In het onderstaande worden eerst de uitkomsten besproken voor het jaar 1998. Verwacht
werd dat vanwege de krapte op de arbeidsmarkt er weinig verschil zou bestaan tussen
de werkloosheidskansen van minderheden en autochtonen die qua opleidingsniveau,
leeftijd en geslacht vergelijkbaar zijn. Van de hier uitgesproken verwachting blijkt
eigenlijk weinig. Etnische minderheden zijn veel vaker werkloos dan op grond van
hun kenmerken mocht worden verwacht. Dit geldt zowel voor de mannen als voor de
vrouwen. Gezien hun opleidingsniveau en leeftijdsverdeling zou 5% van de Turkse
mannen werkloos moeten zijn, het feitelijk percentage werklozen is met 19% veel
hoger. Het verschil tussen het feitelijke en verwachte percentage werkloosheid is bij
Surinaamse en Antilliaanse mannen beduidend geringer, maar ook zij zijn vaker werk-
loos dan autochtone mannen met hetzelfde opleidingsniveau en dezelfde leeftijd. 

De bevindingen van allochtone vrouwen, die autochtone vrouwen als vergelijkings-
categorie hebben, leiden tot overeenkomstige conclusies. Vrouwen, Turkse en Marok-
kaanse in het bijzonder, zijn veel vaker werkloos dan op grond van hun kenmerken
mocht worden verwacht. Enigszins een uitzondering zijn Surinaamse vrouwen, bij
wie het verschil met autochtone vrouwen niet groot is. 

Tabel 2.4 Feitelijk en verwacht werkloosheidspercentage naar land van herkomst en geslacht, 1998

feitelijk percentage werkloosheid verwacht percentage N

SPVA
Turkse mannen 19 5 1.114
Marokkaanse mannen 21 5 910
Surinaamse mannen 12 4 968
Antilliaanse mannen 10 4 460

Turkse vrouwen 25 12 447
Marokkaanse vrouwen 30 12 274
Surinaamse vrouwen 13 9 994
Antilliaanse vrouwen 20 9 464

EBB
autochtone mannen 3 27.140
autochtone vrouwen 7 17.885

Bron: ISEO/SCP (SPVA'98); CBS (EBB'98)
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Wat uit de uitkomsten duidelijk naar voren komt, is dat ondanks de krappe arbeidsmarkt
minderheden niet in dezelfde mate profijt hebben van hun individuele kenmerken als
autochtonen. Autochtonen en de mannen voorop, staan voor in de aanbodrij en werk-
zoekenden onder hen zijn als eerste ingestroomd. Autochtone vrouwen vormen nog wel
een substantieel aandeel van de aanbodrij, maar ook hier is een belangrijk deel al
'afgeroomd'. Uit de hoge werkloosheid bij de Turken en Marokkanen en de vrouwen
in het bijzonder, kan worden opgemaakt dat zij achteraan in de aanbodrij staan. De
instroom in betaalde arbeid van etnische minderheden heeft geen gelijke tred gehouden
met die van autochtonen.

Werkloosheidskansen van etnische minderheden in 1994
Is de aansluiting van individuele kenmerken van minderheden en werk in 1998 niet
optimaal, in 1994 toen de arbeidsmarkt ruim was, zijn – bij de mannen – de verschillen
nog groter. Allochtone mannen blijken aanzienlijk vaker werkloos te zijn dan op grond
van hun kenmerken mocht worden verwacht. Vooral bij Turkse en Marokkaanse mannen
is sprake van enorme verschillen. Hun kansen op werk zijn in deze periode in vergelij-
king met autochtone mannen zeer gering. Ook het werkloosheidsrisico van Surinaamse
en Antilliaanse mannen is veel groter dan dat van autochtone mannen. 
Surinaamse en Antilliaanse vrouwen zijn vaker dan autochtone vrouwen met vergelijk-
bare kenmerken werkloos, al zijn de verschillen minder groot dan bij de mannen. Dit
hangt samen met het feit dat in het midden van de jaren negentig de werkloosheid onder
autochtone vrouwen eveneens tamelijk hoog is. Nochtans zouden gezien hun individuele
kenmerken Surinaamse en Antilliaanse vrouwen ongeveer even vaak werkloos moeten
zijn als autochtone vrouwen; van dat niveau blijven ze ver vandaan. Dit geldt in nog
sterkere mate voor Turkse en Marokkaanse vrouwen, die een veel hogere werkloos-
heid kennen dan autochtone vrouwen met vergelijkbare kenmerken. 

Tabel 2.5 Feitelijk en verwacht werkloosheidspercentage naar land van herkomst en geslacht, 1994

feitelijk percentage werkloosheid verwacht percentage N

SPVA
Turkse mannen 30 9 559
Marokkaanse mannen 35 10 500
Surinaamse mannen 23 7 431
Antilliaanse mannen 24 7 291

Turkse vrouwen 31 17 206
Marokkaanse vrouwen 30 17 130
Surinaamse vrouwen 20 14 383
Antilliaanse vrouwen 24 13 256

EBB
autochtone mannen 5 27.327
autochtone vrouwen 11 16.489

Bron: ISEO (SPVA'94); CBS (EBB'94)
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De bevindingen bij de mannen zijn in lijn met hetgeen mocht worden verwacht.
Uitsluiting van minderheden doet zich vooral voor in tijden dat de arbeidsmarkt ruim
is. Dit blijkt duidelijk wanneer het verschil in feitelijk en verwacht percentage voor de
twee onderzoeksjaren naast elkaar worden gezet (tabel 2.6). Het rendement van indi-
viduele kenmerken van allochtone mannen is in 1998 een stuk beter dan in 1994. Zo
bezien zijn de kansen van allochtone mannen in tijden van een krappe arbeidsmarkt
beduidend gunstiger dan in een ruime. Ze halen een deel van hun achterstand ten
opzichte van autochtone mannen in, zij het dat het verschil groot blijft. Dit laatste blijft
een belangrijke boodschap. Veel beter dan de huidige arbeidsmarktsituatie zal het in
Nederland niet snel meer worden. Dat in een dergelijke context nog zo veel minderheden
langs de kant staan, is en blijft een opmerkelijk gegeven. 
Een andere belangrijke conclusie is dat de relatieve arbeidskansen van Turkse, Marok-
kaanse en Antilliaanse vrouwen in de periode 1994-1998 nauwelijks zijn veranderd.
Zij hebben in die zin niet geprofiteerd van de economische groei (ook al is bij hen de
werkloosheid gedaald). Bij Marokkaanse vrouwen is zelfs sprake van een relatieve
verslechtering, die direct samenhangt met het feit dat bij Marokkaanse vrouwen de
werkloosheid tussen 1994 en 1998 niet is gedaald (zie tabel 2.3). Wel komen de kansen
van Surinaamse vrouwen steeds meer overeen met die van autochtone vrouwen. 
Waarom Turkse, Marokkaanse en Antilliaanse vrouwen zich ten opzichte van autochtone
vrouwen niet of nauwelijks verbeteren, is niet zonder meer duidelijk. Bij Antilliaanse
vrouwen kan een relatie worden gelegd met de recente instroom. De interpretatie van
de uitkomsten van Turkse en Marokkaanse vrouwen moet meer worden gezocht in
een cumulatie van ongunstige aanbodkenmerken (lage opleiding, slechte beheersing
van het Nederlands) en in weinig intensief en efficiënt zoekgedrag, ook omdat ze de
juiste netwerken ontberen. Voorts kunnen selectiemechanismen van invloed zijn waarom
de relatieve arbeidskansen van Turkse en Marokkaanse vrouwen niet zijn verbeterd. 

Tabel 2.6 Verschil in het feitelijk en verwacht werkloosheidspercentage in 1994 en in 1998, naar land van herkomst en
geslacht (in procentpunten)

feitelijk – verwacht % feitelijk – verwacht %
1994 1998

Turkse mannen 21 14
Marokkaanse mannen 25 16
Surinaamse mannen 16 8
Antilliaanse mannen 17 6

Turkse vrouwen 14 13
Marokkaanse vrouwen 13 18
Surinaamse vrouwen 6 4
Antilliaanse vrouwen 11 11

Bron: ISEO (SPVA'94); ISEO/SCP (SPVA'98); CBS (EBB'94); CBS (EBB'98)

Gevoeligheidsanalyse: beheersing van de Nederlandse taal
Nu is bij de zojuist gedane constateringen enige voorzichtigheid geboden. De veronder-
stelling is immers dat er sprake is van vergelijkbare individuele kenmerken. Hiervan is
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niet zonder meer sprake. Zo is bijvoorbeeld geen aandacht besteed aan de betekenis
van taalverschillen. Aan de hand van het beschikbare materiaal kan de vergelijking
tussen etnische minderheden en autochtonen nader worden aangescherpt. Door uit-
sluitend het verwachte werkloosheidspercentage te berekenen van personen die het
Nederlands goed beheersen, worden autochtonen en minderheden op een meer adequate
wijze met elkaar vergeleken. Bovendien wordt dan gecorrigeerd voor de mogelijkheid
dat in 1994 dan wel in 1998 in de steekproef minderheden met een slechte beheersing
van de Nederlandse taal zijn oververtegenwoordigd. Concreet gaat het om personen
die aangeven dat ze in een gesprek nooit moeite hebben met de Nederlandse taal.9

De twee zojuist getrokken conclusies blijven ook met deze selectie van respondenten
in grote lijnen overeind. In de krappe arbeidsmarkt van 1998 zijn de relatieve arbeids-
kansen van allochtone mannen gunstiger dan op de arbeidsmarkt van 1994. Niettemin
zijn ook minderheden die de Nederlandse taal goed beheersen minder vaak werkloos
dan autochtonen. De relatief gunstige positie van Surinaamse vrouwen komt in deze
analyse pregnant naar voren. In 1998 verzilveren zij in bijna dezelfde mate als autochtone
vrouwen hun human capital op de arbeidsmarkt. 

Tabel 2.7 Feitelijk en verwacht werkloosheidspercentage van personen die het Nederlands goed beheersen, 
naar land van herkomst en geslacht, 1994, 1998

1994 1998
verschil verschil

feitelijk verwacht N feitelijk verwacht N F/V 1994 F/V 1998

Turkse mannen 23 10 159 15 4 264 13 11
Marokkaanse mannen 32 9 138 19 4 296 23 15
Surinaamse mannen 20 6 288 8 3 556 14 5
Antilliaanse mannen 19 6 174 9 3 280 15 6

Turkse vrouwen # # 15 28 9 32 # 19
Marokkaanse vrouwen # # 20 24 10 63 # 14
Surinaamse vrouwen 26 13 201 12 9 506 13 3
Antilliaanse vrouwen 21 12 114 16 8 226 9 8

# kan vanwege onvoldoende waarnemingen niet worden berekend.

Bron: ISEO (SPVA'94); ISEO/SCP (SPVA'98); CBS (EBB'94); CBS (EBB'98)

Er zijn nog tal van varianten op deze analyse denkbaar, bijvoorbeeld door selecties te
maken naar generatie en bepaalde opleidingsniveaus. Verdere inperking van de onder-
zoeksgroep levert bij de SPVA'94 al snel ontoelaatbaar lage aantallen op. Vanwege de
grotere aantallen minderheden in de SPVA'98 zijn diverse aanvullende analyses uitge-
voerd (onder meer naar generatie, naar combinatie van diplomabezit, goede beheersing
van de Nederlandse taal en naar sociaal-culturele integratie). De conclusies veranderen
niet: minderheden blijven vaker werkloos dan autochtonen met overeenkomstige ken-
merken. 
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Besluit
Doel van deze paragraaf was na te gaan wie profiteert van de economische groei van
de afgelopen jaren. Het antwoord is: bijna iedereen, maar niet in dezelfde mate. De
cijfers wijzen op het bestaan van een aanbodrij die lang is in tijden van een ruime
arbeidsmarkt en groepen ordent, met autochtonen voorop, gevolgd door Surinamers,
Antillianen, Turken en Marokkanen. Met name Turkse en Marokkaanse vrouwen hebben
een grote afstand tot werk. Vanwege de positie van autochtonen in de aanbodrij is hun
arbeidsmarktpositie weinig gevoelig voor conjuncturele schommelingen. Naarmate
groepen verder achterin staan, wordt de stand van de conjunctuur steeds belangrijker
voor de arbeidsmarktpositie. In tijden van economische neergang blijft veel van het
arbeidspotentieel van deze groepen onbenut, dat pas wordt aangesproken bij een grote
vraag naar arbeidskrachten, maar ook dan blijft de achterstand bestaan. Deze uitkomst
geeft om twee redenen te denken. Ten eerste is het opmerkelijk dat de verschillen tus-
sen de onderzochte etnische groepen zo groot blijven, ook in een krappe arbeids-
markt. Voorts baart de conjuncturele gevoeligheid van de arbeidsmarktpositie van
minderheden zorgen. Minderheden, Turken en Marokkanen in het bijzonder, zullen
waarschijnlijk als eerste de nadelige gevolgen voelen van een arbeidsmarkt die minder
gunstig is dan we de afgelopen jaren gewend zijn geraakt.10

2.6 Overgang van school naar werk: allochtone jongeren uit het mbo
In het vorenstaande is geconstateerd dat ook in een krappe arbeidsmarkt minderheden
minder rendement hebben van hun individuele kenmerken dan autochtonen. Om de
zeggingskracht van deze conclusie nader te beproeven, wordt een uitstapje gemaakt
naar de wijze waarop autochtone en allochtone schoolverlaters uit het mbo hun weg
hebben gevonden. Om verschillende redenen is dit een relevante aanvulling op hetgeen
eerder in dit hoofdstuk is gepresenteerd. Verondersteld mag worden dat autochtone en
allochtone schoolverlaters sterk vergelijkbare groepen zijn. Veel van de allochtone
jongeren zullen hun schoolloopbaan volledig in Nederland hebben doorlopen en de
Nederlandse taal goed beheersen.11 Interessant is voorts dat het om een categorie
schoolverlaters gaat met zeer goede kansen op de arbeidsmarkt (Boelens et al. 2000,
zie ook de eerder uitgevoerde werkloosheidsanalyses in dit hoofdstuk). Verwacht mag
dan ook worden dat allochtone jongeren met deze opleidingskwalificaties in hun zoek-
tocht naar werk geen of hoogstens een geringe achterstand hebben ten opzichte van
autochtone jongeren.12 Indien desondanks het tegendeel blijkt, dan vormt dit een 
duidelijke en herhaalde aanwijzing dat er zaken spelen die het bij elkaar komen van
de vraag en het allochtone arbeidsaanbod hinderen. 

Op welke wijze de overgang van school naar werk bij deze allochtone jongeren verloopt
en welke verschillen er op dit punt met autochtonen bestaan, is onderzocht aan de hand
van gegevens uit het zogeheten RUBS-bestand. Hierin is informatie verzameld over de
positie van schoolverlaters. Bij personen die in de zomer van 1997 het onderwijs hebben
verlaten, is anderhalf jaar later door middel van een schriftelijke vragenlijst informatie
verzameld over onder meer hun huidige maatschappelijke positie en of zij in de tussen-
liggende periode werkloos zijn geweest. Deze bron is bij uitstek geschikt om de over-
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gang van school naar werk in kaart te brengen. Het RUBS-bestand is gebaseerd op
een generieke survey met niet al te grote aantallen minderheden. Om die reden zijn
Turken en Marokkanen samengevoegd, net als Surinamers en Antillianen.13

Maatschappelijke positie
Van de schoolverlaters uit het mbo is bekend welke positie zij innamen nadat het mbo
drie, zes en twaalf maanden is verlaten en welke positie ze op het moment van onder-
vraging innemen (figuur 2.4). Tussen autochtone en allochtone schoolverlaters bestaan
opvallende verschillen. Drie maanden na het verlaten van het mbo is rond de 60% van
de autochtone jongeren aan het werk. Dit aandeel ligt na een halfjaar op hetzelfde
niveau. Na een jaar is 70% van de autochtone mbo-abituriënten werkzaam. Werkloosheid
komt bij autochtone schoolverlaters uit het mbo nauwelijks voor, ook niet in de periode
kort nadat de opleiding is verlaten. (Opgemerkt zij nog dat de in de figuur weergegeven
werkloosheidspercentages niet zijn te vergelijken met de officiële werkloosheids-
gegevens, omdat laatstgenoemde gegevens uitgaan van de beroepsbevolking.) Degenen
die niet aan het werk zijn, zijn na het verlaten van het mbo een andere opleiding gaan
volgen. Van hen stroomt een behoorlijk deel na een jaar uit, waarna zij – met succes –
de arbeidsmarkt betreden. De huidige maatschappelijke positie van autochtone jongeren
kenmerkt zich door een wat groter aandeel schoolgaanden dan in de periode daarvoor.
Gegeven het gelijkblijvende werkloosheidsaandeel betreft het hier personen die vanuit
een baan weer naar school gaan.

Bij jongeren uit de minderheden is de situatie anders. Een kleiner aandeel dan bij de
autochtonen is na het mbo gaan werken, hetgeen geldt voor alle hier onderscheiden
meetmomenten. Deels is dit toe te schrijven aan het feit dat zij wat vaker dan autochtone
jongeren na het mbo een andere opleiding gaan volgen, deels heeft het met de hogere
werkloosheid te maken. Met name Turkse en Marokkaanse schoolverlaters zijn na het
mbo vaak werkloos. Opvallend bij hen is dat ook na een jaar een fors aandeel nog of
weer werkloos is. Surinaamse en Antilliaanse schoolverlaters uit het mbo nemen een
tussenpositie in. Zij hebben in elk van de onderscheiden meetpunten vaker werk dan
Turkse en Marokkaanse schoolverlaters en zijn minder vaak werkloos. Al met al verloopt
de zoektocht naar werk voor jongeren uit de etnische minderheden met meer hinder-
nissen.

Van belang is nog te constateren dat, hoewel minderheden het mbo vaker zonder
diploma verlaten, de geconstateerde verschillen hieraan niet kunnen worden toege-
schreven. Een herhaalde analyse waarbij ongediplomeerde schoolverlaters buiten
beschouwing blijven, leidt tot hetzelfde patroon. Dit blijkt overigens ook uit de zo
dadelijk gepresenteerde multivariate analyse. 

Werkloosheidsduur
Aan de schoolverlaters is gevraagd of ze in de onderzoeksperiode van anderhalf jaar
werkloos zijn geweest, en indien dit het geval is, naar de duur van de werkloosheid.
Gezien het voorgaande mag het geen verwondering wekken dat de meeste autochtone
mbo-schoolverlaters in de onderzoeksperiode nooit werkloos zijn geweest. Voorzover
zij in aanraking zijn geweest met werkloosheid gaat het doorgaans om een periode
korter dan drie maanden.
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Bron: ROA (RUBS'98)

betaald werk schoolgaand werkloos anders

Maatschappelijke positie van schoolverlaters  uit het mbo nadat het mbo 
3, 6 en 12 maanden is verlaten en huidige positie, naar land van herkomst (procenten)

Figuur 2.4
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Turkse en Marokkaanse schoolverlaters laten het ongunstigste beeld zien; het aandeel
werklozen is bij hen het hoogst. Bovendien is bijna 10% al langer dan een halfjaar werk-
loos. Zij behoren langzamerhand tot een risicocategorie die steeds moeilijker aan de slag
zal raken. Surinaamse en Antilliaanse schoolverlaters uit het mbo nemen ook hier een
tussenpositie in. De overgrote meerderheid is nooit werkloos geweest en werkloosheid
beperkt zich doorgaans tot een korte periode. 'Langdurige' werkloosheid komt bij
Surinaamse en Antilliaanse mbo'ers betrekkelijk weinig voor. 

Werkloosheidskansen van schoolverlaters uit het mbo
De tot nu toe gepresenteerde uitkomsten wijzen op een minder gunstige overgang van
school naar werk bij allochtone schoolverlaters. Nu kan het zijn dat deze bevindingen
niet zozeer zijn toe te schrijven aan hun etnische herkomst, maar bijvoorbeeld aan het
feit dat minderheden vaker mbo-richtingen volgen die minder goed op de markt liggen.
Voorts is nog geen rekening gehouden met het diplomabezit van schoolverlaters. Ook
wanneer met deze factoren rekening wordt gehouden, blijven minderheden ongunstigere
arbeidsmarktkansen houden. Dit blijkt uit de analyse van schoolverlaters die gedurende
de onderzoeksperiode nooit en schoolverlaters die wel werkloos zijn (geweest). Met
name Turkse en Marokkaanse schoolverlaters lopen een beduidend grotere kans op
werkloosheid dan autochtone schoolverlaters. Werkloosheidskansen van Surinamers en
Antillianen komen meer overeen met die van autochtonen, maar ook zij zijn significant
vaker werkloos (geweest) dan autochtonen (tabel 2.8).

Bron: ROA (RUBS'98)

Tur/Mar Sur/Ant Ned

niet werkloos < 3mnd. 4-6 mnd. > = 7 mnd.

Duur van werkloosheid van mbo-schoolverlaters, naar land van herkomst
Figuur 2.5
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Tabel 2.8 Effecten van leeftijd, opleidingsrichting, drop-out, geslacht en herkomstgroep op werkloosheid van 
mbo-schoolverlaters (logistische regressieanalyse), 1998

B exp(B)

leeftijd (t.o.v. 18-19-jarigen):
20-21 jaar –0.06 0.94
22-23 jaar 0.40 1.15
24 jaar en ouder 0.48 1.60

opleidingsrichting (t.o.v. algemeen):
landbouw 0.53 1.70
techniek 0.12 1.13
economie 0.43 1.53
gezondheidszorg 0.22 1.25
gedrag en maatschappij 0.56 1.76

geen diploma behaald (t.o.v gediplomeerden) 0.63 1.88

mannen –0.22 0.80

land van herkomst (t.o.v. Nederland):
Turkije en Marokko 1.04 2.81
Suriname en Antillen 0.41 1.51

constante –2.16 0.12

gecursiveerde effecten zijn niet significant (p > .05)

Bron: ROA (RUBS'98)

Besluit: mbo'ers van school naar werk
Bij de verklaring van de ongunstige arbeidsmarktpositie van minderheden wordt vaak
gewezen op de betekenis van lage opleidingskwalificaties. Omdat de vacatures vooral
middelbare en hogere functies betreffen, is naar deze kwalificaties op de arbeidsmarkt
weinig vraag en voorzover er vacatures voor lageropgeleiden zijn, worden zij verdrongen
door hogeropgeleiden. In dit licht bezien is het hier gemaakte uitstapje naar de arbeids-
marktpositie van allochtone mbo'ers die recent het onderwijs hebben verlaten zonder
meer relevant. In beginsel zijn hun arbeidsmarktkansen gunstig. De achterliggende
veronderstelling was dat bij deze categorie van het arbeidsaanbod er tussen minderheden
en autochtonen nauwelijks verschillen in positie zichtbaar zouden zijn. Toch is dit niet
het geval. Het allochtone arbeidsaanbod heeft een grotere afstand tot werk dan het
autochtone arbeidsaanbod. Ook in tijden van hoogconjunctuur waardoor selectie-
mechanismen een geringere betekenis hebben, doen minderheden het minder goed
dan autochtonen. De gegevens wijzen, net als eerder, op een aanbodrij waar Turken en
Marokkanen het verst achterin staan. Welke factoren hieraan ten grondslag liggen, komt
aan de orde in de slotparagraaf waar de bevindingen van dit hoofdstuk in verband worden
gebracht met inzichten van andere studies over de arbeidsmarktpositie van minderheden.
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2.7 Wat weten gemeenten van de arbeidsmarktpositie van minderheden in hun stad? 
Het beschikbare datamateriaal staat toe om op landelijk niveau een redelijk goed beeld
te schetsen van de arbeidsmarktpositie van etnische minderheden en de ontwikkelingen
die zich hierin hebben afgespeeld. Hoewel wat betreft de gegevensvoorziening nog
wel het een en ander te wensen overblijft, is het landelijk beeld superieur aan het
beeld dat veel gemeenten hebben van de arbeidsmarktpositie van etnische minderheden
in hun stad. Dat blijkt uit de inventarisatie van gegevensbronnen in de acht gemeenten
die aan deze rapportage meewerken. Zij zijn verzocht gegevens te verstrekken over
enkele kernindicatoren van de arbeidsmarktpositie van minderheden. Daarbij was het
niet de bedoeling dat er specifiek voor dit doel gegevens werden uitgedraaid, al zijn
diverse gemeenten hier wel toe overgegaan. De idee was vooral om inzicht te krijgen
in gegevens die gemeenten direct beschikbaar hebben. Concreet betrof het informatie
over de arbeidsmarktparticipatie, de werkloze beroepsbevolking, niet-werkende werk-
zoekenden en bijstandsgerechtigden. (Informatie over werkenden komt in het volgende
hoofdstuk aan de orde.) 
Informatie over niet-werkende werkzoekenden kan door alle gemeenten worden ver-
strekt. Sterker nog, dat doen ze al enkele jaren in het kader van de Monitor grotesteden-
beleid. Opmerkelijk is dat niet alle gemeentelijke contactpersonen op deze bron wijzen
en Arbeidsvoorziening vragen een uitdraai te maken. 
Voorzover na te gaan lijkt ook het gebruik van deze gegevens tussen gemeenten nogal
te verschillen. Amsterdam, Rotterdam en Enschede publiceren informatie over autoch-
tone en allochtone, niet-werkende werkzoekenden in arbeidsmarkt of – in het geval
van Rotterdam – minderhedenpublicaties. Het meest uitgebreid is het beeld in Rotter-
dam, waar in de zogeheten Minderhedenmonitor die in opdracht van het gemeente-
bestuur door het ISEO en COS wordt verzorgd, uitgebreid wordt ingegaan op de stand
van zaken en de ontwikkelingen van geregistreerde werkzoekende minderheden en
autochtonen in de stad. De monitor doet gedetailleerd verslag, onder meer door onder-
scheid te maken naar diverse achtergrondkenmerken van minderheidsgroepen en deel-
gemeenten van de stad. De informatievoorziening van Rotterdam over niet-werkende
werkzoekenden steekt met kop en schouders boven die van de andere gemeenten uit.
Ook vanwege de aandacht die de monitor besteedt aan andere arbeidsmarktthema's
kan de gekozen aanpak als voorbeeld dienen voor andere gemeenten.
Behalve Rotterdam volgen ook Amsterdam en Enschede de ontwikkeling van etnische
minderheden door in specifieke arbeidsmarktrapportages gegevens van niet-werkende
werkzoekenden in de tijd naast elkaar te plaatsen. Voor de beoordeling van de realisatie
van beleidsdoelstellingen is een dergelijke opstelling van cijfers zonder meer nood-
zakelijk. Pas dan kan worden vastgesteld in hoeverre autochtonen en (diverse groepen)
minderheden verschillen wat betreft de af- of toename van het aantal niet-werkende
werkzoekenden. Dergelijke constateringen kunnen vervolgens de grondslag vormen
voor het besluit al dan niet specifiek beleid, gericht op minderheden of bepaalde groepen,
te voeren. Op grond van de aangeleverde informatie ontstaat de indruk dat in veel
gemeenten de mogelijkheden van de beschikbare gegevens niet optimaal worden ingezet
om belangrijke beleidsvragen te beantwoorden. Behalve dat duidelijk moet zijn op welke
wijze de arbeidsmarktpositie van diverse groepen in de stad zich ontwikkelt, is het even-
zeer gewenst dat – om uitspraken te doen over ondervertegenwoordiging in het werk-
zoekendenbestand – er wordt gerefereerd aan het aantal minderheden in de (beroeps)-
bevolking en aan de aantallen personen die recent de arbeidsmarkt hebben betreden. 
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Tabel 2.9 Niet-werkende werkzoekenden naar etnische groep (diverse identificatiecriteria) en gemeente, 1998-2000
(aantallen en procentuele veranderingen t.o.v. voorgaande jaar)

Sur./ overige 
Marok- Surina- Antil- Antil- overige alloch- vluchte- autoch-

Turken kanen mers lianen lianen minderh. tonen lingen tonen totaal

Amsterdam 1998 5.065 6.521 10.181 1.838 11.284 2.718 36.710 74.317
1999 4.905 6.242 8.428 1.629 10.222 1.763 32.546 65.735
2000 4.592 5.964 7.104 1.454 9.204 1.183 28.828 58.329
%98-99 –3 –4 –17 –11 –9 –35 –11 –12
%99-00 –7 –4 –16 –11 –10 –33 –11 –11

Rotterdam 1998 6.232 3.986 6.912 2.390 4.132 7.741 18.745 50.988
1999 5.678 3.805 5.636 2.416 3.404 7.039 15.225 43.839
2000 4.907 3.212 4.347 2.014 2.622 5.700 11.065 34.404
%98-99 –9 –5 –18 +1 –18 –9 –19 –14
%99-00 –14 –16 –23 –16 –23 –19 –27 –21

Utrecht 1998 1.310 2.211 718 193 573 1.843 407 8.097 15.352
1999 1.132 1.947 569 127 457 1.459 394 6.244 12.329
2000 1.118 1.839 555 131 379 1.316 395 5.128 10.861
%98-99 –14 –12 –21 –35 –20 –21 –3 –23 –19
%99-00 –1 –6 –2 +3 –17 –10 +1 –18 –21

Eindhoven 1998 919 371 201 133 191 1.161 4 7.047 11.377
1999 779 337 166 99 130 1.039 1 5.903 9.406
2000 636 299 149 92 85 857 5.009 7.889
%98-99 –15 –9 –17 –26 –32 –10 # –16 –17
%99-00 –18 –11 –10 –7 –35 –18 # –15 –16

Enschede 1998 1.117 293 167 42 247 1.137 182 6.876 10.161
1999 942 250 121 35 165 1.144 5 5.851 8.583
2000 898 238 113 28 74 1.061 3 5.278 7.751
%98-99 –16 –15 –28 –17 –33 +1 # –15 –15
%99-00 –5 –5 –7 –20 –55 –7 # –10 –10

Deventer 1998 738 26 79 123 296 132 3.315 4.746
1999 682 30 60 93 265 99 3.122 4.403
2000 537 24 61 4 279 13 2.264 3.201
%98-99 –8 +15 –24 –24 –10 –25 –6 –7
%99-00 –21 –20 +2 –96 +5 –87 –27 –27

Helmond 1998 227 249 49 428 4.123 5.076
1999 173 225 43 379 3.577 4.397
2000 162 193 23 292 3.099 3.769
%98-99 –24 –9 –12 –11 –13 –13
%99-00 –6 –14 –46 –23 –13 –14

Toelichting: etnische herkomst wordt voor Amsterdam bepaald volgens definitie Arbeidsvoorziening; voor Rotterdam, Deventer, 
Eindhoven volgens de BiZa/VNG-classificatie; voor Den Haag zijn geen gegevens beschikbaar naar etnische herkomst; Utrecht 
bepaalt etnische herkomst in principe volgens GBA, onbekenden worden gevuld m.b.v. RBA-bestand; Enschede bepaalt etnische 
herkomst d.m.v. zelfidentificatie; Helmond stelt dit vast op grond van nationaliteit. Deventer heeft de Surinamers en Antillianen bij 
elkaar opgeteld. Hetzelfde geldt voor Helmond. Omdat Helmond uitsluitend indeelt op basis van nationaliteit komt deze categorie 
neer op personen met de Surinaamse nationaliteit.
De categorie overige minderheden betreft de Grieken, Italianen, (ex-)Joegoslaven, Kaapverdianen, Portugezen, Spanjaarden en 
Tunesiërs en de categorie vluchtelingen wordt gevormd door de Vietnamezen, Irakezen, Iraniërs, Somaliërs en Ethiopiërs. Wanneer
categorie vluchtelingen 'leeg' is, zijn deze opgenomen bij de overige allochtonen.

Bron: diverse RBA-bestanden, ISEO (Monitor GSB), SCP-bewerking
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Voorzover wij hebben kunnen nagaan, gebeurt dit niet, ook niet in Amsterdam,
Rotterdam en Enschede. Het ontbreken van een meer analytische blik bij het gebruik
van de cijfers blijkt ook hieruit dat een vergelijking met de stand van zaken op landelijk
niveau of in andere steden niet wordt gemaakt. Bij deze constatering is overigens enige
voorzichtigheid geboden. Diverse contactpersonen wijzen erop dat het beschikbare cijfer-
materiaal binnen gemeenten zich soms onttrekt aan de waarneming van buiten-staanders.
Dit omdat lang niet alle informatie wordt gepubliceerd in statistieken en beleidsstukken,
maar op verzoek van voor het terrein relevante gemeentefunctionarissen wordt geleverd.
Hoe dit ook zij, het neemt de indruk niet weg dat veel gemeenten weliswaar beschikken
over de benodigde gegevens, maar deze niet optimaal benutten om duidelijkheid te
krijgen over waar ze nu eigenlijk staan, zowel wat betreft de ontwikkelingen in de
afgelopen jaren als in vergelijking met de landelijke situatie en in andere gemeenten. 

Tabel 2.9 bevat de gegevens over niet-werkende werkzoekenden in acht gemeenten. De
gegevens zijn ontleend aan de GSB-monitor van het ISEO. Ondanks dat de gegevens
afkomstig zijn van een en dezelfde instantie, Arbeidsvoorziening, springt toch vooral
de enorme diversiteit in identificatie van minderheden in het oog. De uitgebreide toe-
lichting onder aan de tabel op de aard van de gegevens spreekt in dit verband boekdelen.
Acht gemeenten hanteren vijf verschillende manieren van etnische identificatie, een
gemeente – Den Haag – zou helemaal niet beschikken over gegevens naar etnische
herkomst.15 Ook de toedeling van groepen in bepaalde verzamelcategorieën verloopt
niet uniform. Het gevolg laat zich niet moeilijk raden; de vergelijking van gegevens
tussen gemeenten is nauwelijks zinvol.

De gegevens van niet-werkende werkzoekenden volgen – niet onverwacht – de landelijke
tendens van een daling van het aantal werklozen. Voorts blijkt, net als in het voorgaande,
dat van de minderheidsgroepen de Surinamers op de arbeidsmarkt de grote winnaars
zijn. Het aantal niet-werkende werkzoekende Surinamers is naar verhouding het snelst
gedaald. Zeer fors is de afname van Surinaamse werkzoekenden in Rotterdam. 
In Amsterdam is bij Surinamers het aantal werkzoekenden zelfs naar verhouding sneller
gedaald dan bij de autochtonen. Eindhoven, Enschede, Deventer en Helmond boeken
goede resultaten bij de uitstroom van Turken. De tabel laat ook duidelijk zien dat van-
wege de grote verschillen in aantallen allochtone en autochtone werkzoekenden, de
situatie in grote steden zich op een volstrekt ander schaalniveau beweegt dan in de
middelgrote steden. 

Arbeidsmarktparticipatie en werkloosheid
Is er op grond van gegevens over niet-werkende werkzoekenden nog een voor de zeven
van de acht gemeenten volledige tabel samen te stellen – overigens vooral dankzij het-
geen wordt verzameld via de GSB-monitor –, lastiger is dit bij andere arbeidsmarkt-
indicatoren. Alleen Amsterdam en Rotterdam beschikken over informatie over arbeids-
marktparticipatie en werkloosheid (werkloze beroepsbevolking en geregistreerde
werkloosheid) van minderheidsgroepen. Deze indicatoren, die aansluiten op de reguliere
definities, maken een adequate vergelijking mogelijk met landelijke gegevens, hoewel
in de beschikbare publicaties van beide steden dit achterwege blijft. Een ander voor-
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deel is dat dergelijke gegevens niet zijn vervuild, zoals bij gegevens over niet-werken-
de werkzoekenden wel het geval is. Amsterdam ontleent gegevens over de arbeids-
marktparticipatie en werkloosheid aan de door het bureau O+S uitgevoerde Enquête
Beroepsbevolking die in 1999 is gehouden. Rotterdam baseert zich op gegevens van
de Rotterdamse respondenten in de SPVA'98. Zij worden in de eerdergenoemde Minder-
hedenmonitor gepubliceerd. Andere gemeenten stellen het zonder informatie over
arbeidsmarktindicatoren die aansluiten op de formele definities van beroepsbevolking
en werkloosheid. Voor zes van de acht hier onderzochte gemeenten kunnen dergelijke
gegevens evenwel ook aan de SPVA'98 worden ontleend16; zij het dat het qua aantallen
hier en daar wringen is. Tabel 2.10 en 2.11 geven een overzicht.

Over het geheel genomen verschilt de arbeidsmarktparticipatie van minderheidsgroepen
in de onderscheiden gemeenten niet sterk van elkaar. Opvallend is het relatief hoge
participatiecijfer van Marokkanen en van Surinamers in Eindhoven. De arbeidsmarkt-
participatie van Antillianen vertoont nog de grootste schommelingen; vooral in
Rotterdam en in Enschede participeren zij in vergelijking met de andere gemeenten in
geringe mate.

Tabel 2.10 Arbeidsmarktparticipatie naar land van herkomst en gemeente, 1998 (in procenten)

Amsterdam Rotterdam Den Haag Utrecht Eindhoven Enschede

Turkije 43 44 49 47 48 47
n 574 748 536 286 196 279

Marokko 39 42 42 45 53 44
n 699 548 379 359 121 165

Suriname 68 65 67 64 70 64
n 760 698 331 311 128 96

Antillen 63 50 65 72 62 50
n 262 278 241 187 111 52

Nederland 71 69 69 72 62 65
n 350 280 270 192 164 181

Bron: ISEO/SCP (SPVA'98) 

De verschillen in werkloosheid variëren wel sterk tussen de steden. Turken in Utrecht
en Eindhoven zijn beduidend minder vaak werkloos dan Turken in de andere gemeenten.
De werkloosheid bij deze groep is met name hoog in Rotterdam en in Enschede. Voor
deze steden geldt in zijn algemeenheid dat de werkloosheid hoger is dan in ander
gemeenten. Dit komt vooral tot uitdrukking in de hoge werkloosheid van Marokkanen
en – voor Rotterdam in het bijzonder – van Antillianen. 
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Tabel 2.11 Werkloze beroepsbevolking naar land van herkomst en gemeente, 1998 (in procenten)

Amsterdam Rotterdam Den Haag Utrecht Eindhoven Enschede

Turkije 21 26 23 11 12 30
n 247 324 265 134 94 129

Marokko 22 34 18 17 23 37
n 268 229 155 161 64 71

Suriname 12 15 11 12 9 18
n 516 450 219 200 90 61

Antillen 12 23 14 7 17 19
n 164 140 153 134 69 26

Nederland 5 7 5 5 6 6
n 249 192 186 138 101 118

Bron: ISEO/SCP (SPVA'98)

Bijstand
Wat betreft informatie over minderheden in de bijstand en de mate waarin zij uitstromen,
is de situatie weinig hoopgevend. Van Amsterdam zijn geen gegevens ontvangen.
Problematisch is verder dat de gemeentelijke bijstandsstatistieken – nog steeds –
alleen nationaliteit als criterium voor identificatie van etnische groepen hanteren, met
uitzondering van Den Haag dat uitgaat van het geboorteland van de persoon. Het behoeft
weinig betoog dat het nationaliteitscriterium steeds minder voldoet voor het traceren
van minderheden in de bestanden. Antillianen blijven in het geheel buiten schot,
Surinamers voor het overgrote deel en Turken en Marokkanen verdwijnen steeds vaker
buiten beeld. Eindhoven, Enschede en Deventer rapporteren uitsluitend gegevens naar
nationaliteit. In Rotterdam en Utrecht hebben respectievelijk het COS en de afdeling
Bestuursinformatie bijstandsgegevens gekoppeld aan het GBA, waardoor zij in staat
zijn etnische minderheden op de gebruikelijke wijze te identificeren. In Rotterdam
zijn inmiddels voor drie jaren dergelijke analyses uitgevoerd, zodat veranderingen in
de tijd kunnen worden gevolgd. 

De gebrekkige informatievoorziening van minderheden in de bijstand is opmerkelijk
omdat gemeentelijke beleidsdoelstellingen onder meer betrekking hebben op de uit-
stroom uit de bijstand en op het voorkomen dat werkzoekenden in de bijstand terecht-
komen (sluitende aanpak). Omdat de informatievoorziening tekortschiet is over de
resultaten van het beleid in de meeste gemeenten weinig te zeggen. Daaraan kan 
overigens nog worden toegevoegd dat in het beleid dergelijke gegevens niet altijd een
prominente rol spelen. Ook in gemeenten waar de informatievoorziening goed op orde
is, bleek het beschikbare materiaal bij relevante functionarissen van de Sociale Dienst
niet altijd bekend te zijn. 
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Tabel 2.12 Gemeentelijke gegevens over minderheden in de bijstand

aard van de 
gemeente gegevens/bron/jaar specificatie type conclusies publicatie(s)

Amsterdam niet beschikbaar/
niet ontvangen

Rotterdam - ontvangers bijstand, - aantallen naar herkomst, - aantallen minderheden in - Minderheden-
1997-1999 plus % in de bevolking de bijstand, aandelen monitor

- SoZaWe - koppeling bijstand- per groep
gegevens-GBA - mutaties 1997-99, naar

herkomst en geslacht

Den Haag - ontvangers bijstand - aantallen naar geboorte- - aantallen minderheden - gemeentelijke
- SoZaWe land persoon in de bijstand, aandelen notitie

per groep

Utrecht - ontvangers bijstand - aantallen naar herkomst - aantallen minderheden - afzonderlijk
- SoZaWe - koppeling bijstand- in de bijstand rapport

gegevens-GBA

Eindhoven - ontvangers bijstand - aantallen naar - aantal personen met niet- - uitdraai
- SoZaWe nationaliteit Nederlandse nationaliteit

in de bijstand

Enschede - ontvangers bijstand - aantallen naar - aantal personen met niet- - Arbeidsmarkt-
- Dienst Maatschap- nationaliteit Nederlandse  nationaliteit monitor (I&O 

pelijke Ontwikkeling in de bijstand research/
- mutaties voor gemeente

diverse jaren Enschede)

Deventer - ontvangers bijstand - aantallen naar - aantal personen met niet- - uitdraai
- Sektor Sociale nationaliteit Nederlandse nationaliteit
Voorzieningen in de bijstand

Helmond - ontvangers bijstand - aantallen naar - aantal personen met niet- - uitdraai
- Dienst Algemeen nationaliteit Nederlandse nationaliteit

Welzijn in de bijstand

Verbetering van de informatievoorziening lijkt gewenst. Gemeenten zullen dit zelf ter
hand moeten nemen want landelijke bronnen – zeker in de huidige opzet – bieden
onvoldoende soelaas. De EBB ontbeert voor minderheden voldoende aantallen minder-
heden, zodat onderscheid naar gemeenten niet mogelijk is. SPVA-gegevens hebben als
nadeel dat ze onregelmatig verschijnen met als gevolg dat ze, zeker wanneer het om
arbeidsmarktgegevens gaat, snel verouderen. Voor kleinere gemeenten is het vanwege
de kosten en de beschikbare menskracht niet realistisch te veronderstellen dat ze perio-
diek een onderzoek naar de beroepsbevolking zullen doen. De beschikbare gegevens
over niet-werkende werkzoekenden, met alle beperkingen van dien, zijn een aanvaard-
baar alternatief. Meer dan thans het geval is, zou de nadruk moeten liggen op de ana-
lyse van deze gegevens, en dan vooral gericht op het beschikbaar krijgen van stroomge-
gevens.
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Daaruit kan worden afgeleid welke minderheden (naar groep, achtergrondkenmerken,
fasering) in- en uitstromen. Dit soort informatie is bij uitstek geschikt om beleids-
prioriteiten te kiezen en te (her)ijken. Voorts is het zaak dat dergelijke gegevens ook
beschikbaar komen voor minderheden in de bijstand. Helaas is het nog steeds zo dat
in veel gemeenten sociale diensten uitsluitend gegevens naar nationaliteit publiceren,
die slechts van beperkte waarde zijn. De U-bochtconstructie waarbij bijstandsgegevens
worden gekoppeld aan bevolkingsgegevens lijkt de meest aangewezen weg om bruikbare
informatie te krijgen in de aantallen minderheden in de bijstand en de ontwikkelingen
(stromen) die zich hier voordoen.

2.8 Besluit
De arbeidsmarkt opereert als een harmonica, zo veel laten de bevindingen wel zien. In
tijden van economische laagconjunctuur krimpt de arbeidsmarkt ineen om bij aantrek-
kende economische groei ver uit te zetten. Meer personen raken dan aan het werk,
ook degenen die tot de kwetsbare groepen worden gerekend, waaronder lageropgeleiden,
ouderen en minderheden. Zo bezien is economische groei een zeer goede remedie
tegen de werkloosheid van etnische minderheden. In tijden van laagconjunctuur zijn
de arbeidskansen van minderheden slecht, zeker bij de lageropgeleiden onder hen, die
bij de minderheden een belangrijk deel van de bevolking uitmaken. De concurrentie
van autochtonen en hogeropgeleiden zet hen ver terug in de aanbodrij, met een hoge
werkloosheid als gevolg. Pas wanneer de arbeidsmarkt aantrekt, komen ook categorieën
van het arbeidsaanbod met een lagere productiviteit aan bod. Hoewel er meer personen
aan de slag komen, roomt ook dan de arbeidsmarkt af. Aanbodkenmerken als leeftijd
en opleidingsniveau blijven een belangrijke rol spelen, net als de etnische herkomst.
Als gevolg van de samenstelling van het aanbod van groepen en de werving- en selectie-
praktijken van arbeidsorganisaties lijken de posities in de aanbodrij min of meer vast
te liggen, waarbij de arbeidskansen van etnische minderheden en die van Turken en
Marokkanen in het bijzonder slechter zijn dan die van autochtonen. Afgaande op de
meest recente werkloosheidscijfers van 2000 halen zij pas hun relatieve achterstand in
wanneer de nood op de arbeidsmarkt hoog is gestegen. 
Hoe aansprekend de metafoor van de aanbodrij ook is, ze laat nog verschillende vragen
open. Een van de vragen is waarom de rangorde van groepen is zoals ze is. Waarom
blijven Turken en Marokkanen verder achter dan Surinamers en Antillianen, en waarom
blijven zíj weer achter bij autochtonen? Aan deze vraag is de rest van de slotparagraaf
gewijd. Behalve dat de merites van de in dit hoofdstuk gebruikte onderzoeksaanpak
nog eens tegen het licht worden gehouden, worden de uitkomsten in verband gebracht
met bevindingen van andere studies. Bij deze bespreking wordt onderscheid gemaakt
naar de betekenis van individuele kenmerken van het arbeidsaanbod, werving- en
selectiepraktijken van werkgevers en kenmerken van de arbeidsplaatsenstructuur (vgl.
Veenman 1998). 

Kenmerken van het arbeidsaanbod
In dit hoofdstuk zijn zo nauwkeurig mogelijk de individuele kenmerken van minder-
heden en autochtonen met elkaar vergeleken. Helemaal sluitend is zo'n vergelijking nooit.
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Bepaalde kenmerken zijn niet, andere slechts globaal gemeten. Zo is er aandacht besteed
aan de betekenis van het opleidingsniveau, maar in de gebruikte arbeidsmarktsurveys
is bijvoorbeeld niet bekend in hoeverre minderheden van autochtonen verschillen op
het punt van samenstelling van het vakkenpakket, de eindexamenresultaten, enz. Tesser
et al. (1999) stellen vast dat minderheden vaker zakken voor het examen en minder
goede cijfers behalen bij het centraal examen dan autochtonen. Een ander punt is dat
Turken en Marokkanen hun opleidingskwalificaties beduidend vaker dan Surinamers
en Antillianen in het land van herkomst hebben behaald. De nadelen hiervan voor de
arbeidskansen zijn velerlei. Werkgevers kennen de aard van de diploma's niet en hoewel
er mogelijkheden tot diplomavergelijking zijn, wordt in een situatie waarin een vacature
moet worden vervuld de voorkeur gegeven aan personen met Nederlandse diploma's
(Rettab 1995). Daarnaast kan moeilijk de betekenis van Nederlands onderwijs worden
onderschat voor het verkrijgen van relevante contacten, het op de hoogte raken van de
Nederlandse 'cultuur' en het leren of verbeteren van het Nederlands (Dagevos en
Veenman 1992). Nederlands onderwijs integreert niet alleen omdat hierdoor de kansen
in het sociaal-economisch domein stijgen, maar ook en daarmee samenhangend omdat
de oriëntatie op de Nederlandse samenleving toeneemt. Een dergelijke oriëntatie ver-
sterkt op haar beurt weer de kansen op de arbeidsmarkt (Dagevos 2001a). Surinamers
en Antillianen onderscheiden zich op het vlak van wat wel sociaal-culturele integratie
wordt genoemd scherp van Turken en Marokkanen. Leden van de eerstgenoemde
groepen gaan bijvoorbeeld in hun vrije tijd vaker om met autochtonen dan Turken en
Marokkanen. Ook de opvattingen van Surinamers en Antillianen over onder meer
individualisering en man-vrouwrollen lijken op die van de gemiddelde Nederlander,
terwijl Turken en Marokkanen over het geheel genomen meer traditionele opvattingen
hebben (Dagevos 2001a). Die gerichtheid op de eigen groep en een grotere culturele
afstand ten opzichte van de autochtone samenleving zet Turken en Marokkanen verder
achter in de aanbodrij dan Surinamers en Antillianen. De gerichtheid op de eigen groep,
die overigens bij Turken sterker is dan bij Marokkanen, heeft op de arbeidsmarkt
onder meer gevolgen voor het zoekgedrag. Turken en Marokkanen zoeken vaak via
het eigen netwerken naar werk. Behalve dat autochtone werkgevers niet via dergelijke
zoekkanalen werven, leiden deze netwerken vaak tot laaggekwalificeerd, flexibel werk
(bv. Böcker 1994), die de opstap vormt naar een weinig stabiele loopbaan met het
veelvuldig voorkomen van werkloosheid.

In hoeverre verschillen in arbeidsoriëntatie – nader te onderscheiden in onder meer de
gerichtheid op werk, afkeer van bepaalde type banen, gewenste verschil tussen uitkering
en loon – van betekenis zijn voor de plaats in de aanbodrij is niet zonder meer aan te
geven. Het onderzoek dat hiernaar is verricht, wijst er steeds op dat minderheden het
belang van betaalde arbeid sterk benadrukken (zie voor een overzicht van deze studies,
Dagevos et al. 1999). Het voorbehoud dat bij deze studies moet worden gemaakt, is
dat ze overwegend houdingen meten, en niet of slechts zijdelings ingaan op het (zoek)-
gedrag. Ook zijn diverse van deze onderzoeken alweer tamelijk oud en geven geen
uitsluitsel over hoe minderheden op een krappe arbeidsmarkt opereren. Voorts is lang
niet altijd sprake van een systematische vergelijking met de arbeidsoriëntatie van
autochtone werkzoekenden. Er zijn derhalve geen duidelijke aanwijzingen dat verschillen
in arbeidsoriëntatie een belangrijke verklaring vormen voor de gevonden rangorde van
groepen in de aanbodrij, maar het tegendeel is evenmin duidelijk aangetoond. 
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Werving- en selectiepraktijken van werkgevers
Selectie van werknemers is geen objectief proces waar degene met de hoogste punten
de winnaar is; cultuurverschillen spelen een belangrijke rol. Aan selectieprocedures
zijn verwachtingen over elkaars gedrag verbonden, verwachtingen die niet altijd sporen
tussen de autochtone selecteur en de allochtone kandidaat. Verschillen in opvattingen
en culturele oriëntaties kunnen de instroom van minderheden hinderen. Wat uit onder-
zoek naar voren komt, is – in het algemeen gesteld – dat allochtone kandidaten zich in
sollicitatiegesprekken niet goed presenteren, zich onvoldoende profileren. Dit hangt
onder meer samen met de opvatting dat het gepast is een zekere afstand te bewaren
ten opzichte van een persoon die als meerdere of hogergeplaatste wordt beschouwd.
Het probleem is dat een bescheiden opstelling door selecteurs wordt opgevat als een
uiting van desinteresse en demotivatie van de kandidaat. De verwachtingen die een
selecteur heeft van een kandidaat komen niet uit. In de Nederlandse context verwacht
een selecteur juist dat een kandidaat zich verkoopt. Een sollicitatiegesprek is een
toneelspel van loven en bieden, en een beetje overdrijven mag. In een formele setting
als een sollicitatiegesprek hebben minderheden moeite om in dit rollenspel aan de
verwachtingen te voldoen. Lijnmanagers en personeelsfunctionarissen zijn zich vaak
niet bewust van de betekenis van cultuurverschillen. Doorgaans zijn zij van mening
dat ze uitsluitend op basis van kwaliteit selecteren en geen onderscheid maken naar
etniciteit. Het niet (h)erkennen van de betekenis van communicatieproblemen als
gevolg van verschillen in cultuur maakt hun stellingname evenwel minder geloofwaardig,
net als onderzoeksbevindingen waar allochtonen rapporteren over hun ervaringen tijdens
sollicitaties (vgl. Dagevos en Beljaarts 1996; Dagevos en Rodenburg 1998). 

Een andere factor die het verschil in positie in de aanbodrij van Turken, Marokkanen,
Surinamers en Antillianen zou kunnen verklaren, is dat discriminatie bepaalde groepen
harder treft dan andere. Surinamers en Antillianen zouden – gezien onze bevindingen
– dan minder vaak te maken hebben met discriminatie dan Turken en Marokkanen.
Hierover zijn indicaties te ontlenen aan onderzoek onder werkgevers. Veenman (1995)
heeft werkgevers gevraagd in hoeverre zij van mening zijn dat de arbeidsprestaties
van bepaalde allochtone groepen van elkaar verschillen. Ook is onderzocht in hoeverre
zij onderscheid maken in de bereidheid om bepaalde groepen aan te nemen. Zowel voor
wat betreft de arbeidsprestatiebeelden als de aannamebereidheid scoren mediterranen,
Marokkanen in het bijzonder, laag.
De bevindingen van Veenmans onderzoek sluiten goed aan bij onze uitkomsten over
de ontwikkeling van de werkloosheid van minderheden in de jaren negentig. De 
antwoorden van de werkgevers weerspiegelen de positie van leden van etnische minder-
heden in de aanbodrij. Marokkanen en Turken hebben minder kansen op aanname dan
Surinamers, en worden het liefst niet aangenomen wanneer er op de arbeidsmarkt
alternatief arbeidsaanbod beschikbaar is. Dat deze rangorde lang niet altijd is gebaseerd
op eigen ervaringen blijkt hieruit dat werkgevers die geen minderheden in dienst hebben
(gehad) negatiever staan ten opzichte van etnische minderheden als werknemer dan
werkgevers die wel minderheden in dienst hebben. Klaarblijkelijk zijn hier vooroordelen
van belang over onder meer de opleidings- en taalachterstand en de culturele afstand
van deze groepen. Ofwel, statistische discriminatie speelt een rol waardoor individuen
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worden beoordeeld op grond van aan de groep toegeschreven kenmerken. Gevolg is
dat Turken en Marokkanen achter in de aanbodrij komen te staan, ook degenen die
niet tot het door werkgevers geschetste profiel behoren. 

Nu is het verdedigbaar, en volgens de theorie van de aanbodrij ook te verwachten, dat
belemmeringen die samenhangen met statistische discriminatie vooral een rol spelen
als er wat te kiezen valt. In een krappe arbeidsmarkt stapt een werkgever over zijn
bedenkingen heen en kiest bij wijze van spreken elke gegadigde die zich aandient.
Nochtans is het ook in een dergelijke context niet uitgesloten dat werving- en selectie-
praktijken tot gevolg hebben dat minderheden niet instromen. Diverse studies hebben
erop gewezen dat ingesleten patronen van werving en selectie – onbewust en 
onbedoeld – minderheden niet bereiken. Het zoeken van werknemers via kanalen die
niet door minderheden worden benut, is hiervan een bekend voorbeeld. Het plaatsen
van advertenties in kranten die door minderheden weinig worden gelezen en het zoeken
via eigen netwerken waar minderheden geen deel van uitmaken, hebben tot gevolg dat
het allochtone arbeidsaanbod niet wordt bereikt. Ook kan worden gewezen op de
geringe betekenis van arbeidsbureaus voor de vacaturevervulling van arbeidsorganisaties,
terwijl minderheden, en Turken en Marokkanen in het bijzonder, deze organisatie
vaak en als enig zoekkanaal gebruiken (vgl. Veenman 1998; Dagevos en Odé 1999).
Minderheden blijven buiten het vizier. Dit laatste wordt ook veroorzaakt doordat
arbeidsorganisaties in geringe mate gericht onder minderheden werven, ook wanneer
er sprake is van krapte. Dit blijkt uit een grootschalig onderzoek onder bedrijven in de
particuliere sector (Schellekens et al. 1999). Bij bedrijven die kampen met moeilijk
vervulbare vacatures is nagegaan in hoeverre zij zijn gaan werven onder zogeheten
kwetsbare groepen. Het blijkt dat die inspanningen zich wel richten op vrouwen,
lageropgeleiden en ouderen, maar niet op allochtonen. Of werkgevers denken niet aan
het allochtone aanbod als potentiële werkgever of zien het liever aan zich voorbijgaan.
Hoe dit ook zij, de arbeidskansen worden er door ingeperkt. Inspanningen op dit terrein
lonen wel, zo blijkt uit hetzelfde onderzoek. Bij de weinige bedrijven die gericht minder-
heden hebben geworven, is de instroom van minderheden hoger dan bij de bedrijven
die hiertoe geen initiatieven hebben ondernomen. 

Kenmerken en ontwikkelingen van de arbeidsplaatsenstructuur
De geconstateerde verschillen in arbeidskansen tussen groepen kunnen ook samen-
hangen met het feit dat minderheden zich – vanwege het overwegend lage opleidings-
niveau – vooral richten op het onderste segment van de arbeidsmarkt. Dat de arbeids-
kansen van minderheden en van bepaalde etnische minderheidsgroepen in het bijzonder
hierdoor ongunstig worden beïnvloed, zou dan met twee factoren te maken kunnen
hebben: (1) een gering en dalend aantal functies in het onderste segment en/of (2) een
grote mate van concurrentie om dergelijke banen, waardoor ook in een krappe arbeids-
markt verdringing van minderheden een grote rol blijft spelen. Om hierover duidelijkheid
te krijgen, moet eerst kort worden ingegaan op welke ontwikkelingen zich de afgelopen
decennia aan de onderkant van de arbeidsmarkt hebben voorgedaan. In tegenstelling
tot wat vaak wordt gedacht, is in de afgelopen twintig, dertig jaar het aandeel beroepen
aan de onderkant in Nederland niet afgenomen (De Beer 1996; 2001)17. 
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De veranderingen zijn veeleer kwalitatief van aard; waren in de jaren zestig laag-
gekwalificeerde banen vooral banen in de industrie, in de decennia daarna zijn deze
banen in hoog tempo verdwenen en zijn banen in de dienstensector hiervoor in de
plaats gekomen (Dagevos 1995). Per saldo is het aandeel laaggekwalificeerde banen
in de werkgelegenheid opvallend stabiel gebleven. Nochtans zijn deze ontwikkelingen,
op verschillende manieren, van invloed (geweest) op de arbeidsmarktpositie van minder-
heden. In de eerste plaats zijn minderheden, Turken en Marokkanen in het bijzonder,
zwaar getroffen door deze herstructurering. De eerste generatie Turkse en Marokkaanse
mannen waren overwegend werkzaam in de lage banen in de industrie en zijn massaal
werkloos geworden dan wel via de WAO uitgestroomd. Velen van hen zijn daarna niet
meer aan de slag geraakt (Dagevos 2001b). Voorzover zij nog tot de beroepsbevolking
behoren, is onder andere vanwege hun lage opleidingsniveau, slechte beheersing van
het Nederlands en de langdurige periode van inactiviteit, hun oriëntatie op werk waar-
schijnlijk niet groot meer. De vertegenwoordiging van Surinamers en Antillianen in de
industrie was ook bij de primaire migranten al gering. Zij hebben dan ook minder te
lijden gehad van de herstructurering van de economie dan de Turken en Marokkanen.

De verandering van de structuur van de werkgelegenheid heeft niet alleen gevolgen
gehad voor de eerste generatie Turkse en Marokkaanse gastarbeiders. Vooral bij de
Turken valt op dat ook de jongeren en leden van de tweede generatie naar verhouding
vaak werk zoeken in de industrie, terwijl Marokkanen de switch naar de dienstensector
eerder en massaler hebben gemaakt, de sector waar zich de afgelopen jaren de sterkste
banengroei heeft voorgedaan. Marokkanen hebben door hun oriëntatie op de diensten-
sector zich derhalve meer dan de Turken aangepast aan de postindustriële economie.
Surinamers en Antillianen waren vanouds her al sterk georiënteerd op de dienstensector
en deze oriëntatie is bij de jongeren en tweede generatie alleen maar toegenomen.
Mogelijk perkt de oriëntatie van Turken op krimpende werkgelegenheidssectoren hun
arbeidskansen in, terwijl leden van andere groepen in sterkere mate hebben geprofiteerd
van de banengroei in de dienstensector. Of dit daadwerkelijk zo is, is op grond van
beschikbaar onderzoek niet goed aan te geven. 

De kwalitatieve veranderingen aan de onderkant van de dienstensector geven ook aan-
leiding om te veronderstellen dat de concurrentie om de beschikbare banen groot is
geweest. Van de onderkant van de dienstensector gaat een aanzuigende werking uit op
diverse categorieën van het aanbod. Veel vrouwen, scholieren en studenten zoeken
hier een baan en het heeft er de schijn van dat recentelijk ook nieuwe etnische minder-
heidsgroepen zich voor banen in dit segment hebben gemeld. Het is zeer wel mogelijk
dat, ondanks krapte op de arbeidsmarkt als geheel, op dit segment nog steeds sprake
is van scherpe concurrentie en verdringing. Dit zou een verklaring kunnen zijn voor
de nog steeds hoge werkloosheid onder lageropgeleide en jongere minderheden, die in
een context met ruime vraag-/aanbodverhoudingen het onderspit delven ten opzichte
hogeropgeleide, op flexibele banen georiënteerde vrouwen en studenten. Uit vacature-
onderzoek van het CBS (2000, PB00-184) blijkt dat in 1998 het aandeel moeilijk 
vervulbare vacatures het laagst is voor functies waar basisonderwijs (37% van de
vacatures zijn moeilijk vervulbaar) en mavo, havo of vwo wordt gevraagd (35%). Bij
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functies op hbo- of academisch niveau zijn iets meer dan 50% van de vacatures moeilijk
vervulbaar. Aan de bovenkant van de arbeidsmarkt doet de krapte zich kennelijk sterker
voelen dan aan de onderkant. In 1999 doet de krapte zich overigens ook voor aan de
onderkant van de arbeidsmarkt; het aandeel moeilijk vervulbare vacatures ligt in 1999
voor functies van verschillend opleidingsniveau op ongeveer hetzelfde niveau. In de
gevolgde redenering zou dit betekenen dat de arbeidskansen van lageropgeleide minder-
heden zijn toegenomen, omdat de krapte zich inmiddels ook aan de onderkant van de
arbeidsmarkt manifesteert.

Tot slot kan voor de verschillen in werkloosheid van minderheden en autochtonen nog
worden gewezen op het feit dat een groot deel van de minderheden emplooi probeert
te vinden op grootstedelijke arbeidsmarkten, waar de werkloosheid naar verhouding
hoog is en pas de laatste jaren substantieel is gaan dalen. Doordat autochtonen veel
meer gespreid dan allochtonen over het land woonachtig zijn, wordt hun arbeidsmarkt-
positie in mindere mate bepaald door ongunstige omstandigheden op bepaalde regionale
arbeidsmarkten. 

Conclusie
Deze schets draagt factoren aan die het aannemelijk maken waarom minderheden, ook
in tijden van hoogconjunctuur, in mindere mate aan de beurt komen dan autochtonen.
Hoewel er ruis zit op de vergelijking van individuele kenmerken van minderheden en
autochtonen, zijn minderheden dusdanig vaker werkloos dat er in elk geval geen aan-
leiding is om de betekenis van ongelijke behandeling uit te sluiten. Ook de uitkomsten
van in beginsel kansrijke allochtone mbo-schoolverlaters, die gezien hun Nederlandse
schoolloopbaan en diploma zich goed laten vergelijken met autochtonen, wijzen in die
richting. Tegelijkertijd is in een arbeidsmarkt waar werkgevers staan te springen om
personeel het steeds minder aannemelijk dat grote groepen minderheden bewust worden
buiten-gesloten. Kenmerken die in onze analyses niet of slechts globaal zijn gemeten
(arbeids-oriëntatie, zoekgedrag, beheersing Nederlands, voor de arbeidsmarkt weinig
efficiënte netwerken), zullen dan ook zeker van belang zijn. Werkgevers willen of kun-
nen, gezien de ongunstige individuele kenmerken, geen minderheden aannemen ofwel
slagen er niet in minderheden te bereiken en te selecteren in werving- en selectieproce-
dures. Het via andere kanalen zoeken van minderheden en werven van werkgevers kan
hiermee te maken hebben, net als (andere) onbewuste en bewuste belemmeringen.
Deze bevindingen nopen vooral tot beleid om vraag en aanbod bij elkaar te brengen, want
daarin zit de crux van de werkloosheid van minderheden in een krappe arbeidsmarkt. 
Opvallend is dat gemeenten nogal gebrekkig zijn geïnformeerd over de arbeidsmarkt-
positie van minderheden in hun stad, met Rotterdam als positieve uitzondering.
Behalve dat de wijze van identificatie van minderheden niet uniform en op ouderwetse
wijze (nationaliteit) geschiedt, zijn op gemeentelijk niveau nauwelijks analyses van de
positie van minderheden aangetroffen. In hoeverre de ontwikkelingen binnen gemeenten
overeenkomen met het landelijk beeld dan wel dat de situatie een positieve dan wel
negatieve uitzondering hierop vormt, is dan ook niet goed aan te geven. Voor het voeren
van specifiek op minderheden gericht beleid door gemeenten, lijkt dergelijke informatie
toch een belangrijk vertrekpunt te zijn.
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Bijlage: regressiemodellen werkloosheid autochtonen, 1994-1998

Tabel B2.1 Effecten van opleidingsniveau en leeftijd op werkloosheid, ongestandaardiseerde regressiecoëfficiënten
(logistische regressieanalyse) naar geslacht, autochtone Nederlanders, 1994

mannen vrouwen

opleidingsniveau (t.o.v. geen/bao):
lbo –0.87 ** –0.44 **
mavo –0.53 ** –0.59 **
mbo –1.05 ** –1.02 **
havo/vwo –0.23 –0.70 **
hbo –0.88 ** –1.14 **
wo –0.69 ** –0.98 **

leeftijd (t.o.v. 15-19 jaar)
20-24 jaar –0.45 * –0.66 **
25-29 jaar –0.81 ** –0.72 **
30-34 jaar –1.23 ** –0.66 **
35-39 jaar –1.31 ** –0.30 *
40-44 jaar –1.45 ** –0.45 *
45-49 jaar –1.55 ** –0.65 **
50-54 jaar –1.55 ** –0.89 **
55-64 jaar –1.85 ** –1.22 **

constante –1.03 ** –0.77 **

N 27.327 16.489

* (p < .05) ** (p < .01)

Bron: CBS (EBB'94)

Tabel B2.2 Effecten van opleidingsniveau en leeftijd op werkloosheid, ongestandaardiseerde regressiecoëfficiënten
(logistische regressieanalyse) naar geslacht, autochtone Nederlanders, 1998

mannen vrouwen

opleidingsniveau (t.o.v. geen/bao):
lbo –0.74 ** –0.50 **
mavo –0.53 ** –0.73 **
mbo –1.09 ** –1.11 **
havo/vwo –0.09 –0.69 **
hbo –1.09 ** –1.41 **
wo –0.74 ** –1.60 **

leeftijd (t.o.v. 15-19 jaar)
20-24 jaar –0.31 * –0.71 **
25-29 jaar –0.95 ** –0.88 **
30-34 jaar –1.26 ** –0.62 **
35-39 jaar –1.41 ** –0.26
40-44 jaar –1.27 ** –0.34 *
45-49 jaar –1.20 ** –0.42 **
50-54 jaar –1.00 ** –0.65 **
55-64 jaar –1.13 ** –1.20 **

constante –1.85 ** –1.17 **

N 27.140 17.885

* (p < .05) ** (p <. 01)

Bron: CBS (EBB'98)
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Noten

1 Etnische minderheden zijn in de EBB-1998 geïdentificeerd aan de hand van het geboorteland-
criterium. Deze gegevens zijn ontleend aan CBS (1999). Dit is de papieren versie van de EBB-
1999 waarin voor diverse jaren, waaronder 1998, voor het eerst arbeidsmarktgegevens op basis
van het geboortelandcriterium zijn gepubliceerd. Omdat de gegevens van de SPVA ook op het
geboortelandcriterium zijn gebaseerd, zijn genoemde EBB-cijfers in de tabel opgenomen.

2 In een geval is de tijdreeks zelfs door ons aangepast. In 1993 komt het CBS uit op een werkloos-
heidspercentage van 44 bij de Marokkanen. Deze afwijking is ten opzichte van het vorige en vol-
gende jaar zo groot dat is besloten om het gemiddelde percentage van de jaren 1992 en 1994 in
de figuur op te nemen.

3 In deze definitie rekent het CBS onder allochtonen personen die niet de Nederlandse nationaliteit
hebben en personen die wel de Nederlandse nationaliteit hebben, maar niet in Nederland zijn
geboren.

4 De vergelijking van arbeidsmarktgegevens die respectievelijk zijn gebaseerd op de etniciteits-
definitie en herkomstdefinitie laat zien dat de verschillen in uitkomst zeer gering zijn. Om die
reden is de opname van deze gegevens in een tijdreeks dan ook goed mogelijk. De geconstateerde
ontwikkelingen weerspiegelen de feitelijke situatie en zijn niet toe te schrijven aan de verschillende
identificatiecriteria.

5 Deze gegevens hebben betrekking op geregistreerde werklozen.
6 De absolute aantallen zoals gepresenteerd, betreffen de aantallen per groep. Wanneer onder-

scheid wordt gemaakt naar opleidingsniveau en leeftijd zijn de aantallen iets lager vanwege de
non-respons op deze variabelen. Het verschil in aantallen in de SPVA 1994 en in de SPVA 1998
heeft te maken met het feit dat in de aflevering van 1998 de steekproef fors groter was dan in 1994.
De EBB-aantallen betreffen het gewogen bestand.

7 Bedacht moet worden dat de uitkomsten niet het gevolg zijn van een verandering in de opleidings-
samenstelling van de groep, er is immers per opleidingscategorie gepercenteerd. Op deze wijze
wordt vastgesteld – bijvoorbeeld – welk aandeel personen met een lbo-diploma in 1994 werkloos
is en welk aandeel personen met een dergelijk diploma in 1998 werkloos is. Niet kan worden uit-
gesloten dat in 1994 deze categorie qua samenstelling – bijvoorbeeld meer ouderen, meer personen
die het Nederlands niet goed beheersen – anders is dan in 1998. Mede om deze reden wordt
later in dit hoofdstuk een multivariate analyse uitgevoerd.

8 Na weging is het bestand teruggebracht tot de oorspronkelijke steekproefaantallen. De analyses
zijn overigens ook uitgevoerd op de ongewogen bestanden. De verschillen in onderzoeksuitkomsten
blijken zeer gering te zijn.

9 Deze gegevens hebben betrekking op hoofden van huishoudens; informatie over beheersing van
de Nederlandse taal is uitsluitend voor deze categorie beschikbaar.

10 Omdat de hier gebruikte gegevens dateren van 1998, en daarna de werkloosheid van minderheden
verder is gedaald, mag worden aangenomen dat in de jaren na 1998 het rendement van het
human capital van minderheden verder is vergroot. Of er thans geen verschillen meer zijn tussen
minderheden en autochtonen met overeenkomstige kenmerken is evenwel niet te zeggen, daartoe
ontbreken de benodigde gegevens.

11 Zekerheid hierover is evenwel niet te geven, omdat de noodzakelijke informatie over migratie-
achtergrond, schoolloopbaan en beheersing van de Nederlandse taal ontbreekt.

12 Er is ook nog een meer onderzoekstechnisch argument. In de eerder gepresenteerde werkloos-
heidsanalyses worden de werkloosheidskansen van zittende werknemers met bepaalde kenmerken
vergeleken met die van recente intreders op de arbeidsmarkt. Vooral voor de vergelijking van de
kansen van lageropgeleiden die recent op de arbeidsmarkt zijn gekomen en zittende werknemers
met een lage opleiding lijkt dit van belang te zijn, want intredekansen variëren in de tijd. In grote
lijnen is het zo dat autochtonen met een lage opleiding vaak ouderen zijn die al geruime tijd geleden
een baan hebben gevonden, terwijl bij minderheden ook op dit moment nog een groot aantal
lageropgeleiden de arbeidsmarkt betreedt. Dit bezwaar geldt niet wanneer de arbeidskansen van
allochtone en autochtone schoolverlaters uit het mbo met elkaar worden vergeleken.
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13 Het RUBS-onderzoek richt zich ook op de bestemming van schoolverlaters uit andere schooltypen.
Vooral bij het vbo, mavo, havo en vwo zijn de aantallen minderheden gering. Bovendien betreedt
de overgrote meerderheid van deze schoolverlaters niet de arbeidsmarkt, maar gaat verder met
een vervolgopleiding. Zij zijn voor het onderhavige doel dan ook minder interessant.

14 De categorie 'betaald werk' is inclusief personen in het leerlingwezen.
15 Dit is overigens opmerkelijk omdat Den Haag het SCP gegevens leverde van nww'ers waarbij

etnische herkomst is vastgesteld op basis van zelfidentificatie.
16 Deze gegevens zijn eerder gepubliceerd in de Integratiemonitor 2000 (Martens en Weijers, 2000).
17 Dat wil zeggen, het aandeel elementaire beroepen is stabiel gebleven, het aandeel lagere beroepen

is wel gedaald. In de beroepenclassificatie van het CBS behoren elementaire beroepen tot het
laagste en lagere beroepen tot het op een na laagste niveau.
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3 WERKENDE MINDERHEDEN NAAR EEN STABIELE POSITIE IN 
DE WERKGELEGENHEID? 

3.1 De betekenis van de banenmotor voor werkende minderheden
In de tweede helft van de jaren negentig zijn de kansen van minderheden op werk, ook
ten opzichte van autochtonen, toegenomen, zo blijkt uit het vorige hoofdstuk. De 
gunstige economische ontwikkeling blijkt de belangrijkste motor te zijn achter de
relatieve positieverbetering van minderheden. De vraag in dit hoofdstuk is of dit ook
geldt voor de positie van werkende minderheden. Wat is hier veranderd? Is de afhanke-
lijkheid van werkende minderheden van banen aan de onderkant van de beroepen-
structuur afgenomen. En hoe is het gesteld met het aantal werkenden in tijdelijke banen?
De achterliggende vraagstelling is of de krappe arbeidsmarkt niet alleen tot gevolg
heeft dat velen aan de slag raken, maar ook of het allochtone arbeidsaanbod de gelegen-
heid heeft gehad om banen te accepteren met gunstige kenmerken. Is het zo dat in tijden
van een ruime arbeidsmarkt werkgevers onder het mom van 'voor jou tien anderen' de
mogelijkheid hebben om personen aan te nemen die eigenlijk te hoog zijn opgeleid en
risico's met betrekking tot het functioneren afwentelen op het arbeidsaanbod – vooral
door middel van het aanbieden van tijdelijke functies. In tijden van hoogconjunctuur
laat het arbeidsaanbod zich niet 'onderbenutten' en kan ze tijdelijke functies aan zich
laten voorbijgaan. Het gevolg is dat werkenden in een krappe arbeidsmarkt meer 'waar'
krijgen voor hun menselijk kapitaal. In hoeverre het geschetste beeld zeggingskracht
heeft voor werkende minderheden en welk rendement – in een ruime en krappe arbeids-
markt – minderheden hebben van hun kenmerken is onderwerp van dit hoofdstuk. De
aandacht richt zich in het bijzonder op het beroepsniveau en de aard van de arbeidsrelatie
(tijdelijke en vaste banen). 

Dit hoofdstuk kent een met het vorige hoofdstuk vergelijkbaar stramien. Eerst wordt
voor de periode 1990-1999 bekeken welke ontwikkelingen zich hebben voorgedaan,
nu voor wat betreft de vertegenwoordiging in lage en flexibele banen. Over werkende
minderheden zijn EBB-gegevens voor het jaar 2000 nog niet bekend. Vervolgens gaat
de aandacht uit naar de ontwikkelingen bij diverse aanbodcategorieën – onderscheiden
naar opleidingsniveau, leeftijd en geslacht – en moeten multivariate analyses uitwijzen
in hoeverre de kans op een lage of tijdelijke baan verschilt tussen minderheden en
autochtonen die qua kenmerken (zo veel als mogelijk) overeenkomen. Door dergelijke
analyses uit te voeren voor twee meetmomenten – 1994 en 1998 – blijkt in hoeverre de
relatieve kansen van minderheden ten opzichte van autochtonen zich hebben gewijzigd.
Hierop aansluitend moet de analyse van de positie van minderheden en autochtonen
die recentelijk het mbo hebben verlaten, uitwijzen in hoeverre zij verschillen in het type
baan dat zij hebben verworven. Genoemde analyses hebben betrekking op werkenden
in loondienst. Welke betekenis het zelfstandig ondernemerschap heeft voor de positie
van minderheden en welke ontwikkelingen zich hierin hebben voorgedaan, komt
eveneens in dit hoofdstuk aan de orde. Ook maakt onderhavig hoofdstuk duidelijk
welke informatie gemeenten hebben over de positie van werkende minderheden in
hun stad. 
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In het onderstaande wordt eerst de ontwikkeling van het aandeel werkenden in elemen-
taire beroepen beschouwd. Dit is het laagste beroepsniveau dat door het CBS wordt
onderscheiden. Het gaat om beroepen waarin eenvoudige handelingen worden verricht
die nauwelijks scholing vereisen. Onder elementaire beroepen rekent het CBS onder
andere hulparbeiders in tuin- en akkerbouw, schoonmakers en werksters, productie-
medewerkers, hulpverkopers en bedienend en schoonmaakpersoneel in de horeca.
Naast elementaire beroepen onderscheidt de beroepsniveauclassificatie beroepen op
lager, middelbaar, hoger en wetenschappelijk niveau.

3.2 Werkenden aan de onderkant van de beroepenstructuur: elementair beroepsniveau
Het blijkt dat de relatie tussen de conjunctuur en het aandeel werkenden in elementaire
beroepsniveaus minder eenduidig is dan bij de omvang en duur van de werkloosheid.
Kennelijk zijn hier andere zaken van belang, zoals de samenstelling van de groep. Dit
laatste geldt met name voor de minderheden uit de niet-geïndustrialiseerde landen. Bij
hen is het aandeel werkenden in elementaire beroepen in de jaren negentig gestegen.
Zij bezetten steeds vaker de posities aan de onderkant van de beroepenstructuur en lijken
daarmee de plaats in te nemen van de traditionele arbeidsmigrantengroepen als de
Turken en Marokkanen. De twee laatstgenoemde groepen laten vanaf het midden van
de jaren negentig een afnemend aandeel werkenden aan de onderkant van de beroepen-
structuur zien. Waarschijnlijk hangt dit samen met de aangetrokken conjunctuur, die
werkenden in de gelegenheid stelt om hun positie te verbeteren en intreders de mogelijk-
heid geeft de allerlaagste banen aan zich voorbij te laten gaan. Een andere factor is dat
ouderen, die doorgaans op zeer laag niveau werkzaam zijn, langzamerhand uitstromen
en steeds minder bepalend zijn voor het groepsbeeld. In vergelijking met hen stromen
jongeren, die hoger zijn opgeleid, in op enigszins hogere beroepsniveaus. Nochtans
blijft de vertegenwoordiging van Turken en Marokkanen in elementaire beroepen,
ondanks een dalende tendens, in vergelijking met autochtone werkenden zeer groot.
Ook bij Surinamers is een dalende tendens zichtbaar in het aandeel werkenden op 
elementair niveau; al is vanwege de stijging in 1999 het patroon nogal grillig. Grillig
is ook het patroon bij Antillianen: voorzover een patroon zichtbaar, wijst dit in de
richting van een gelijkblijvend of licht stijgend aandeel werkenden op elementair
beroepsniveau. In deze gegevens, die gebaseerd zijn op de etniciteitsdefinitie van het
CBS blijven leden van de tweedegeneratie buiten beschouwing. Vooral bij Antillianen
levert dit een ongunstiger beeld op dan feitelijk het geval is. Tweede-generatie-Antil-
lianen zijn over het geheel genomen vaak werkzaam in hogere beroepsniveaus; voor
met name de recent ingestroomde eerste generatie geldt het tegenovergestelde.
Dat het aandeel autochtonen met een beroep op elementair niveau in de jaren negentig
nauwelijks is veranderd, verrast niet: dit is al dertig jaar zo (zie Dagevos, 1995; 
De Beer, 1996, 2001). 
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Wie gaat vooruit?
De dwarsdoorsnede van groepen in verschillende aanbodcategorieën wijst uit dat de
positie in de periode 1994-1998 van de meeste van deze categorieën is verbeterd
(tabel 3.1; de gegevens voor etnische minderheden zijn afkomstig uit de SPVA'94 en
SPVA'98, de gegevens over autochtonen zijn ontleend aan de EBB's van deze jaren.)
Op enkele uitzonderingen na is het aandeel werkenden met een beroep op het aller-
laagste niveau afgenomen. Grote veranderingen doen zich in het bijzonder voor bij
Turken en Marokkanen met een diploma op mbo- en hoger niveau. In 1998 bezet een
aanzienlijk lager aandeel personen met dergelijke opleidingskwalificaties een baan op
elementair niveau dan in 1994. Nochtans is het aandeel hogeropgeleide Turken en
Marokkanen dat thans werkzaam is aan de onderkant van de beroepenstructuur opvallend
groot en ligt op een fors hoger niveau dan bij de andere groepen. In feite rijst hetzelfde
beeld als bij de veranderingen in werkloosheid (zie vorig hoofdstuk). Het hogeropgeleide
Turkse en Marokkaanse arbeidsaanbod moet in slechte economische omstandigheden
genoegen nemen met een laag rendement op de opleidingskwalificaties. Pas wanneer
de economie aantrekt, komen zij vaker terecht in banen die beter aansluiten op hun
opleidingsniveau. Ook dan worden hun kwalificaties echter in grotere mate onderbenut
dan bij de andere groepen: Turkse en Marokkaanse werkenden met mbo+ zijn ook in
tijden van hoogconjunctuur nog altijd beduidend vaker aan de onderkant van de
beroepenstructuur vertegenwoordigd dan leden van de andere groepen met deze 
opleidingskwalificaties. Surinaamse en Antilliaanse werkenden hoeven in tijden van
economische neergang minder vaak dan Turken en Marokkanen banen op elementair

Bron: CBS (EBB 1990-1999)
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niveau te accepteren. Onderbenutting van werkenden met een mbo-diploma of hoger
komt het minst voor bij autochtonen. Het aandeel dat op een dergelijke baan werkzaam
is, is zeer klein; ook in tijden van economische laagconjunctuur. Wel zij nog opgemerkt
dat de geconstateerde verschillen ook te maken kunnen hebben met de ruime afbakening
van 'hoger'-opgeleiden: onder met name autochtonen zijn in de categorie mbo+ personen
met bijvoorbeeld hbo en een universitaire opleiding sterker vertegenwoordigd dan bij
de andere groepen. 
Belangrijke veranderingen doen zich ook voor bij Turkse en Marokkaanse vrouwen
die in 1998 beduidend minder vaak dan in 1994 werkzaam zijn in de allerlaagste
beroepen. Gezien de betrekkelijk korte tijdsspanne van vier jaar is een daling van 10
procentpunten fors te noemen. 

Tabel 3.1 Werkenden die deel uitmaken van de werkende beroepsbevolking met een beroep op elementair niveau
naar land van herkomst, geslacht, leeftijd en opleidingsniveau, 1994-1998 (in procenten)

Turkije Marokko Suriname Antillen Nederland
1994 1998 1994 1998 1994 1998 1994 1998 1994 1998

mannen 32 27 –5 38 34 –4 20 14 –6 15 13 –2 5 6 +1
vrouwen 39 29 –10 39 29 –10 15 14 –1 13 12 –1 7 7 0
15-24 jaar 33 28 –5 32 23 –9 14 17 +3 22 20 –2 10 14 +4
25-39 jaar 33 27 –6 37 34 –3 16 14 –2 14 11 –3 5 5 0
40-64 jaar 37 31 –6 46 39 –7 21 13 –9 13 12 –1 6 5 –1

geen 39 32 –7 49 46 –3 34 31 –3 # # x x
bao 41 38 –3 40 44 +4 36 37 +1 38 34 –4 21 23 +2
lbo/mavo 26 25 –1 28 26 –2 18 16 –2 15 18 +3 11 12 +1
mbo+ 25 17 –8 29 17 –12 7 5 –2 8 4 –4 2 3 +1

absoluut 
(per groep)1 511 1.168 374 869 608 1.655 402 753 5.286 6.023

*1.000 *1.000

# onvoldoende waarnemingen, x: categorie wordt in desbetreffend bestand niet onderscheiden

Bron: ISEO (SPVA'94); ISEO/SCP (SPVA'98); CBS (EBB'94 en EBB'98) 

Bedacht moet worden dat niet alle veranderingen zonder meer zijn toe te schrijven
aan de economische opgang. Dat in 1998 minder Turkse en Marokkaanse ouderen
(40+) in elementaire beroepen werkzaam zijn, heeft ook te maken met het feit dat in
deze periode leden van de eerste generatie arbeidsmigranten, die overwegend werkzaam
zijn in de allerlaagste beroepen, de arbeidsmarkt hebben verlaten (zie meer uitgebreid
Dagevos 2001b). Bij hen speelt anders gezegd ook een cohorteffect een rol. Ook de
verbetering in de positie van Turkse en Marokkaanse vrouwen heeft met veranderingen
in aanbodkenmerken te maken. Vrouwen die thans werkzaam zijn, tellen bijvoorbeeld
meer gediplomeerden dan in 1994.

Werken aan de onderkant van de arbeidsmarkt: kansen van etnische minderheden en
autochtonen
Over het geheel genomen wijzen de bevindingen erop dat de sterke vertegenwoordiging
van minderheden aan de onderkant van de arbeidsmarkt aan het afnemen is. Deze 
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ontwikkeling zegt op zichzelf genomen nog weinig over de veranderingen in kansen
van etnische minderheden om ook in hogere beroepen werkzaam te zijn. De geconsta-
teerde verschillen tussen de jaren kunnen immers het gevolg zijn van veranderingen in
de samenstelling van de groep, waarbij de relatieve kans van minderheden om in laag-
gekwalificeerd werk terecht te komen ten opzichte van autochtonen hetzelfde kan zijn
gebleven. In dat geval is geen sprake van veranderingen die kunnen worden toe-
geschreven aan de conjunctuur. Minderheden met bepaalde kenmerken komen dan aan
het einde van de jaren negentig in dezelfde mate terecht in laaggekwalificeerd werk
als in het midden van de jaren negentig. Ook de vergelijking aan de hand van tamelijk
brede opleidingscategorieën noopt tot aanvullende analyse. Een nauwkeuriger wijze
van vergelijken is door middel van een multivariate analyse. Het gaat om een vergelijk-
bare analyse zoals die in het vorige hoofdstuk is uitgevoerd, zodat op deze plaats met
een korte toelichting kan worden volstaan. Uitsluitend voor autochtonen is op basis
van EBB-gegevens een regressieanalyse uitgevoerd die aangeeft hoe groot de kans is
dat werkende autochtonen met een bepaalde leeftijd en opleidingsniveau werkzaam
zijn in een beroep op elementair niveau. Werkenden in andere beroepsniveaus (lager,
middelbaar, hoger en wetenschappelijk) vormen hier de referentiecategorie. Voor mannen
en vrouwen afzonderlijk is een regressieanalyse uitgevoerd.2 Door het invullen van
kenmerken van minderheden in de vergelijking van autochtonen doen we alsof minder-
heden met bepaalde kenmerken dezelfde kans hebben op werk aan de onderkant van
de beroepenstructuur als autochtonen met die kenmerken. Door na te gaan in hoeverre
het feitelijk aandeel etnische minderheden in elementaire beroepen afwijkt van het
aandeel dat in dergelijke beroepen werkzaam zou zijn indien ze met autochtonen over-
eenkomstige kansen zouden hebben, ontstaat inzicht in de betekenis van verschillen in
rendement van individuele kenmerken. Indien blijkt dat bij minderheden het zogenoemde
feitelijke percentage groter is dan het verwachte, dan impliceert dit dat ze een grotere
kans hebben dan autochtonen met diezelfde kenmerken werkzaam te zijn aan de
onderkant van de beroepenstructuur. Door deze analyse voor zowel 1994 als 1998 uit
te voeren, ontstaat tevens inzicht in de vraag in hoeverre de aansluiting van kenmerken
van minderheden op het bereikte beroepsniveau is verbeterd dan wel is verslechterd.
Indien blijkt dat in 1994 het verschil tussen het feitelijk en verwacht aandeel werkenden
groter is dan in 1998, dan mag hieruit worden afgeleid dat in het midden van de jaren
negentig allochtone werkenden vaker genoegen moeten nemen met een baan onder
hun niveau dan aan het einde van de jaren negentig. Of anders gezegd: bij een dergelijke
uitkomst zijn de relatieve kansen van minderheden ten opzichte van autochtonen op
een gunstiger beroepsniveau toegenomen. 

Turkse en Marokkaanse werkenden zijn beduidend vaker werkzaam aan de onderkant
van de beroepenstructuur dan autochtonen met vergelijkbare kenmerken. Dit geldt
voor zowel de mannen als de vrouwen. Wel is het zo dat in vergelijking met 1994 de
individuele kenmerken van Turkse en Marokkaanse werkenden in 1998 beter renderen.
Hun relatieve achterstand in kansen ten opzichte van autochtonen is verminderd, bij
de vrouwen meer nog dan bij de mannen. Het slechte nieuws is derhalve dat onder-
benutting bij Turkse en Marokkaanse werkenden vaak voorkomt, het goede nieuws is
dat in de tweede helft van de jaren negentig de aansluiting tussen kenmerken en het
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beroepsniveau is verbeterd: onderbenutting komt minder vaak voor. De hoogconjunctuur
is hier van betekenis. In een ruime arbeidsmarkt heeft het arbeidsaanbod betere mogelijk-
heden om laaggekwalificeerd werk aan zich voorbij te laten gaan.

Tabel 3.2 Feitelijk en verwacht percentage werkenden met een beroep op elementair niveau, naar land van herkomst
en geslacht, 1994, 1998

1994 1998
verschil verschil

feitelijk verwacht N feitelijk verwacht N F/V 1994 F/V 1998

SPVA
Turkse mannen 32 14 375 27 15 853 18 12
Marokkaanse mannen 38 15 295 34 15 691 23 19
Surinaamse mannen 20 9 315 14 10 813 11 4
Antilliaanse mannen 15 7 215 13 10 392 8 3

Turkse vrouwen 39 22 136 29 22 315 17 7
Marokkaanse vrouwen 39 21 79 29 22 178 18 7
Surinaamse vrouwen 15 14 293 14 14 842 1 0
Antilliaanse vrouwen 13 11 187 12 14 361 2 –2
EBB
autochtone mannen 5 25.155 6 26.174
autochtone vrouwen 7 14.021 7 16.521

Bron: ISEO (SPVA'94); ISEO/SCP (SPVA'98); CBS (EBB'94); CBS (EBB'98)

De betekenis van een krappe arbeidsmarkt is ook zichtbaar in de positie van Surinaamse
en Antilliaanse werkenden. In vergelijking met het midden van de jaren negentig zijn
Surinaamse en Antilliaanse mannen erin geslaagd om hun afhankelijkheid van de
onderkant van de beroepenstructuur te verminderen; hun kansen op dergelijke werk-
zaamheden liggen nagenoeg op hetzelfde niveau als bij de autochtonen. Het verschil
in vertegenwoordiging in elementaire beroepen tussen deze groepen en autochtonen is
aan het einde van de jaren negentig nagenoeg volledig toe te schrijven aan verschillen
in individuele kenmerken. In het midden van de jaren negentig was hiervan veel minder
sprake. In vergelijking met autochtonen waren Surinaamse en Antilliaanse werkenden
toen vaker aangewezen op laaggekwalificeerd werk.
Misschien wel de opvallendste uitkomst is dat het verschil in vertegenwoordiging in
elementaire beroepen tussen autochtone en Surinaamse en Antilliaanse vrouwen volledig
is toe te schrijven aan het verschil in individuele kenmerken; hetgeen bovendien geldt
voor het midden en voor het eind van de jaren negentig. Werkende Surinaamse en
Antilliaanse vrouwen hebben even vaak als autochtone vrouwen – met dezelfde ken-
merken – laaggekwalificeerd werk, of anders gezegd: slagen er even vaak in om 
dergelijke banen te vermijden. 

Interpretatie van de bevindingen
De gevonden uitkomsten passen in het beeld van ander onderzoek. Ondanks dat de
methoden en de data soms anders zijn, wijzen ook andere studies uit dat vooral 
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Turken en Marokkanen vaker dan qua kenmerken vergelijkbare autochtonen in laag-
gekwalificeerd werk te vinden zijn, terwijl Surinaamse en Antilliaanse werkenden hun
menselijk kapitaal op overeenkomstige wijze als autochtonen verzilveren (o.a.
Dagevos 1996, 2001c). Nieuw aan onderhavige onderzoeksuitkomsten is vooral dat
op grond van een vergelijking in de tijd kan worden geconstateerd dat de situatie 
– onder meer vanwege de hoogconjunctuur – bij allochtone mannen en Turkse en
Marokkaanse vrouwen is verbeterd, en dat Surinaamse en Antilliaanse vrouwen hun
gunstige positie ten opzichte van autochtone vrouwen hebben weten te handhaven. 
Op deze plaats wordt kort ingegaan op enkele factoren die de gevonden verschillen
tussen groepen en de ontwikkelingen in de tijd kunnen verklaren. Eerst maar de hand
in eigen boezem. Dat Turken en Marokkanen vaker dan autochtonen in laaggekwalifi-
ceerde banen werkzaam zijn, kan te maken hebben met het feit dat in onderhavige
analyse sommige individuele kenmerken niet of slechts globaal zijn gemeten (zie ook
vorig hoofdstuk). Op grond van de beschikbare kwantitatieve gegevens kan de verge-
lijking nader worden aangescherpt, onder meer door werkenden te selecteren die ten
minste een diploma van het voortgezet onderwijs hebben. De uitkomsten van deze
analyse staan vermeld in tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Feitelijk en verwacht percentage werkenden (ten minste diploma op lbo-niveau) met een beroep op elemen-
tair niveau, naar land van herkomst en geslacht, 1994, 1998

1994 1998
verschil verschil

feitelijk verwacht N feitelijk verwacht N F/V 1994 F/V 1998

SPVA
Turkse mannen 28 9 167 22 9 419 19 13
Marokkaanse mannen 28 9 78 22 7 259 19 15
Surinaamse mannen 16 7 221 9 7 588 9 2
Antilliaanse mannen 13 6 175 10 6 301 7 4

Turkse vrouwen 18 9 60 17 9 157 9 8
Marokkaanse vrouwen 30 8 37 20 9 96 22 11
Surinaamse vrouwen 8 7 216 10 7 620 1 3
Antilliaanse vrouwen 7 6 150 8 7 276 1 1

Bron: ISEO (SPVA'94); ISEO/SCP (SPVA'98); CBS (EBB'94); CBS (EBB'98)

De conclusies veranderen niet wezenlijk. Ook nu blijkt dat Turkse en Marokkaanse
werkenden vaker dan autochtone gediplomeerden werkzaam zijn in het onderste seg-
ment. Wel neemt, net als in de eerder gepresenteerde analyses, de relatieve achterstand
ten opzichte van autochtonen in de loop van de jaren af. Voorts bevestigen deze gegevens
de gunstige positie van Surinaamse en Antilliaanse vrouwen en de verbetering van
kansen van de mannen uit deze groepen. De presentatie van de uitkomsten van uit-
sluitend werkenden die de Nederlandse taal goed beheersen, wordt achterwege gelaten
omdat ze de hoofdlijnen van de zojuist getrokken conclusies onderschrijven. 
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Binnen de mogelijkheden van het beschikbare materiaal is de vergelijking van ken-
merken van autochtonen en etnische minderheden zo ver als mogelijk doorgevoerd.
Daarnaast kunnen niet-gemeten kenmerken een rol spelen. Welk gewicht deze factoren
hebben, is op grond van het beschikbaar onderzoek niet zonder meer aan te geven.
Meer tentatief dan definitief kan gewezen worden op onder meer het zoekgedrag van
het Turkse en Marokkaanse arbeidsaanbod. Bekend is dat Turkse en, zij het in iets
mindere mate, Marokkaanse werkenden vaak via vrienden en kennissen werk hebben
gevonden. Dit zoekkanaal leidt bij deze groepen doorgaans tot laaggekwalificeerd
werk. Hierop is in het vorige hoofdstuk ook al gewezen. Behalve dat deze wijze van
zoeken de oververtegenwoordiging in laaggekwalificeerd werk in de hand werkt, zijn
er voorts aanwijzingen dat de arbeidservaring die zij in dergelijke segmenten, waaronder
het eigen, etnische circuit, opdoen de verdere loopbaan frustreert. De ervaring en
vaardigheden die in dergelijke banen worden verworven, zijn voor andere functies
weinig waard. Turken en Marokkanen lijken nogal eens in zogeheten dead end jobs
terecht te komen. Deze meer structurele belemmeringen die aan laaggekwalificeerd
werk kleven, worden ook veroorzaakt doordat in dergelijke functies (a) in geringe
mate beleid wordt gevoerd gericht op doorstroom en (b) de loopbaanpaden die functies
met elkaar linken kort zijn (Dagevos 1998). Onder andere vanwege de verplatting van
organisaties, en daarmee het korter worden van loopbaanpaden, zijn in de afgelopen
tien, twintig jaar de doorstroommogelijkheden aan de onderkant van de beroepen-
structuur afgenomen. Er wordt wel gesproken van kasteachtige structuren (Steijn en
De Witte 1992) die mobiliteit inperken. Verandering van functies vindt vooral en in
toenemende mate plaats indien werkenden zich aanvullend scholen. Veel Turken en
Marokkanen, die in sterke mate zijn vertegenwoordigd in laaggekwalificeerd werk,
zijn in een dergelijke context werkzaam; hetgeen geringe stijgingskansen met zich
meebrengt. Zit men eenmaal in dergelijke functies, dan is het daaruit ontsnappen niet
eenvoudig. Dat Turken en Marokkanen vaker dan autochtonen met bepaalde kenmerken
in elementaire functies werkzaam zijn, zou dan partieel toegeschreven kunnen worden
aan hun oververtegenwoordiging in ongunstige segmenten van de werkgelegenheid,
die meer dan bij autochtonen in elementaire beroepen, belemmeringen opleggen voor
de verdere loopbaan. 
Ook sluiten de uitkomsten ongelijke behandeling niet uit, die zich gegeven de bevin-
dingen dan in het bijzonder zou moeten richten op Turken en Marokkanen. Dat werk-
gevers onderscheid maken naar etnische groepen, en etnische minderheden dus niet
als een homogene categorie beschouwen, blijkt onder meer uit het onderzoek van
Veenman (1995) dat in het vorige hoofdstuk reeds is besproken. Dat Turken en
Marokkanen minder vaak dan autochtonen in hogere beroepen werkzaam zijn, zou
dan te maken kunnen hebben met ongelijke kansen bij zowel in- als doorstroom.
Personen die vanwege ongelijke behandeling geen baan weten te verwerven die aansluit
op het opleidingsniveau, raken noodgedwongen aangewezen op banen onder hun
niveau. Ongelijke behandeling treft Surinamers en Antillianen, zo blijkt uit de bevin-
dingen, met name in een ruime arbeidsmarkt. Indien de arbeidsmarkt aantrekt, zijn ze
niet vaker dan autochtonen vertegenwoordigd aan de onderkant van de beroepenstructuur.
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De relatieve positieverbetering die minderheden in vergelijking met autochtonen
doormaken, is hoogstwaarschijnlijk toe te schrijven aan de aangetrokken conjunctuur, die
hen in staat stelt om op beroepsniveaus werkzaam te zijn die aansluiten op hun indivi-
duele kenmerken. Een andere interpretatie zou kunnen zijn dat het aandeel elementaire
functies in de loop van de jaren negentig is afgenomen, met als gevolg dat de arbeids-
kansen hier zouden zijn verminderd. Voor een deel van het arbeidsaanbod zou dit
betekenen dat de kans op werkloosheid is toegenomen, omdat ze hier niet meer terecht-
kunnen. Deze meer structurele verklaring stemt niet overeen met de feiten: zoals ook
in het vorige hoofdstuk vermeld, is het aandeel elementaire beroepen in de werkgelegen-
heid namelijk nauwelijks veranderd. Wat mogelijk wel een rol speelt, is dat de concur-
rentie aan de onderkant van de beroepenstructuur is verscherpt. Hiervoor is vastgesteld
dat in de jaren negentig het aandeel minderheden uit de niet-geïndustrialiseerde landen
in elementaire beroepen is toegenomen. De toename van aanbod uit deze groepen plus
het aanbod van scholieren, studenten en huisvrouwen dat al langer om dergelijke
arbeidsplaatsen concurreert, zou tot gevolg kunnen hebben dat de mogelijkheden om
in elementaire beroepen emplooi te vinden voor vooral lageropgeleide Turken en
Marokkanen zouden zijn afgenomen. Het aandeel werkenden in hogere beroepsniveaus
is dan weliswaar toegenomen, maar dit zou ten koste gaan van een hogere werkloosheid,
omdat ze in elementaire beroepen niet langer aan de slag raken. In hoeverre de ver-
scherpte concurrentie om laaggekwalificeerd werk nu daadwerkelijk een rol speelt, is
op grond van de beschikbare gegevens niet aan te geven. Afgaande op de gedaalde
werkloosheid van Turken en Marokkanen lijkt de betekenis van deze factor niet al te
groot te zijn.

Al met al is de oververtegenwoordiging van Turken en Marokkanen in laaggekwalifi-
ceerd werk toe te schrijven aan hun ongunstige aanbodkenmerken, zoals het lage
opleidingsniveau, de gebrekkige beheersing van het Nederlands en netwerken die hen
toeleiden naar ongunstige segmenten van de werkgelegenheid. Deze factoren werpen
op hun beurt een dam op in de verdere loopbaan van leden van deze groepen. De
structurele kenmerken van de arbeidsplaats en -organisatie zijn weinig bevorderlijk
voor verdere doorstroom, met als gevolg dat velen op het startniveau van de eerste
baan blijven hangen. Onderbenutting van individuele kenmerken bij de Surinamers en
Antillianen is meer conjunctuurgebonden. Vooral de mannen slagen er in tijden van
laagconjunctuur niet in om een met autochtonen vergelijkbaar beroepsniveau te behalen.
Anders is dit wanneer de arbeidsmarkt aantrekt. Dan ontstaan er mogelijkheden voor
opwaartse mobiliteit die resulteert in een beroepsniveau dat aansluit op hun individuele
kenmerken. Net als bij de werkloosheid staan Surinamers en Antillianen verder voor
in de aanbodrij dan Turken en Marokkanen. Hun gemiddeld genomen gunstigere ken-
merken, het feit dat ze beter de weg kennen in Nederland en de in vergelijking met
Turken en Marokkanen sterkere geneigdheid van werkgevers om deze groepen aan te
nemen, hebben hiermee te maken. Voorts is het waarschijnlijk dat ze in arbeidsmarkt-
segmenten werkzaam zijn die meer dan bij de Turken en Marokkanen mogelijkheden
bieden om daarvandaan – intern dan wel extern – opwaartse mobiliteit te realiseren. 
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3.3 Flexibele arbeidsrelaties
Behalve het niveau is ook de aard van de arbeidsrelatie een belangrijk baankenmerk.
De arbeidszekerheid van werkenden met een tijdelijk dienstverband is – per definitie –
beperkt. Zij hebben bovendien minder promotiekansen dan werkenden in vaste dienst
en komen in geringe mate in aanmerking voor door de arbeidsorganisatie gefinancierde
en verzorgde opleidingsmogelijkheden (Dagevos 1998). Ook zijn personen met flexibele
arbeidsrelaties vatbaar voor conjuncturele schommelingen; zij verliezen bij economische
teruggang doorgaans als eersten hun baan. Op welke wijze bij minderheidsgroepen
het aandeel tijdelijke werknemers in de jaren negentig is veranderd en in hoeverre de
kansen van minderheden en autochtonen op dergelijke banen verschillen, komt in
deze paragraaf aan de orde. De opbouw is verwant aan de voorgaande paragraaf. Eerst
worden per groep de ontwikkelingen in het aandeel flexibele banen in de jaren negentig
beschreven, gevolgd door een beschrijving en analyse van de veranderingen binnen en
tussen groepen. 

Werknemers met een flexibele arbeidsrelatie hebben – in de definitie van het CBS –
een arbeidscontract van beperkte duur en/of zijn niet voor een vast overeengekomen
aantal uren in dienst.3 Interessant is dat na een min of meer continue stijging in de
jaren negentig pas in 1999 het aandeel werkende autochtonen met een flexibele
arbeidsrelatie voor het eerst aan het dalen is (figuur 3.2). Kennelijk moet de krapte
zich eerst goed doen voelen voordat flexibele arbeidsrelaties worden omgezet in vaste.

Bron: CBS (EBB 1990-1999)
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Bij Surinamers en minderheden uit niet-geïndustrialiseerde landen blijft het aandeel
werkenden met flexibele arbeidsrelaties tot diep in de jaren negentig toenemen. Pas de
laatste jaren lijkt zich een kentering voor te doen. Een dergelijke omslag blijft zelfs uit
bij Marokkaanse, Antilliaanse en Turkse werkenden. Het aandeel werkenden met een
flexibele arbeidsrelatie is bij deze groepen toegenomen, hoewel de gegevens vanwege
de grote schommelingen met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd moeten worden.
De stijgende tendens heeft te maken met de instroom van jongeren, van wie een aan-
zienlijk deel laaggekwalificeerd is, vooral de Antillianen en Marokkanen. De geringe
marktmacht van Marokkanen heeft vooral te maken met de slechte schoolprestaties in
het Nederlandse onderwijs (hoge mate van drop-out, participatie in lagere vormen van
het voortgezet onderwijs), bij de Antilliaanse groep gaat het overwegend om recent
gemigreerden. 

De stijging in het aandeel flexibele arbeidsrelaties contrasteert met de overwegend
gunstige ontwikkelingen in de werkloosheid. Omdat het aantal flexibele arbeidsrelaties
niet of in elk geval pas laat reageert op de conjuncturele ontwikkeling neemt bij de
meeste allochtone groepen het aantal flexibele werkenden toe, hetgeen in de hand
wordt gewerkt door de instroom van jongeren in de werkende bevolking. Nochtans
kan aan de hand van deze gegevens niet zonder meer worden geconcludeerd dat
allochtone jongeren in het midden van de jaren negentig niet vaker zijn aangewezen
op flexibele banen dan allochtone jongeren aan het einde van dit decennium. Een eerste
stap om deze kwestie nader te bezien, is door middel van een vergelijking van het
aandeel jongeren in 1994 en in 1998 met een flexibele baan (tabel 3.4). Ook wordt
onderscheid gemaakt naar opleidingsniveau en geslacht.

Tabel 3.4 Werkenden die deel uitmaken van de werkende beroepsbevolking met een flexibele arbeidsrelatie naar land
van herkomst, geslacht, leeftijd en opleidingsniveau, 1994-1998 (in procenten) 

Turkije Marokko Suriname Antillen Nederland
1994 1998 1994 1998 1994 1998 1994 1998 1994 1998

mannen 18 24 +6 7 22 +15 10 17 +7 15 23 +8 5 6 +1
vrouwen 19 38 +19 13 30 +17 14 24 +10 20 26 +6 11 13 +2

15-24 jaar 34 49 +15 22 43 +21 35 53 +18 51 51 0 19 28 +9
25-39 jaar 15 26 +11 8 23 +15 12 21 +9 16 25 +9 6 7 +1
40-64 jaar 12 11 –1 1 5 +4 6 9 +3 5 12 +7 4 5 +1

geen 15 25 +10 5 12 +7 11 14 +3 # # x x
bao 23 29 +6 7 24 +17 10 26 +16 18 30 +12 8 11 +3
lbo/mavo 18 25 +7 14 23 +7 11 21 +10 15 25 +10 8 11 +3
mbo+ 12 25 +13 12 27 +15 13 16 +3 18 19 +1 6 8 +2

absoluut 
(per groep)4 459 1.227 348 906 594 1.714 391 779 5.499 6.090

*1.000 *1.000

#  onvoldoende waarnemingen, x: categorie wordt in desbetreffend bestand niet onderscheiden

Bron: ISEO (SPVA'94); ISEO/SCP (SPVA'98); CBS (EBB'94 en EBB'98)
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De dwarsdoorsnede van groepen laat zien dat over de gehele linie het aandeel werkenden
met een flexibele arbeidsrelatie in de tweede helft van de jaren negentig is gestegen.
Deze toename is dan ook niet alleen toe te schrijven aan de instroom van jongeren op
de arbeidsmarkt in deze periode. Bovendien hebben jongeren in 1998 vaker een flexibele
arbeidsrelatie dan in 1994. Dit geldt voor alle groepen, met uitzondering van de
Antillianen bij wie het aantal jongeren in 1994 met een flexibele arbeidsrelatie al op
een zeer hoog niveau lag. De stijging is het grootst bij Marokkaanse jongeren, al moet
hierbij worden opgemerkt dat het aandeel Marokkaanse werkenden met een flexibele
arbeidsrelatie in 1994 opvallend gering is.5 Ook bij autochtone jongeren neemt het
aandeel werkenden met flexibele arbeidsrelaties toe, maar het aandeel is altijd nog
circa twee keer zo klein als bij de jongeren uit de minderheden. Aan het einde van de
jaren negentig werkt pakweg de helft van de allochtone jongeren in een flexibele baan.
(Opgemerkt zij nog dat de gegevens betrekking hebben op de werkzame beroeps-
bevolking, waardoor werkenden met kleine baantjes van minder dan twaalf uur per
week buiten beschouwing blijven.) 
Ook bij andere hier onderscheiden aanbodcategorieën doet zich een stijging in flexibele
arbeidsrelaties voor, waarbij er vaak een samenhang met leeftijd zal zijn. Opvallend is
dat hogeropgeleide Turken en Marokkanen in 1998 veel vaker werkzaam zijn in flexibele
banen dan in 1994. Bij deze groepen is voorts sprake van een forse toename van vrouwen
in flexibele banen. 

De kansen van minderheden ten opzichte van autochtonen op een flexibele 
arbeidsrelatie 
De zojuist gepresenteerde bevindingen wijzen op een stijging van flexibele arbeids-
relaties bij werkende minderheden, een stijging die zich ook voordoet bij autochtonen.
Deze bevindingen laten echter ook zien dat onderscheiden naar leeftijd, geslacht en
opleidingsniveau minderheden vaker flexibele arbeidsrelaties hebben en bij hen de
stijging ook groter is geweest. Om nu tot meer definitieve uitspraken te komen over de
verschillen in kans dat minderheden en autochtonen zijn aangewezen op een flexibele
baan, is een multivariate analyse uitgevoerd die corrigeert voor de betekenis van ver-
schillen in achtergrondkenmerken van minderheden en autochtonen. Deze analyse
moet duidelijkheid scheppen over twee, met elkaar verband houdende vragen: (1)
komen minderheden met dezelfde combinatie van kenmerken als autochtonen in dezelfde
mate terecht in flexibele banen, en (2) is de kansverhouding tussen minderheden en
autochtonen wat betreft het bezetten van een flexibele baan in de tweede helft van de
jaren negentig veranderd? De analyse is qua opzet dezelfde als hiervoor, zodat voor
een toelichting naar het vorenstaande wordt verwezen. De resultaten van de regressie-
analyses van autochtone mannen en vrouwen zijn te vinden in de bijlage van dit
hoofdstuk.

De uitkomsten wijzen op twee belangrijke bevindingen. Over het geheel genomen
bezetten (a) minderheden vaker dan autochtonen met vergelijkbare kenmerken flexibele
banen en (b) in 1998 is de relatieve kans van minderheden ten opzichte van autochtonen
om in een flexibele baan werkzaam te zijn groter dan in 1994. Dit laatste blijkt uit het
verschil tussen het feitelijke en verwachte percentage werkenden in flexibele banen
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dat in 1998 groter is dan in 1994. Minderheden komen op de arbeidsmarkt van 1998
vaker in een flexibele baan terecht dan in 1994. Deze conclusie verandert niet wanneer
de analyse wordt herhaald met een selectie van werkende minderheden, bijvoorbeeld
uitsluitend degenen met een diploma van het voortgezet onderwijs of een goede
beheersing van de Nederlandse taal.

Tabel 3.5 Feitelijk en verwacht percentage werkenden met flexibele arbeidsrelaties, naar land van herkomst en
geslacht, 1994, 1998

1994 1998
verschil verschil

feitelijk verwacht N feitelijk verwacht N F/V 1994 F/V 1998

SPVA
Turkse mannen 18 7 352 24 10 892 11 14
Marokkaanse mannen 7 6 276 21 9 706 1 12
Surinaamse mannen 10 5 311 18 7 847 5 11
Antilliaanse mannen 15 6 206 23 8 408 9 15

Turkse vrouwen 19 13 107 38 18 323 6 20
Marokkaanse vrouwen 13 14 70 30 21 183 –1 9
Surinaamse vrouwen 14 12 277 24 14 853 2 10
Antilliaanse vrouwen 20 12 179 26 14 365 8 12
EBB
autochtone mannen 5 25.990 6 29.494
autochtone vrouwen 11 14.679 13 16.659

Bron: ISEO (SPVA'94); ISEO/SCP (SPVA'98); CBS (EBB'94); CBS (EBB'98)

Deze en de eerdere bevindingen in dit en vorig hoofdstuk leiden tot het volgende
beeld. De aangetrokken conjunctuur heeft ertoe geleid dat in de loop van de jaren
negentig de kans van minderheden op werk is gestegen, ook ten opzichte van het
autochtone arbeidsaanbod. Tegelijkertijd is de arbeidsplaatsenstructuur veranderd. De
toename van de werkgelegenheid is hand in hand gegaan met de toename van flexibele
banen. Veel van dergelijke banen zijn bezet door minderheden. Op dit moment is het
zo dat de kans van minderheden om in een flexibele baan terecht te komen groter is
dan in het midden van de jaren negentig. De diverse onderzoeksresultaten leiden derhalve
tot de conclusie dat in de afgelopen jaren de kans van minderheden ten opzichte van
autochtonen op werk is toegenomen en de kans op een vaste baan is afgenomen.
Allochtone intreders op de arbeidsmarkt (schoolverlaters, huisvrouwen) en werk-
zoekenden hebben in de afgelopen jaren weliswaar emplooi gevonden, maar overwegend
in tijdelijke banen. Zo bezien is de scheidslijn op de arbeidsmarkt verschoven. Enigszins
gechargeerd gesteld ligt in tijden van laagconjunctuur de scheidslijn voor minderheden
vooral op het terrein van werk en werkloosheid, thans is er (ook) sprake van een kloof
tussen tijdelijk en vast werk. 

De bevindingen over de (stijging van) flexibele arbeidsrelaties nuanceren al te positieve
berichten over de verbetering van de arbeidsmarktpositie van minderheidsgroepen.
Ondanks de gedaalde werkloosheid en de afgenomen vertegenwoordiging in banen
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aan de onderkant van de beroepenstructuur, is de situatie van veel (jongere) werken-
den uit de minderheden weinig stabiel. Zij blijven aan de rand van de arbeidsmarkt
staan, waarbij velen werkloosheid hebben ingeruild voor banen die op termijn weinig
zekerheid bieden en vatbaar zijn voor conjuncturele schommelingen. Het laat zich niet
moeilijk raden wat er met deze werknemers gebeurt indien in de komende jaren de
economische groei terugloopt. Tegelijkertijd is het denkbaar, hopelijk geruggensteund
door een gunstige arbeidsmarkt, dat flexibele banen voor minderheden een opstap zijn
naar vast werk en het begin vormen van een voorspoedig verlopende loopbaan. Ook
autochtonen, en met name de jongeren onder hen, starten de loopbaan immers vaak in
een tijdelijke baan die vervolgens leidt naar een meer bestendige positie op de
arbeidsmarkt. 

3.4 Onderbenutting en flexibele arbeidsrelaties bij schoolverlaters uit het mbo
Net als in het vorige hoofdstuk wordt ook hier nagegaan in hoeverre de zojuist gedane
constateringen gelden voor schoolverlaters uit het mbo. Omdat mbo'ers een interessante
– want veelgevraagde – marktpartij zijn, is de veronderstelling dat er tussen school-
verlaters uit de verschillende etnische groepen nauwelijks achterstand bestaat. Indien
dit niet zo is, dan ondersteunt dit de zojuist gepresenteerde bevindingen die erop wijzen
dat minderheden vaker dan autochtonen genoegen moeten nemen met lage en tijdelijke
banen. Er is ook een meer onderzoekstechnisch argument. Deze schoolverlaters laten
zich goed vergelijken, omdat het om personen gaat met een gelijkwaardig opleidings-
niveau die doorgaans een Nederlandse schoolloopbaan hebben doorlopen en de Neder-
landse taal goed zullen beheersen. 
Voordat wordt ingegaan op de verschillen in kenmerken van de arbeidsplaats wordt
eerst aandacht besteed op welke wijze de huidige baan is gevonden. De gegevens zijn
afkomstig uit het RUBS-bestand van 1998.

Zoekkanalen
Allochtone jongeren blijken hun huidige baan zeer vaak te hebben gevonden via uit-
zendbureaus. In hoeverre hier vruchteloze pogingen om via advertenties en/of open
sollicitaties werk te vinden aan voorafgaan of dat allochtone jongeren eerst en vooral
via uitzendbureaus naar werk zoeken, is niet aan te geven. Hoe dit ook zij, zoeken via
een uitzendbureau getuigt niet van een sterke arbeidsmarktpositie waarbij personen
het lot in eigen hand nemen en op zoek gaan naar werk van hun voorkeur.6 Voorts
leidt dit zoekkanaal in de richting van tijdelijke banen, met als risico dat personen
veelvuldig van baan (moeten) wisselen en een tamelijk grillige loopbaan opbouwen.
Het (uitsluitend) zoeken via uitzendbureaus heeft ook tot gevolg dat een belangrijk
deel van de mbo-vacatures aan het allochtone arbeidsaanbod voorbijgaat. Dit geldt
nog sterker voor degenen die via het arbeidsbureau zoeken, dat slechts een beperkt
deel van de mbo-vacatures van personeel voorziet.7 Veel Turkse en Marokkaanse
schoolverlaters uit het mbo komen via het arbeidsbureau aan de slag. Opvallend is dat
het vinden van een baan via vrienden en kennissen bij Turkse en Marokkaanse mbo'ers
geen dominant zoekkanaal is, terwijl dit wel het geval is voor de groep als geheel (zie
bv. Martens 1999). Het arbeids- en uitzendbureau neemt bij autochtonen een minder
prominente plaats in. Zij maken gebruik van uiteenlopende zoekkanalen die, met uit-
zondering van het arbeidsbureau, in belang weinig van elkaar afwijken. 

60 WERKENDE MINDERHEDEN NAAR EEN STABIELE POSITIE IN DE WERKGELEGENHEID?



Kenmerken van de arbeidsplaats
Informatie over het beroepsniveau en het inkomen van de huidige arbeidsplaats en
over de aansluiting tussen het gevolgde opleidingsniveau en het door de werkgever
gevraagde opleidingsniveau van de desbetreffende baan geeft inzicht in de mate van
onderbenutting van de opleidingskwalificaties van schoolverlaters uit het mbo. Voorts
is van de huidige baan bekend of het om een tijdelijk of vast dienstverband gaat. De
gegevens zijn te vinden in figuur 3.4. Hoewel de verschillen niet dramatisch groot
zijn, wijzen ze wel steeds op een gunstigere positie van autochtone schoolverlaters.
Zij hebben het vaakst een baan die aansluit op het opleidingsniveau en zijn het vaakst
werkzaam op middelbaar niveau, hetgeen een 'typisch' niveau is voor mbo'ers. Ook is
het aandeel autochtonen met een salaris boven het minimuminkomen (hier gedefinieerd
als een brutomaandinkomen van 2.530 gulden en hoger) groter dan bij de minderheden,
en zijn autochtonen naar verhouding vaker werkzaam in vaste dienst. Onderbenutting
treft Turkse en Marokkaanse schoolverlaters het meest. Minder dan de overige groepen
zijn ze werkzaam in middelbare beroepen en geven ze naar verhouding het vaakst aan
dat ze onder hun opleidingsniveau werkzaam zijn. Hun inkomen is het laagst en vaste
dienstverbanden komen bij hen het minste voor. De Surinaamse en Antilliaanse school-
verlaters nemen een tussenpositie in. 

Bron: ROA (RUBS'98)

Tur/Mar Sur/Ant Ned

arb. bureau
stage

uitz. bureau
familie/vrienden

advertenties
anders

open soll.

Wijze waarop mbo-schoolverlaters hun huidige baan hebben gevonden, 
naar land van herkomst, 1998

Figuur 3.3
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Multivariate analyse: onderbenutting en tijdelijke banen
Uit het vorenstaande rijst het intrigerende beeld dat ook minderheden die een voor de
arbeidsmarkt kansrijke opleiding hebben gevolgd een minder gunstige positie innemen
dan autochtonen. Nu kan het zijn dat de geconstateerde verschillen zijn toe te schrijven
aan het feit dat minderheden vaker dan autochtone mbo'ers geen diploma hebben
behaald, opleidingsrichtingen hebben gevolgd die op de arbeidsmarkt minder renderen
of dat bij minderheden bijvoorbeeld jongeren zijn oververtegenwoordigd. Om duidelijk
te krijgen of daadwerkelijk groepsverschillen een rol spelen, zijn twee multivariate
analyses uitgevoerd, en wel voor de mate waarin mbo'ers onder hun niveau werkzaam
zijn (gevolgde opleiding en door de werkgever gevraagde opleiding) en voor de aard
van de arbeidsrelatie (vast/tijdelijk). Daarbij is gecontroleerd op de mogelijke betekenis
van verschillen in leeftijd, gevolgde opleidingsrichting, geslacht en of het mbo met
een diploma is afgesloten. De uitkomsten van beide analyses zijn te vinden in tabel 3.6.

Bron: ROA (RUBS'98)

Tur/Mar Sur/Ant Ned

werkzaam onder het opleidingsniveau
functieniveau sluit aan op het opleidingsniveau
werkzaam boven het opleidingsniveau

elementair
lager

middelbaar
hoger

Kenmerken van de huidige arbeidsplaats van mbo-schoolverlaters, naar land van herkomst, 1998
Figuur 3.4
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Tabel 3.6 Effecten van leeftijd, opleidingsrichting, drop-out, geslacht en herkomstgroep op onderbenutting van het 
opleidingsniveau en op het hebben van een tijdelijk dienstverband, mbo-schoolverlaters (logistische regressie-
analyse), 1998 

onderbenutting tijdelijk dienstverband
B exp (B) B exp (B)

leeftijd (t.o.v. 18-19-jarigen):
20-21 jaar –1.04 0.36 –0.24 0.78
22-23 jaar –1.38 0.25 –0.23 0.79
24 jaar en ouder –1.74 0.18 –0.49 0.61

opleidingsrichting (t.o.v. algemeen):
landbouw –1.54 0.21 –0.16 0.85
techniek –1.80 0.17 –0.29 0.75
economie –1.80 0.17 0.02 1.03
gezondheidszorg –2.03 0.13 –0.32 0.73
gedrag en maatschappij –1.88 0.15 0.14 1.15

geen diploma behaald (t.o.v gediplomeerden) 1.88 6.52 0.27 1.30

mannen 0.16 1.18 0.03 1.03

land van herkomst (t.o.v. Nederland):
Turkije en Marokko 0.39 1.44 0.45 1.53
Suriname en Antillen 0.41 1.51 0.14 1.14

constante 2.22 9.18 –0.27 0.76

gecursiveerde coëfficiënten zijn niet significant (p > .05)

Bron: ROA (RUBS'98) 

Ook onder controle van de in het model opgenomen kenmerken komen minderheden
minder vaak terecht in banen die aansluiten op hun opleidingsniveau dan autochtonen.
De effecten zijn niet groot, maar geven desondanks te denken. Allochtone school-
verlaters verzilveren in mindere mate hun opleidingskwalificaties en komen minder
vaak in aantrekkelijke banen terecht dan hun autochtone medescholieren. Deze uit-
komst wijst op een grotere afstand van minderheden tot (aantrekkelijk) werk, die
wordt veroorzaakt door factoren die niet in het model zijn opgenomen. De wijze
waarop en de intensiteit waarmee minderheden naar werk zoeken in combinatie met
uitsluiting aan de kant van werkgevers zijn in dit verband de meest waarschijnlijke
factoren. 

Voorts laat het model zien dat jongeren die zonder diploma het mbo hebben verlaten
vatbaar zijn voor onderbenutting; zij komen terecht in minder aantrekkelijke banen.
Opvallend is verder de goede aansluiting van opleiding- en functieniveau van scholie-
ren die een mbo-opleiding in de gezondheidszorg hebben gevolgd. Dit tekent de grote
vraag naar personen met dergelijke opleidingen. Dit geldt ook, zij het in iets mindere
mate, voor scholieren die een mbo-opleiding in de richtingen techniek, economie en
gedrag en maatschappij hebben afgerond. 
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De kans op een tijdelijke baan verschilt – onder controle van de opgenomen kenmer-
ken – niet tussen Surinaamse en Antilliaanse en autochtone schoolverlaters. Dit is een
opvallende uitkomst, omdat ze als eerste beantwoordt aan de verwachtingen: een
kansrijke groep in een krappe arbeidsmarkt zou in dezelfde mate als autochtonen een
baan met gunstige kenmerken moeten vinden. Dat blijkt voor Surinaamse en
Antilliaanse schoolverlaters uit het mbo dus zo te zijn. Turkse en Marokkaanse mbo-
abituriënten zijn wel vaker werkzaam in tijdelijke dienst.

3.5 Ondernemers onder de minderheden
Tot nu toe is in dit hoofdstuk de aandacht gericht op de positie van werkende minder-
heden in loondienst. Een inmiddels niet onaanzienlijk deel van de minderheden in de
werkzame beroepsbevolking is zelfstandig ondernemer. Over welke aantallen het gaat
en welke ontwikkelingen zich op dit front hebben voorgedaan, komt in deze paragraaf
aan de orde. De EBB en de SPVA zijn voor deze thematiek weinig geschikte bronnen;
ze bevatten geringe aantallen etnische minderheden met een eigen onderneming.
Recentelijk is de Monitor Etnisch Ondernemerschap (Van den Tillaart 2001) versche-
nen, die zich baseert op gegevens uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Hieruit valt onder meer op te maken hoeveel etnische ondernemers er inmiddels zijn,
om wat voor soort ondernemingen – omvang en branche – het gaat en wat de overle-
vingskansen zijn van etnische ondernemingen. Het handelsregister registreert uitslui-
tend het geboorteland van de persoon, zodat tweede generatie minderheden buiten
beschouwing blijven. In genoemde monitor is op grond van een in drie steden uit-
gevoerde bestandskoppeling met het GBA wel een schatting gemaakt van het aantal
tweedegeneratieminderheden met een eigen onderneming. 

Vooral onder de eerste generatie Turken zijn veel ondernemers te vinden (tabel 3.7).
Medio 2000 hebben ruim 9.000 Turken een eigen bedrijf. Dit houdt in dat 37% van de
etnische ondernemers van Turkse komaf is. In vergelijking met 1998 is in absolute en
relatieve zin de stijging bij de Turkse groep het grootst. Ook onder Marokkanen is het
aantal zelfstandigen in deze periode fors toegenomen. Thans telt de Marokkaanse
groep bijna 3.500 ondernemers. Surinamers staan met bijna 6.500 zelfstandigen op de
tweede plaats. Relatief gezien is de stijging van het zelfstandig ondernemerschap min-
der groot dan bij de Turken en Marokkanen. Onder Antillianen is het aantal zelfstan-
digen eveneens toegenomen, in relatief sterkere mate dan bij de Surinamers, maar wat
betreft het groeitempo blijven ze achter bij de Turken en Marokkanen. 

De gegevens laten duidelijk zien dat het aantal ondernemers bij de vier grote etnische
minderheidsgroepen beduidend sterker is toegenomen dan bij de Zuid-Europese en
andere allochtone groepen. 

64 WERKENDE MINDERHEDEN NAAR EEN STABIELE POSITIE IN DE WERKGELEGENHEID?



Tabel 3.7 Aantal ondernemers in Nederland naar land van herkomst (eerste generatie), 1998-2000, absolute aantallen

1998-2000a

1998 2000 (1998 = 100)

doelgroepen integratiebeleid
Turkije 6.561 9.047 138
Marokko 2.572 3.424 133
Suriname 5.209 6.439 124
Antillen 1.247 1.615 130

Italië 1.260 1.350 107
Portugal 196 228 116
Spanje 385 442 115
ex-Joegoslavië 839 1.038 124
Griekenland 709 760 107
Tunesië 186 192 103
Kaapverdische eilanden 120 160 133

subtotaal groepen integratiebeleid 19.284 24.695 128

overige allochtonen, van wie:
China (Volksrepubliek) 3.003 3.450 115
China (Hong Kong) 1.651 1.680 102

subtotaal overige allochtone ondernemers 16.512 19.231 116

totaal allochtone ondernemers 35.796 43.926 123

a Begin 1998 tot medio 2000.

Bron: Van den Tillaart (2001) 

Op dit moment is 10,1% van de Turken in de beroepsbevolking zelfstandig onder-
nemer. Dit aandeel komt nagenoeg overeen met dat van de totale bevolking, van wie
10,2% van de beroepsbevolking een eigen bedrijf heeft. Bij de overige etnische min-
derheidsgroepen is dit aandeel lager. Van de Surinamers in de beroepsbevolking is
4,8% zelfstandig ondernemer, bij Antillianen geldt dit voor 3,8% en bij Marokkanen
voor 4,6%. Vanwege het ontbreken van geschikte gegevens over de omvang van de
beroepsbevolking zijn voor andere allochtone groepen dergelijke gegevens niet voor-
handen.8

Uit de Monitor etnisch ondernemerschap blijken minderheden op een aantal punten
zich duidelijk te onderscheiden van autochtone ondernemers. Veel van de etnische
ondernemingen zijn klein, vaak gaat het om zogeheten eenmansbedrijven. Ook wat
betreft de branches waarin minderheden actief zijn, onderscheiden ze zich. Nog steeds
is de aantrekkingskracht van de horeca groot. Ongeveer een kwart van de allochtone
bedrijven behoort tot deze sector, terwijl 6% van de autochtone bedrijven tot deze sec-
tor wordt gerekend. Niettemin lijkt er sprake te zijn van een zekere kentering. In 1998
was 29% van de allochtone bedrijven een horecabedrijf, in 2000 is dit gedaald tot
26%. Het aandeel bedrijven in de zakelijke en financiële dienstverlening is in die
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periode toegenomen van 14% tot 18%. Ook wanneer een langere tijdreeks in beschou-
wing wordt genomen, tekent deze tendens zich af. Hoewel deze gegevens zijn ver-
vuild – in de vroegere jaren zijn ook economisch niet-actieve bedrijven meegeteld en
is een beduidend aantal bedrijven onterecht als allochtoon bedrijf aangemerkt –, komt
duidelijk naar voren dat de horecasector voor minderheden minder belangrijk is
geworden; in 1989 is 44% van de allochtone bedrijven een horecabedrijf, in 1999 gaat
het om 26% van de bedrijven. Behalve het aantal bedrijven in de zakelijke dienstver-
lening stijgt ook het aantal bedrijven in de bouwnijverheid. Naar verhouding is in
deze sector het aantal starters groot. Tussen etnische minderheidsgroepen zijn er ove-
rigens forse verschillen in branchekeuze. Turken en Marokkanen zijn overwegend
gericht op de handel en horeca, terwijl Surinaamse en Antilliaanse ondernemers in
meerdere sectoren actief zijn. De veranderingen in branchekeuze hangen samen met
de komst van de tweede generatie etnische ondernemers, die vaker dan leden van de
eerste generatie een bedrijf hebben in de zakelijke dienstverlening en minder sterk
zijn georiënteerd op de horeca. 

In de literatuur bestaat ten aanzien van de betekenis van het etnisch ondernemerschap
een zekere ambivalentie. Enerzijds wordt het gezien als een stijgingskanaal dat min-
derheden vooruit kan brengen, anderzijds wordt de keuze voor het ondernemerschap
met enige scepsis bezien omdat nogal wat etnische ondernemers het niet redden en –
vaak kort na de start – hun bedrijf moeten opheffen. Uit de Monitor etnisch onderne-
merschap rijst een genuanceerd beeld. Het is nog steeds zo dat allochtone bedrijven
vaker het loodje leggen dan autochtone bedrijven. Het eerste jaar blijkt cruciaal te
zijn, dan gaan veel allochtone bedrijven ten onder. Wanneer etnische ondernemers de
startfase doorkomen, is het verschil in levensvatbaarheid tussen allochtone en autocht-
one bedrijven niet groot meer. De overlevingskansen van allochtone bedrijven zijn in
de afgelopen jaren duidelijk toegenomen. In het begin van de jaren negentig was het
aandeel allochtone bedrijven dat het eerste jaar niet doorkwam veel groter dan aan het
einde van de jaren negentig. Mogelijk speelt de aangetrokken conjunctuur een rol.
Aannemelijk is ook dat minderheden steeds beter voorbereid aan een eigen onderne-
ming beginnen. Gunstige perspectieven hebben allochtone bedrijven in de zakelijke
dienstverlening en – in weerwil van wat vaak wordt aangenomen – de horeca. De
overlevingskansen van allochtone bedrijven in de industrie en de handel zijn gering.
Autochtone bedrijven in de handel doen het overigens nauwelijks beter. 

Het etnisch ondernemerschap, zo wijzen de bevindingen uit, neemt in de positiever-
werving van etnische minderheden een steeds belangrijker plaats in. Het aantal min-
derheden met een eigen bedrijf neemt toe, met name bij Turken en Marokkanen. Het
etnisch ondernemerschap krijgt bovendien 'volwassen' trekken, met name blijkend uit
de grotere spreiding over de branches en de toegenomen levensvatbaarheid. 

3.6 Wat weten gemeenten van werkende minderheden?
De acht gemeenten die onderwerp zijn in de rapportage is gevraagd informatie te ver-
strekken over de positie van werkende minderheden in hun stad. Gegeven de gemeen-
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telijke beleidsdoelstellingen is sprake van een uitgebreidere set van indicatoren dan
die in het vorenstaande aan de orde zijn geweest. Uitgangspunt bij dit verzoek vorm-
den thema's die aansluiten op de (mogelijke) doelstellingen van het gemeentelijk
beleid. Concreet ging het om informatie over de deelname van minderheden in I/D-
banen en in de WIW (zo mogelijk voor verschillende jaren en mutaties) en aantallen
zelfstandig ondernemers. 
De resultaten zijn teleurstellend. Met uitzondering van de gemeente Rotterdam die
door middel van de eerder genoemde Minderhedenmonitor informatie over alle
genoemde onderwerpen kan overleggen, blijven de andere gemeenten in gebreke. De
situatie met betrekking tot gesubsidieerde arbeid hangt onder meer samen met het niet
of niet adequaat registreren van etnische minderheden in verschillende vormen van
gesubsidieerde arbeid. De op landelijk niveau uitgevoerde I/D-banenmonitor (NEI) en
WIW-monitor (Research voor beleid) kunnen evenmin in de geconstateerde lacune
voorzien. Onlangs heeft het CBS door middel van een koppeling met bevolkingsgege-
vens etniciteit toegevoegd aan de WIW-monitor, zodat gedetailleerd verslag kan wor-
den gedaan over deelname, uitval en bestemming van etnische minderheden in deze
vorm van gesubsidieerde arbeid. In het volgend hoofdstuk worden de belangrijkste
bevindingen besproken. Het uitdraaien van deze gegevens op gemeentelijk niveau is
vooralsnog niet mogelijk.9 Een en ander betekent dat gemeenten, met uitzondering
van Rotterdam, geen inzicht hebben in de betekenis van diverse vormen van gesubsi-
dieerde arbeid voor de minderheden in hun stad. Gegeven de forse deelname van min-
derheden is dit een constatering die zorgen baart.

De recentelijk verschenen Monitor etnisch ondernemerschap, waar in het vorenstaande
de landelijke bevindingen zijn besproken, bevat een uitgebreid overzicht van het
etnisch ondernemerschap in 25 grote steden, waaronder de acht steden die in deze
rapportage worden belicht. Gemeenten kunnen hun voordeel doen met de informatie
die in deze monitor bijeen is gebracht. Behalve dat inzicht ontstaat in het aantal
allochtone bedrijven, gaat de monitor ook in op de spreiding over branches, de ont-
wikkeling in het aantal bedrijven en de overlevingskansen. Voor gemeenten biedt deze
informatie een uitstekende bron, die hen in staat stelt de ontwikkelingen van het
etnisch ondernemerschap voor de eigen stad vast te stellen en te vergelijken met andere
steden. 

Informatie over het beroepsniveau en flexibele arbeidsrelatie van minderheden in de
werkzame beroepsbevolking is uitsluitend bekend in gemeenten waar een arbeids-
marktonderzoek is uitgevoerd. Dergelijk onderzoek is recentelijk uitgevoerd in
Amsterdam (O+S, 2001; zie ook vorig hoofdstuk). In de desbetreffende publicatie
onderscheiden zij werkende minderheden naar bedrijfstak. Rotterdam publiceert op
basis van gegevens uit de SPVA'98 over de aard van het dienstverband, de bedrijfstak,
het beroepsniveau en het gemiddelde uurloon van werkende minderheden.
Vergelijkbare gegevens zijn in de overige gemeenten niet beschikbaar. 
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3.7 Conclusie: minderheden in een flexibele arbeidsmarkt
Over de ontwikkelingen in de positie van werkende minderheden zijn gunstige en
mindere gunstige bevindingen te melden. Gunstig is de afname van de vertegenwoor-
diging in laaggekwalificeerd werk. Zeker in een krappere arbeidsmarkt vinden min-
derheden ook toegang tot de hogere beroepsniveaus. Gunstig is ook de stijging van
het aantal ondernemers onder de minderheden, die, vooral na het eerste jaar van
oprichting, minder vaak dan voorheen over de kop gaan. Bovendien zijn allochtone
ondernemers in steeds meer branches te vinden. Minder gunstig is de sterke toename
van het aantal minderheden in tijdelijke banen. In de jaren negentig hebben zich op de
arbeidsmarkt twee ontwikkelingen voorgedaan. De werkgelegenheid is sterk toegeno-
men, net als het aantal tijdelijke banen. Beide ontwikkelingen hebben de positie van
minderheden niet onberoerd gelaten. De werkloosheid is afgenomen, de relatieve kan-
sen van minderheden op een baan zijn gestegen. Tegelijkertijd blijkt dat veel minder-
heden emplooi hebben gevonden in tijdelijke banen. De kans dat minderheden werk-
zaam zijn in een baan met flexibele arbeidsrelaties is thans beduidend groter dan in
het midden van de jaren negentig. Stond toen vooral de overgang naar werk voorop,
op dit moment zou het streven moeten zijn de overgang naar vast werk te bevorderen.
De onderzoeksuitkomsten wijzen erop dat minderheden slechter toegang hebben tot
vaste banen dan autochtonen. Voorzover vast te stellen, zijn niet alleen verschillen in
kenmerken als het opleidingsniveau, beheersing van de Nederlandse taal en leeftijd
hiervoor verantwoordelijk. Net als bij werkloosheid lijken belemmeringen bij wer-
ving- en selectie in combinatie met een minder efficiënt zoekgedrag hieraan ten
grondslag te liggen. Dat veel allochtone schoolverlaters uit het mbo via het uitzend-
bureau aan het werk zijn geraakt, is in dit verband een veelzeggende uitkomst. 

Voor minderheden is – in het algemeen gesproken – op de arbeidsmarkt een andere
scheidslijn verschenen, die hen ervan weerhoudt toe te treden tot de meer stabiele
('primaire') delen van de werkgelegenheid. In het hoofdstuk is meermalen gewezen op
de conjunctuurgevoeligheid van flexibele banen. In economisch slechte tijden nemen
flexibele werknemers een kwetsbare positie in en men hoeft niet over grootse voor-
spellende gaven te beschikken om in te zien dat minderheden dan een groot risico op
werkloosheid lopen. Voorts bieden flexibele banen doorgaans weinig kansen op de
ontwikkeling van de verdere loopbaan. Investeringen in scholing en interne promotie-
mogelijkheden vallen vaak niet aan hen toe. Tegelijkertijd kùnnen flexibele banen een
opstap zijn naar vaste banen. Zo bezien zouden flexibele banen wel eens het startpunt
kunnen zijn voor minderheden om op de arbeidsmarkt vaste grond onder de voeten te
krijgen. Welke kant het precies op gaat, is niet goed te voorspellen. Wel lijkt een gun-
stige conjuncturele ontwikkeling een belangrijke voorwaarde te zijn. Ook beleid
gericht op het behoud van werknemers uit de minderheden, door overheid en werk-
gevers, zou een rol kunnen spelen. Anders is het risico groot dat geboekte winst in ter-
men van daling van de werkloosheid wel eens als sneeuw voor de zon zou kunnen
verdwijnen. 
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Bijlage

Tabel B3.1 Effecten van opleidingsniveau en leeftijd op de vertegenwoordiging in beroepen op elementair niveau,
ongestandaardiseerde regressiecoëfficiënten (logistische regressieanalyse) naar geslacht, autochtone Nederlanders,
1994 en 1998

1994 1998
mannen vrouwen mannen vrouwen

opleidingsniveau (t.o.v. geen/bao):
lbo –0.82 ** –0.72 ** –0.92 ** –0.62 **
mavo –0.55 ** –1.50 ** –0.50 ** –1.45 **
mbo –1.85 ** –2.56 ** –1.73 ** –2.39 **
havo/vwo –1.27 ** –3.10 ** –1.14 ** –2.44 **
hbo –3.61 ** –4.84 ** –3.13 ** –4.20 **
wo –4.75 ** –8.42 ** –4.12 ** –4.88 **

leeftijd (t.o.v. 15-19 jaar)
20-24 jaar –0.29 * –0.17 –0.64 ** –0.23
25-29 jaar –0.46 ** –0.24 –1.17 ** –0.27
30-34 jaar –0.88 ** –0.29 –1.36 ** –0.49 **
35-39 jaar –0.88 ** –0.19 –1.47 ** –0.59 **
40-44 jaar –0.99 ** 0.07 –1.63 ** –0.21
45-49 jaar –1.43 ** 0.05 –1.66 ** –0.44 **
50-54 jaar –1.10 ** –0.07 –1.89 ** –0.40 *
55-64 jaar –1.12 ** –0.19 –1.70 ** –0.73 **

constante –0.78 ** –0.63 ** –0.11 –0.36 *

N 25.155 14.021 26.174 16.521

* (p < .05) ** (p < .01)

Bron: CBS (EBB'94, EBB'98)
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Tabel B3.2 Effecten van opleidingsniveau en leeftijd op flexibele arbeidsrelaties, ongestandaardiseerde regressie-
coëfficiënten (logistische regressieanalyse) naar geslacht, autochtone Nederlanders, 1994 en 1998

1994 1998
mannen vrouwen mannen vrouwen

opleidingsniveau (t.o.v. geen/bao):
lbo –0.55 ** –0.25 * –0.69 ** –0.10
mavo 0.11 –0.20 –0.01 ** –0.27 *
mbo –0.42 ** –0.43 ** –0.79 ** –0.40 **
havo/vwo 0.72 ** 0.18 0.48 ** 0.07
hbo –0.16 –0.29 * –0.56 ** –0.45 **
wo 0.14 –0.27 –0.75 ** –0.73 **

leeftijd (t.o.v. 15-19 jaar)
20-24 jaar –1.01 * –0.89 ** –0.79 ** –0.82 **
25-29 jaar –1.92 ** –1.57 ** –2.03 ** –1.80 **
30-34 jaar –2.82 ** –1.75 ** –2.66 ** –1.98 **
35-39 jaar –3.19 ** –1.39 ** –3.12 ** –1.54 **
40-44 jaar –3.44 ** –1.36 ** –3.12 ** –1.77 **
45-49 jaar –3.40 ** –1.32 ** –3.45 ** –1.92 **
50-54 jaar –3.43 ** –1.79 ** –3.46 ** –2.08 **
55-64 jaar –3.17 ** –1.89 ** –2.72 ** –2.37 **

constante –0.45 ** –0.53 ** –0.04 –0.03

N 25.990 14.679 29.494 16.659

* (p < .05) ** (p < .01)

Bron: CBS (EBB'94, EBB'98)
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Noten

1 De absolute aantallen zoals gepresenteerd, betreffen de aantallen per groep. Wanneer onder-
scheid wordt gemaakt naar opleidingsniveau en leeftijd zijn de aantallen iets lager vanwege de
non-respons op deze variabelen. Het verschil in aantallen in de SPVA'94 en in de SPVA'98 heeft
te maken met het feit dat in de aflevering van 1998 de steekproef fors groter was dan in 1994. De
EBB-aantallen betreffen het gewogen bestand.

2 De reden hiervoor is, net als bij de werkloosheidsanalyse, dat de determinanten die de kans op
een baan op elementair niveau bij mannen en vrouwen behoorlijk van elkaar verschillen. Zie hier-
voor de bijlage van dit hoofdstuk waar de uitkomsten van de analyses zijn weergegeven.

3 Bij een arbeidscontract van beperkte duur gaat het om een contract van korter dan één jaar zon-
der toezegging van aanstelling in vaste dienst. Ook werknemers die niet voor een vast overeenge-
komen aantal uren in dienst zijn, hebben in de CBS-definitie een flexibele arbeidsrelatie. Behalve
naar de duur van het arbeidscontract is de aard van het dienstverband een onderscheidend crite-
rium. Het gaat dan om uitzend-, oproep- en invalkrachten.

4 De absolute aantallen zoals gepresenteerd, betreffen de aantallen per groep. Wanneer onder-
scheid wordt gemaakt naar opleidingsniveau en leeftijd zijn de aantallen iets lager vanwege de
nonrespons op deze variabelen. Het verschil in aantallen in de SPVA'94 en in de SPVA'98 heeft te
maken met het feit dat in de aflevering van 1998 de steekproef fors groter was dan in 1994. De
EBB-aantallen betreffen het gewogen bestand.

5 Vermoedelijk zijn de gegevens voor Marokkanen afkomstig uit de SPVA'94 niet volledig te vertrou-
wen. Voor de groep als geheel is sprake van een gering aandeel flexibele arbeidsrelaties (8%),
dat in vergelijking met zowel EBB-gegevens uit dit jaar als in vergelijking met SPVA'94-gegevens
voor de andere groepen aan de lage kant is. Naar de redenen van deze 'afwijking' is het gissen.
Wel is het zo dat bij de Marokkanen in de SPVA'94 sprake is van een hoge item-nonrespons
(19%) op de vraag naar kenmerken van de arbeidsrelatie. In de SPVA'98 is deze item-nonrespons
beduidend lager (3%).

6 Omdat het hier om personen gaat die het voltijds onderwijs hebben verlaten, ligt het niet voor de
hand dat zij juist de voorkeur geven aan een tijdelijke baan en zich om die reden tot een uitzend-
bureau wenden. Iets dergelijks komt wel voor bij scholieren en studenten die een klein baantje
zoeken voor bijverdiensten.

7 Zie het onderzoek Hoe werven bedrijven 1997, waaruit blijkt dat mbo-vacatures in geringe mate
door het arbeidsbureau worden vervuld. Hoewel deze bron al weer enigszins gedateerd is, is dit
voor de onderhavige thematiek niet bezwaarlijk: de gebruikte RUBS-gegevens dateren van 1998
en beslaan de periode half '97 tot eind '98.

8 Ook de gegevens over de omvang van de beroepsbevolking van de vier grote etnische minder-
heidsgroepen zijn niet volledig te vertrouwen. Het betreffen door het CBS geproduceerde schattin-
gen, die zijn gemaakt nadat is vastgesteld dat weging van EBB-gegevens tot te lage aantallen
minderheden in de beroepsbevolking leiden. Om deze reden wordt in deze rapportage niet nader
ingegaan op de ontwikkeling van het aandeel etnische ondernemers in de beroepsbevolking in de
periode 1998-2000.

9 Thans loopt bij het CBS een procedure waarin gemeenten toestemming wordt gevraagd om op
gemeentelijk niveau over de deelname van minderheden te publiceren.
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4 BELEID: AANGRIJPINGSPUNTEN, STAND VAN ZAKEN EN 
ONTWIKKELINGEN

Samen met de onderwijspositie vormt de positie op de arbeidsmarkt het dragende 
element waaraan de structurele integratie van minderheden in de Nederlandse samen-
leving wordt afgemeten. Werken wordt door de bank genomen als nastrevenswaardig
gezien. Werk verschaft inkomen, het structureert de tijd, het biedt – als het goed is –
leer- en ontplooiingsmogelijkheden en aan het hebben van werk kan zelfvertrouwen
en eigenwaarde worden ontleend. Werk draagt, zo is algemeen de veronderstelling, bij
aan de sociale cohesie van een samenleving en, omdat werkenden in het eigen inkomen
voorzien, aan een gezonde financiële huishouding van een land. Structurele integratie
van minderheden gaat bovendien hand in hand met sociaal-culturele integratie.
Werkende minderheden maken meer dan werkloze minderheden deel uit van autoch-
tone netwerken en sluiten qua opvattingen meer aan op de hoofdstroom van de
autochtone samenleving (Dagevos 2001a). Deze combinatie van overwegend gunstige
effecten van werk voor individu en samenleving vormt de achtergrond van langdurige
en intensieve inspanningen van de overheid en andere partijen om de arbeidsdeelname
van minderheden te bevorderen. In dit hoofdstuk worden verschillende van deze
inspanningen onder de loep genomen en, voorzover gegevens beschikbaar, de conse-
quenties hiervan besproken. Speciale aandacht gaat uit naar het arbeidsmarktbeleid
van acht gemeenten die aan deze rapportage hebben meegewerkt. Hieraan voorafgaand
worden eerst de factoren geïnventariseerd die bepalend zijn voor de huidige arbeids-
marktpositie van minderheden en aangrijpingspunten vormen voor beleid. Daarbij
wordt zowel gewezen op inmiddels bestaande als op mogelijk te ondernemen beleids-
initiatieven. 

4.1 Aangrijpingspunten voor beleid
Over de achtergronden van de achterstand van minderheden op de arbeidsmarkt is in
de afgelopen jaren veel gezegd en geschreven. De belangrijkste factoren die bepalend
zijn voor de achterblijvende arbeidsmarktpositie en de werkloosheid van minderheden
in het bijzonder zijn dan ook wel bekend. Voorzover er aangrijpingspunten voor beleid
aan zijn te ontlenen, worden deze in het volgende gerecapituleerd. Bevindingen van
onderhavige studie die aanknopingspunten bieden voor nieuw of aanscherping van
bestaand beleid zijn hierin verwerkt. Ondanks de sterke verbetering van de arbeids-
marktpositie van minderheden blijft beleidsaandacht voor deze groepen gerechtvaar-
digd. Er is nog steeds sprake van een aanzienlijke achterstand. Bovendien zijn op de
huidige krappe arbeidsmarkt beleidsinitiatieven kansrijk. Juist nu valt winst te boeken
om een kwetsbare categorie als de minderheden aan het werk te krijgen en te houden. 

Versterking van het allochtone arbeidsaanbod 
Kwalificatietekorten, culturele verschillen, langdurige werkloosheid en een cumulatie
van voor de arbeidsmarkt ongunstige individuele kenmerken zijn medebepalend voor
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de minder gunstige arbeidsmarktpositie van minderheden. De betekenis ervan varieert
tussen en binnen groepen. Vluchtelingen, asielzoekers en partners die in het kader van
gezinsvorming naar Nederland zijn gekomen, beheersen vaak de Nederlandse taal
niet, zijn laag en/of uitsluitend in het herkomstland opgeleid en zijn niet zelden afge-
sloten van voor de arbeidsmarkt relevante netwerken. Investeren in de kenmerken is –
theoretisch gezien – de aangewezen weg, maar in de praktijk soms lastig realiseerbaar.
Verbetering van de beheersing van het Nederlands, in de vorm van NT-2-cursussen of
in het kader van inburgeringstrajecten, leiden vaak niet tot het gewenste niveau, onder
andere omdat het aantal uren taalonderwijs voor veel betrokkenen onvoldoende is en
er sprake is van uitval. Ook wordt niet iedereen bereikt. Taalstages en werkervarings-
plaatsen zouden hier soelaas kunnen bieden.

Kwalificatietekorten doen zich ook voor bij een deel van de jongeren die (een groot
deel van hun) schoolloopbaan in Nederland hebben doorlopen. Dit betreft in het bij-
zonder diegenen die voortijdig het onderwijs hebben verlaten. Weinigen van hen zijn
in staat een stabiele arbeidsrelatie te realiseren en de werkloosheid onder hen is hoog.
RMC's hebben hier een belangrijke rol. Zij moeten voortijdig schoolverlaters zo veel
als mogelijk toeleiden naar kwalificerende (leerwerk)trajecten. Om schooluitval te
voorkomen, is een goede begeleiding gewenst bij de overgang tussen onderwijsvor-
men, bijvoorbeeld tussen voortgezetonderwijs-eerstefase en het secundair beroeps-
onderwijs. Leerlingen breken dan nogal eens hun schoolloopbaan af. Eenvoudige
oplossingen om drop-out tegen te gaan, zijn niet voorhanden. Desondanks is vanwege
de hoge individuele en maatschappelijke kosten – werkloosheid, problematisch gedrag
– de urgentie groot om vanuit diverse instellingen zoals scholen, RMC's, arbeidsvoor-
ziening en sociale diensten voortijdige schooluitval tegen te gaan. (Voor meer infor-
matie over de omvang van en de mogelijkheden tot bestrijding van voortijdig school
verlaten wordt verwezen naar deel 1 van deze rapportage.)
Nog lastiger is de aanpak van kwalificatietekorten van minderheden die al geruime
tijd het onderwijs hebben verlaten. Vooral onder Turkse en Marokkaanse werklozen in
de leeftijd van pakweg 30 jaar en ouder heeft een groot aandeel geen of weinig onder-
wijs gevolgd en schiet de beheersing van de Nederlandse taal tekort. Aanvullende
scholing lijkt niet altijd de aangewezen weg. Velen missen de cognitieve basisvaardig-
heden om een opleidingstraject te volgen. Dit geldt in het bijzonder voor de ouderen,
voor wie terugkeer naar de arbeidsmarkt nauwelijks een optie is. Getracht zou kunnen
worden de taalvaardigheid te verbeteren, onder meer via werkervaringsplaatsen en
taalstages. Voor genoemde categorieën is het oudkomersbeleid bedoeld. Met name
voor Turkse en Marokkaanse ouderen is het denkbaar dat zij baat hebben met vormen
van sociale activering. Ook kan gesubsidieerde arbeid van betekenis zijn, dit in com-
binatie met kwalificatieverbetering. Dat hier mogelijkheden liggen, blijkt uit de
betrekkelijk hoge deelname van Surinaamse en Antilliaanse ouderen (45+) aan de
WIW (zie verderop in dit hoofdstuk). Gezien de hoge werkloosheid onder Turkse en
Marokkaanse ouderen moet het tot mogelijkheden behoren om meer van hen dan
thans het geval is via de WIW te activeren. Wel zal dit forse (wervings)inspanningen
met zich meebrengen. 
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Bevindingen in deze rapportage onderstrepen het belang de aanbodkenmerken van
minderheden te versterken. Als gevolg van de hoogconjunctuur is het aanbod onder
minderheden afgeroomd met als gevolg dat op dit moment het aanbod onder minder-
heden voor een belangrijk deel bestaat uit personen met een cumulatie van voor de
arbeidsmarkt ongunstige kenmerken. Inspanningen om de aanbodkenmerken te ver-
sterken, zullen in veel gevallen niet alleen betrekking moeten hebben op investeringen
die het opleidingsniveau en de Nederlandse taal betreffen, maar ook op het wegnemen
van meer persoonlijke belemmeringen – onder andere schulden, ontbreken van
arbeidsritme, kinderopvang – die het vinden van werk in de weg staan.
Perspectiefvolle arbeidstoeleiding in een krappe arbeidsmarkt bevat naast een scholings-
component ook een meer welzijnsachtige component, waarbij in een intensieve aan-
pak versterking van uiteenlopende aanbodkenmerken het doel is. 

Investeren in de aanbodkenmerken van minderheden heeft als voornaamste doel de
'productiviteit' te verhogen. Werkgevers, zo is de veronderstelling, nemen geen werk-
nemers onder een bepaald productiviteitsniveau aan omdat ze – eenvoudig gezegd –
meer kosten dan dat ze opbrengen. Het in verhouding brengen van de baten en lasten
van laaggekwalificeerde werknemers kan ook tot stand worden gebracht door werk-
gevers tegemoet te komen in de loonkosten. Loonkostensubsidies zijn hierop gericht.
Zo bezien zijn aanbodversterkende maatregelen en loonkostensubsidies vormen van
beleid die dezelfde doelstelling nastreven. Alleen de partij waarop men zich richt, ver-
schilt; investeringen in scholing en taal richten zich op het arbeidsaanbod, loonkosten-
subsidies op werkgevers, en daarmee op de vraagzijde van de arbeidsmarkt. 

Bovengenoemde voorstellen tot beleid zijn gericht op personen die wel willen, maar
niet kunnen. Aannemelijk is dat een deel van het (allochtone) aanbod niet onder dit
profiel valt. Zij hebben zich afgewend van de formele arbeidsmarkt en zullen moeilijk
tot een andere oriëntatie zijn te verleiden. Desondanks moet het streven zijn hen terug
te brengen naar de arbeidsmarkt. Dit is geen eenvoudige opgave. De afstand tot en het
vertrouwen in toeleidende instanties zal niet altijd even groot zijn als men ze al kent.
En toeleidende instanties zullen de grootste moeite moeten doen hen te bereiken.
Bovendien mag ervan uit worden gegaan dat de geneigdheid beperkt is om de aan-
geboden banen te accepteren. De inkomsten uit het informele circuit staan vaak in
geen verhouding tot wat op de formele arbeidsmarkt kan worden verdiend.
Desondanks moet in voorkomende gevallen sancties op de uitkering nadrukkelijk wor-
den overwogen. Alle mogelijke middelen dienen aangewend en dwingend opgelegd te
worden om ook degenen die hun heil buiten de formele arbeidsmarkt hebben gezocht
weer naar een betaalde baan toe te leiden. Dit zal veel energie en inventiviteit vergen,
maar die inspanningen zijn gerechtvaardigd vanwege de baten die aan individu en
maatschappij toevallen (afname problematisch gedrag, waaronder criminaliteit, tegen-
gaan uitkeringsfraude, verminderen personeelstekorten). 

Versterking onderste segment arbeidsmarkt
Gezien de kenmerken van veel minderheden – lage kwalificaties, langdurige werk-
loosheid – is een optimale toegang tot het onderste segment van de arbeidsmarkt van
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het grootste belang voor hun arbeidskansen. Veel van het algemene arbeidsmarkt-
beleid is hierop gericht, zowel door creatie van gesubsidieerde arbeid die onder meer
gericht is op langdurige werklozen als door middel van loonkostensubsidies in de
vorm van afdrachtskortingen. De steun hiervoor lijkt door de krapte op de arbeids-
markt af te brokkelen. Enerzijds omdat wordt verondersteld dat personen thans toch
wel aan het werk komen, ook zonder loonkostensubsidies, anderzijds omdat personen
moeizaam zijn te motiveren voor gesubsidieerd werk. Buiten kijf staat dat de effecti-
viteit van maatregelen gericht op versterking van het onderste segment nauwkeurig
moet worden vastgesteld, mede vanwege de hoge kosten ervan (zie De Beer 2000).
Gezien het – potentiële – belang van dit segment voor minderheden, geven uitsluitend
zwaarwegende argumenten een basis van het terugschroeven van het bestaande beleid.
Intensivering van activiteiten in de sfeer van bemiddeling en toeleiding is gewenst,
opdat laagopgeleide minderheden evenredig van deze maatregelen profiteren. In dat
verband kan overwogen worden een deel van de WIW-banen te bestemmen voor min-
derheden en de loonkostensubsidie te verhogen indien minderheden in dienst – of
beter nog: in vaste dienst – worden genomen. 

Bewuste en onbewuste discriminatie: beeldvorming en achterstelling 
Om de betekenis van bewuste en onbewuste vormen van achterstelling te verminderen,
is het gewenst de voornemens die voortvloeien uit de Wet samen, de Stichtings-
akkoorden en de Taskforce Minderheden daadwerkelijk uit te voeren en de resultaten
ervan te volgen. Zij hebben met elkaar gemeen dat ze erop zijn gericht de terughou-
dendheid weg te nemen die er ten aanzien van de instroom van minderheden bij werk-
gevers bestaat. In dat verband kan worden geconstateerd dat de effectiviteit van de
wet en van de verschillende Stichtingsakkoorden minder groot zijn dan gehoopt (zie
ook verderop in dit hoofdstuk). Zaak is dat onder meer RBA's/bedrijfsadviseurs min-
derheden toezien op de uitvoering van de intenties van wetgeving en voorstellen. Ook
is er de mogelijkheid gebruik te maken van contract compliance door de overheid.
Arbeidsorganisaties kunnen op deze wijze aangespoord worden om meer minderhe-
den in dienst te nemen. Uitsluiting van minderheden is niet zelden gebaseerd op voor-
oordelen en niet op eigen ervaringen. Negatieve opvattingen kunnen worden door-
broken door middel van bemiddelaars of opleiders die het vertrouwen hebben van de
desbetreffende arbeidsorganisatie en een beter inzicht hebben in de individuele kwali-
teiten van werkzoekende minderheden. Ook sollicitatietrainingen van minderheden
kunnen in dit verband worden genoemd, mede met als doel cultuurverschillen te over-
bruggen. Stages zijn evenzeer een – vrijblijvende – manier om de kennismaking met
minderheden te stimuleren. De fondsen voor opleiding en ontwikkeling bieden hier-
voor ruimte. Deze branchespecifieke fondsen zetten een deel van hun middelen in
voor opleidingstrajecten, in sommige gevallen in hoofdzaak gericht op minderheden,
die bedrijfsnabij zijn opgezet en om die reden over het algemeen succesvol zijn in de
toeleiding naar werk. In het Plan van aanpak arbeidsmarktbeleid etnische minderheden
(TK, 1999/2000, 27 223, nr. 1) werkt het kabinet verschillende van hier genoemde aan-
dachtspunten uit. 
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De bevindingen van deze studie wijzen nadrukkelijk op het belang van initiatieven om
vraag en aanbod bij elkaar te brengen. De vraag naar arbeid en het allochtone arbeids-
aanbod komen ook in tijden van hoogconjunctuur niet altijd bij elkaar. Verschil in
werving en zoekgedrag, terughoudendheid bij aanname van minderheden en allerhan-
de communicatiestoornissen tijdens selectieprocedures zijn enkele van de oorzaken.
Arbeidsbemiddelende instanties spelen in dit verband soms een belemmerende rol,
doordat ze inspelen op de terughoudendheid van werkgevers en geen minderheden
voordragen. Projecten die erop zijn gericht vraag en aanbod met elkaar in contact te
brengen, eventueel in combinatie met aanbodversterkende maatregelen, zijn in de hui-
dige arbeidsmarkt kansrijk en dienen te worden nagevolgd. Vanwege de behoefte aan
personeel zijn werkgevers(organisaties) meer dan voorheen voor dergelijke initiatie-
ven te porren. Belangrijk is dat er sprake is van een goede samenwerking tussen
bemiddelingsorganisaties en (koepels van) arbeidsorganisaties, waarbij de ene partij
kandidaten levert en de andere zorgdraagt voor banen. Het genoemde MKB-convenant
is, ondanks diverse uitvoeringsproblemen, een goed voorbeeld van een dergelijke aan-
pak. Ook het in Amsterdam opgezette ArenA-project past in dit stramien. Meer nog
dan bij het MKB-convenant is hier het scholingsaspect verzorgd. Deelnemers volgen
een opleiding die hen na afronding verzekert van een baan. (Verderop in dit hoofdstuk
worden het MKB-convenant en het ArenA-project uitgebreider beschreven.) 

Bevordering zelfstandig ondernemerschap
De snelle stijging van het aantal ondernemers onder de minderheden noodzaakt niet
zo zeer tot beleid dat stimuleert een eigen onderneming op te zetten. Gezien het hoge
aantal bedrijven dat binnen een jaar moet stoppen, lijkt het wel raadzaam beleid te
voeren dat ondernemers uit de minderheden meer alert maakt op de risico's van het
ondernemerschap. 

Functioneren en samenwerking instanties
De SER pleit in haar recent uitgebracht advies om de samenwerking tussen de diverse
instanties die betrokkenheid hebben bij activering van werkzoekenden te verbeteren.
Deze aanbeveling is door het kabinet overgenomen. In de uitvoering van het beleid is
sprake, aldus de SER, van een te grote mate van vrijblijvendheid en instanties werken
veelal langs elkaar heen. Effectiever functioneren en samenwerken, zou de arbeids-
deelname van minderheden sterk kunnen bevorderen. Arbeidsvoorziening heeft hier
een belangrijke rol. Ondanks dat minderheden in het beleid van arbeidsvoorziening al
geruime tijd een doelgroep vormen, wordt evenredige plaatsing niet gerealiseerd, al
stijgt het aantal plaatsingen wel. Kanttekeningen zijn te plaatsen bij de fase-indeling
van werkzoekenden, die veel minderheden uitsluit van directe bemiddeling en aanbod-
versterkende maatregelen. Dat men tot een etnische minderheid behoort, speelt bij de
fase-indeling een rol. Meer aandacht voor scholing en aanbodversterking van minder-
heden in combinatie met directe bemiddeling gericht op specifieke vacatures zou de
prestaties van Arbeidsvoorziening kunnen verbeteren. In de volgende paragraaf worden
de meest recente resultaten van het minderhedenbeleid van Arbeidsvoorziening
besproken. Voorts hebben sociale diensten hier een taak. Naast het verschaffen van
een uitkering dienen sociale diensten activiteiten te ontplooien gericht op de toelei-
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ding van haar cliënten richting de arbeidsmarkt. Op welke wijze sociale diensten hier-
aan gestalte geven en welke plaats minderheden in dit beleid hebben, komt eveneens
verderop in dit hoofdstuk nog aan de orde. 

Stimulering van vast werk
Voornaamste doelstelling van het op minderheden gerichte arbeidsmarktbeleid is, zo
blijkt ook uit het vorenstaande, om minderheden aan het werk te helpen. Meer dan
voorheen zou deze doelstelling gericht moeten zijn meer minderheden aan vast werk
te helpen en flexibele arbeidsrelaties van werkenden om te zetten in vaste, opdat uit-
stroom zo veel mogelijk wordt tegengegaan. Het is zeer de vraag in hoeverre het
beleid hier al voldoende oog voor heeft; weinig beleidsinspanningen zijn expliciet
gericht op het behoud van werkende minderheden in tijdelijke dienst. Eenvoudige
oplossingen lijken hier overigens niet voorhanden. Wanneer het gaat om werkende
minderheden ligt de beslissing om flexibele arbeidsrelaties om te zetten in vaste, bij
de werkgever en deze onttrekt zich van al te veel bemoeienis van overheidsbeleid.
Mogelijk kunnen bedrijfsadviseurs minderheden hier een rol spelen. De omzetting van
een tijdelijke in een vaste baan is in grote lijnen afhankelijk van twee voorwaarden:
bedrijfseconomische mogelijkheden van een arbeidsorganisatie en goed functioneren
van de werknemer. Dit laatste zou kunnen worden gestimuleerd door investeringen in
de werknemer en door vormen van intercultureel management. Bedrijfsadviseurs min-
derheden beschikken in beginsel over de benodigde expertise die ze bij arbeidsorgani-
saties kunnen introduceren. Binding van de werknemer aan de arbeidsorganisatie is
het devies. 

Voorts kan worden gedacht in de richting van premies bij bemiddeling van minder-
heden in vaste banen. Sociale diensten zouden hier bij de inkoop van trajecten reke-
ning mee kunnen houden. Ook is het wenselijk dat in specifiek op minderheden
gerichte arbeidsmarktprojecten sprake is van vaste banen. Als gezegd, eenvoudige
oplossingen om de afhankelijkheid van minderheden van flexibele arbeidsrelaties te
verminderen, zijn er niet. De arbeidsmarkt kenmerkt zich op dit moment door een
groot aantal flexibele banen, en dit geldt in het bijzonder voor het segment – laag-
gekwalificeerd werk in de dienstensector – waar veel minderheden naar werk zoeken.
Ook de oriëntatie van werkzoekende minderheden op het uitzendbureau toont aan dat
de instroom van minderheden in meer stabiele delen van de werkgelegenheid niet
gemakkelijk valt te realiseren. Toch is het van belang om in de komende tijd potentieel
succesvolle maatregelen te doordenken, omdat anders het risico groot is dat grote
delen van de thans werkende minderheden een weinig stabiele loopbaan opbouwen of,
bij economische teruggang, weer in de werkloosheid belanden. 

4.2 Beleidsontwikkelingen
In het Plan van aanpak arbeidsmarktbeleid etnische minderheden 2000-2003 (TK
1999/2000) geeft het kabinet een uitgebreid overzicht van staand en voorgenomen
beleid. Hierin zijn aanbevelingen verwerkt van de Taskforce Minderheden en
Arbeidsmarkt, het evaluatieonderzoek van de Wet samen, het SER-Advies Kansen
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geven, kansen nemen. Advies bevordering arbeidsdeelname etnische minderheden
(SER 2000) en diverse studies over de arbeidsmarktpositie van minderheden.
Uitgangspunt van het kabinetsbeleid vormt een combinatie van algemeen en specifiek
arbeidsmarktbeleid, dit onder de voorwaarde en veronderstelling dat betrokken partij-
en een extra inspanning zullen leveren. Over verschillende maatregelen, waarvan in
het vorenstaande al een aantal kort is genoemd, is op dit moment inzicht te geven in
de stand van zaken. Aan de orde komen: de deelname van minderheden aan de WIW,
de prestaties van Arbeidsvoorziening, waaronder het MKB-convenant, de betekenis
van de Wet samen, de WIN en de Stichtingsakkoorden.

Algemeen arbeidsmarktbeleid
Doelstelling van het algemene arbeidsmarktbeleid is dat etnische minderheden in elk
geval evenredig worden bereikt in het algemene arbeidsinstrumentarium, waaronder
de sluitende aanpak, de WIW en de I/D-regeling zijn begrepen. Op dit moment is
informatie beschikbaar over het aandeel etnische minderheden in de WIW, meer
bepaald de WIW-dienstbetrekking. Over deelname aan de I/D-regeling zijn geen gege-
vens naar etnische herkomst beschikbaar. De gegevens over personen met een WIW-
dienstbetrekking zijn afkomstig van Research voor beleid, die door het CBS zijn
gekoppeld aan het GBA, zodat etnische herkomstgegevens zijn verkregen (CBS 2000).

De WIW heeft als brede doelstelling de langdurige werkloosheid terug te dringen en
vervangt per ingang van 1 januari 1998 de Banenpoolregeling, de Jeugdwerkgarantie-
wet, de Kaderregeling arbeidsinpassing en de Melkert-II-regeling. Doelgroep zijn alle
langdurig werklozen die langer dan een jaar werkloos zijn, alle werkloze uitkerings-
gerechtigden en alle werkloze jongeren tot 23 jaar. Er kunnen WIW-dienstbetrekkin-
gen en werkervaringsplaatsen worden aangeboden. In het geval van een dienstbetrek-
king komt de deelnemer in dienst bij de gemeente, die de deelnemer detacheert bij
werkgevers in de particuliere of collectieve sector. Als gezegd hebben de gegevens
hierop betrekking. Over het aandeel etnische minderheden met een werkervarings-
plaats zijn geen gegevens beschikbaar. Het aantal was aan het einde van 1998 met
ruim 5.000 betrekkelijk klein. Over voorzieningen voor scholing en activering die in
het kader van de WIW aangeboden kunnen worden, was evenmin informatie voor-
handen. 

Eind 1998 zijn ruim 39.000 personen werkzaam in een WIW-dienstbetrekking, van
wie ruim 9.000 niet-westerse allochtonen (23%). Om een goed inzicht in het bereik 
te hebben, dient de relatieve deelname aan de WIW te worden vergeleken met het
relatieve aandeel van de doelgroep (langdurig werklozen en werklozen jonger dan 
23 jaar) in de beroepsbevolking. Helaas maakt het CBS deze vergelijking niet. Wel is
per groep vastgesteld welk aandeel in de beroepsbevolking een WIW-dienstbetrekking
heeft. Van de autochtonen die deel uitmaken van de beroepsbevolking heeft 0,4% een
WIW-dienstbetrekking. Bij niet-westerse allochtonen geldt dit voor 2%, met
Marokkanen (2,5%) en Antillianen (2,5%) als groepen met naar verhouding het hoog-
ste aantal WIW'ers. Opmerkelijk is het betrekkelijk hoge aandeel jonge Turkse en
Marokkaanse vrouwen met een WIW-dienstbetrekking. Ook oudere (45+) Surinamers
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en Antillianen zijn vaak in een dergelijke baan te vinden. Gezien de hoge jeugdwerk-
loosheid is het aandeel jonge Turkse en Marokkaanse mannen in de WIW opvallend
gering. 

Tabel 4.1 Personen met een WIW-dienstbetrekking naar land van herkomst, geslacht en leeftijd, per 31 december
1998 (totaal en in procenten van de beroepsbevolking)

Nederland niet-westerse landen totaala

totaalb Turkije Marokko Suriname Antillen

totaal 25.720 9.180 1.780 1.800 3.040 980 39.120
mannen 13.880 4.820 770 1.000 1.570 500 21.080
vrouwen 11.840 4.370 1.010 790 1.470 480 18.040

in % van de beroepsbevolking
totaal 0.4 2.0 2.0 2.5 2.2 2.5 0.6

15-24 jaar 1.2 3.7 4.7 4.5 3.3 3.9 1.5
25-44 jaar 0.3 1.2 1.0 1.5 1.4 1.5 0.4
45-64 jaar 0.5 3.4 2.8 3.1 4.3 4.8 0.6

mannen 0.4 1.7 1.2 1.9 2.2 2.1 0.5
15-24 jaar 0.8 2.4 1.8 2.8 3.3 2.5 1.0
25-44 jaar 0.3 1.1 0.9 1.4 1.3 1.2 0.4
45-64 jaar 0.5 3.6 3.0 3.0 4.8 5.2 0.6

vrouwen 0.5 2.5 3.9 4.1 2.2 3.0 0.6
15-24 jaar 1.6 5.2 9.0 6.7 3.4 . 2.0
25-44 jaar 0.3 1.5 1.4 2.1 1.6 1.8 0.4
45-64 jaar 0.5 3.2 . . 3.7 4.3 0.6

a Inclusief westerse allochtonen, overige niet-westerse allochtonen en onbekend.
b Inclusief overige niet-westerse allochtonen.

Bron: CBS (2000) 

Minderheden en autochtonen stromen in ongeveer dezelfde mate uit. In het vierde
kwartaal van 1998 zijn ruim 3.100 WIW'ers uitgestroomd, van wie bijna 2.000
autochtonen en ruim 800 niet-westerse allochtonen. Afgezet tegen het totale bestand
aan het eind van 1998 is 8% van de autochtonen en 9% van de etnische minderheden
uitgestroomd. De bestemming na uitstroom verschilt evenwel nogal tussen autochto-
nen en minderheden. Terwijl 56% van de autochtonen, zoals beoogd, werk vindt bui-
ten de WIW geldt dit voor 46% van de niet-westerse allochtonen. Om welke type
banen het gaat, is overigens niet duidelijk. Het belangrijkste verschil in bestemming
na de WIW betreft ontslag uit de WIW. Niet minder dan 28% van de niet-westerse
allochtonen is uit de WIW ontslagen, vooral bij Surinamers en overige niet-westerse
allochtonen komt dit vaak voor. Van de autochtonen heeft 16% als gevolg van ontslag
de WIW verlaten. 

Met de door het CBS gepubliceerde cijfers is een stap in de goede richting gemaakt
om meer duidelijkheid te krijgen over de betekenis van gesubsidieerde arbeid voor de
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positie van etnische minderheden. Toch kleeft er nog een klein weeffoutje aan de cijfer-
opstelling. Niet goed kan worden vastgesteld in hoeverre de kabinetsdoelstelling van
evenredige participatie van minderheden nu feitelijk is gerealiseerd. Daartoe dient, als
gezegd, het aandeel minderheden dat tot de doelgroep van de WIW behoort, te wor-
den vergeleken met het aandeel dat daadwerkelijk deelneemt. Op basis van de thans
gemaakte vergelijking zijn alleen globale en met de nodige voorbehouden omgeven
uitspraken over het bereik mogelijk. Het blijkt dat met name jonge vrouwen uit de
minderheden vaak in een WIW-dienstbetrekking werkzaam zijn, terwijl jonge Turkse
en Marokkaanse mannen achterblijven. Zorgelijk is het hoge aandeel minderheden dat
uit de WIW wordt ontslagen. Aangenomen mag worden dat het ontslag de arbeids-
kansen van deze groep geen goed doet. De WIW-werkgevers bij wie de deelnemers
waren gedetacheerd, zullen met weinig genoegen op de ontslagen minderheden terug-
zien, met mogelijk negatieve repercussies voor instroom van nieuwe deelnemers uit
de minderheden. Ontslag voor de deelnemers is een smet op het blazoen. Werkgevers
zullen ontslagen WIW'ers met de nodige scepsis tegemoet treden en weinig geneigd
zijn deze categorie aan te nemen. Ook zal in veel gevallen het zelfvertrouwen en het
vertrouwen in arbeidsbemiddelende instanties een forse deuk hebben opgelopen. Over
de achtergronden van het ontslag van minderheden uit de WIW is niets bekend. Meer
inzicht hierin is gewenst opdat ongewenste uitval tegengegaan kan worden. 

Voor werkloze jongeren is de WIW het instrument waarmee de sluitende aanpak is
vormgegeven. Daarnaast beoogt de sluitende aanpak langdurige werkloosheid te voor-
komen door aan alle nieuwe werklozen vanaf 23 jaar die niet zelf aan het werk kun-
nen komen, binnen twaalf maanden van de werkloosheid een arbeidsmarktgericht aan-
bod te doen. Doel is dat in 2002 sprake is van een volledig sluitende aanpak van nieuwe
werklozen. Behalve voor nieuwe instroom dient de sluitende aanpak ook het zittend
bestand te omvatten. 

Dat de uitvoering van de sluitende aanpak voor jongeren niet zonder problemen is,
blijkt uit een in Rotterdam uitgevoerd onderzoek (Veenman 1999). Op grond van ana-
lyse van dossiers van SoZaWe-cliënten en gesprekken met jongeren en vertegenwoor-
digers van relevante instanties komen diverse knelpunten aan het licht. Van de jonge-
ren die in aanmerking komen voor de jongerenpool, is slechts een kwart aangenomen.
De belangrijkste reden van niet-aanname is dat de jongeren niet zijn verschenen bij de
jongerenpool of verstek laten gaan bij vervolgafspraken. Tegelijkertijd maakt het
onderzoek duidelijk dat het cliëntenbestand van SoZaWe op lang niet alle vragen ant-
woord geeft. Dat jongeren niet bij de jongerenpool zijn gaan werken, heeft namelijk
ook te maken met het feit dat een behoorlijk deel al werk heeft, maar desondanks nog
steeds in het cliëntenbestand is te vinden. Bij een ander deel zijn de redenen van niet-
deelname niet aan de bestandsgegevens van SoZaWe te ontlenen. Ook de redenen
waarom een groot deel van jongeren in het bestand niet tot de doelgroep van de jon-
gerenpool zouden behoren, zijn op grond van de bestandsgegevens niet goed te ach-
terhalen. Voor de realisering van een sluitende aanpak is het ontbreken van inzicht in
de cliënten en zijn of haar achtergrondkenmerken een slecht vertrekpunt. Van een slui-
tende aanpak is alleen al vanwege de gebrekkige informatievoorziening geen sprake.
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Dat niet meer jongeren in aanraking komen met de sluitende aanpak heeft ook te
maken met de overwegende gerichtheid van de sociale dienst op het verstrekken van
een uitkering en de controle daarop. Inventarisatie van de mogelijkheden voor maat-
schappelijke reïntegratiemogelijkheden schiet er nogal eens bij in, ook omdat voor de
afhandeling van cliënten weinig tijd is. In dat verband lijken met name jongeren met
een cumulatie van problemen, die veel tijd en energie vragen, tussen wal en schip te
raken. Ook wordt geconstateerd dat de noodzakelijke dwarsverbanden tussen diverse
relevante instanties als de sociale dienst en Arbeidsvoorziening ontbreken. Het onder-
zoek spreekt van gesloten, in zichzelf gekeerde instellingen, waarvan de medewerkers
lang niet altijd op de hoogte zijn van allerhande activiteiten en projecten die elders
voorhanden zijn. Instellingen nemen verantwoordelijkheid voor het traject waar des-
betreffende instelling inhoudelijke bemoeienis mee heeft. Dit staat ver af van het door
het kabinet gewenste casemanagement dat de cliënt centraal plaatst en zorgdraagt
voor een optimale coördinatie van activiteiten die door diverse instellingen worden
verzorgd. Problemen tussen instanties rondom overdracht van en informatie over
cliënten zijn het gevolg, net als het onvolledig informeren en/of onjuist doorverwijzen
van cliënten.

In hoeverre de zojuist besproken bevindingen model staan voor de situatie in andere
gemeenten is niet met zekerheid te zeggen. Nochtans constateert ook de SER dat de
samenwerking tussen uitkering- en reïntegratie-instanties vaak gebrekkig verloopt. 
De SER adviseert uitkeringsinstanties die zijn betrokken bij reïntegratie contact-
personen aan te wijzen die het gehele reïntegratieproces overzien en activiteiten bin-
nen en tussen instanties coördineren. Niet de instantie, maar de reïntegratie van de
cliënt staat voorop. Het kabinet heeft deze aanbeveling inmiddels overgenomen en
tracht gemeenten te bewegen casemanagers aan te stellen. Bedacht moet worden dat
de aan casemanagers toegedichte activiteiten arbeidsintensief zijn en hoge eisen stel-
len aan desbetreffende functionaris en organisatie, zeker indien sprake is van grote
aantallen cliënten. 

Minderheden in het beleid van Arbeidsvoorziening
Etnische minderheden zoeken vaak via arbeidsbureaus naar werk. Meer nog dan voor
autochtonen heeft de dienstverlening van arbeidsvoorziening dan ook directe effecten
voor de arbeidsmarktpositie van minderheden. Al in de jaren tachtig vormde minder-
heden een specifieke doelgroep van Arbeidsvoorziening. Gedurende de jaren negentig
zijn onder invloed van initiatieven van de Stichting van de Arbeid en achterblijvende
resultaten voorstellen gedaan om de effectiviteit te vergroten. Steeds is daarbij het
streven geweest om minderheden naar evenredigheid te plaatsen. Een van de aan-
dachtspunten is de kansen van minderheden in fase 4 te vergroten, onder meer door
middel van werk/taalstages en toeleidingstrajecten. Dat er nog verbeteringen mogelijk
zijn in de bemiddeling van minderheden blijkt uit het uitgevoerde onderzoek De kren-
ten en de pap (Arbeidsvoorziening 2000) waaruit blijkt dat direct bemiddelbare
(d.w.z. fase-1-cliënten) minderheden geringere kansen hebben om te worden geplaatst
dan autochtonen. Onder meer deze bevindingen hebben geleid tot de intensivering van
de basisdienstverlening waarvoor Arbeidsvoorziening in 2000 ƒ 30 miljoen heeft gere-
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serveerd. Over de mate waarin Arbeidsvoorziening evenredig minderheden heeft
bemiddeld, is recent materiaal beschikbaar, dat in het volgende wordt besproken. 

Naast de reguliere taken is Arbeidsvoorziening intensief betrokken bij de uitvoering
van het MKB-convenant dat als doel heeft 20.000 minderheden te plaatsen. Het stre-
ven is dit voor 1 mei 2001 te realiseren. De resultaten en het verloop van het conve-
nant komt in deze paragraaf eveneens aan de orde. 

In het vorenstaande wordt nog gesproken over Arbeidsvoorziening, maar feitelijk is
deze benaming achterhaald. Als bekend is Arbeidsvoorziening inmiddels opgeheven
en gesplitst ('ontvlecht'), waardoor arbeidsbureaus deel uitmaken van de Centrale
Organisatie Werk en Inkomen en de reïntegratiediensten zijn ondergebracht in Kliq.
Aan de mogelijke consequenties voor de arbeidskansen van minderheden besteedt
deze paragraaf eveneens aandacht. 

Evenredigheid in plaatsingen
Tabel 4.2 laat de ontwikkelingen zien in de plaatsingen van minderheden vanaf 1995.
Wat betreft het streven naar evenredigheid is sprake van een stijgende lijn, maar ook
in 2000 is evenredigheid niet gerealiseerd. In het voorjaar van 2000 heeft Arbeids-
voorziening de minister van SZW al laten weten de taakstelling van 28.000 geplaatste
minderheden niet te zullen halen. De reorganisatie in het kader van de SUWI-operatie,
het hoge ziekteverzuim en personeelsverloop liggen hieraan ten grondslag (TK
1999/2000). Een en ander is zichtbaar in de (voorlopige) cijfers van 2000; zij wijzen
erop dat in termen van absolute aantallen zelfs sprake van een daling van het aantal
geplaatste minderheden, hetgeen een trendbreuk betekent met voorgaande jaren.
Mogelijk zijn de achterblijvende plaatsingen ook het gevolg van de in het kader van
het MKB-convenant geleverde inspanningen die moeten leiden tot 20.000 extra
plaatsingen.

Tabel 4.2 Bij arbeidsbureaus ingeschreven werkzoekenden en plaatsing, 1995-2000 (aantallen x 1.000)

ingeschreven geplaatst
totaal minderheden aandeel totaal minderheden aandeel evenredigheid

1995 859 183 21% 160 22 14% 0,67
1996 867 183 21% 154 22 14% 0,67
1997 767 167 23% 160 25 15% 0,65
1998 658 156 24% 159 26 17% 0,71
1999 555 140 25% 150 28 19% 0,76
2000 491 132 27% 102 21 21% 0,78

Bron: Arbeidsvoorziening, jaarverslagen; cijfers 2000 zijn voorlopig, verstrekt door Arbeidsbureau Nederland 

De realisatie van het door Arbeidsvoorziening zelf geformuleerde streven van evenre-
digheid is geen sinecure. Een groot aandeel van de minderheden in het niet-werkende
werkzoekenden bestand is laag opgeleid (56% basisonderwijs, autochtonen: 13%) en
heeft blijkens de indeling in fase 4 (50%, autochtonen: 38%) een grote afstand tot de
arbeidsmarkt. Hun kansen op betaald werk zijn gering. Wanneer ook nog in beschou-
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wing wordt genomen dat Arbeidsvoorziening in beginsel goed bemiddelbare minder-
heden in fase 1 minder vaak aan werk helpt dan autochtonen, dan is het niet verwon-
derlijk dat de resultaten van Arbeidsvoorziening achterblijven bij de verwachting. 
In de Rapportage minderheden 1999 is uitvoerig ingegaan op de implicaties van de
fase-indeling van minderheden. Omdat etnische herkomst mede een rol speelt bij de
indeling van werkzoekenden lijken minderheden onevenredig vaak in fase 4 te worden
ingedeeld. In een door Research voor beleid (2000) uitgevoerde evaluatie van de kans-
meter die de fasering van werkzoekenden indiceert, geven gebruikers van de kansmeter
aan dat deze niet goed werkt voor personen die het Nederlands niet beheersen.
Volgens de kansmeter moeten zij in fase 'nader te bepalen' terechtkomen, waarna in
een kwalificerende intake de vaardigheden en wensen worden vastgesteld. In de prak-
tijk gebeurt dit evenwel nauwelijks. Omdat niet met tolken wordt gewerkt, zou de
kwalificerende intake zodanig moeizaam verlopen dat wensen en vaardigheden en het
bemiddelingsberoep van werkzoekenden niet kunnen worden vastgesteld. In de prak-
tijk betekent dit dat werkzoekenden met een slechte beheersing van het Nederlands
doorgaans terechtkomen in fase 4. Indien er uitsluitend sprake is van achterstand in de
Nederlandse taal is deze toedeling niet terecht. Personen die taalscholing nodig heb-
ben, horen niet in deze fase. Wanneer voor het bemiddelingsberoep taalscholing nood-
zakelijk is, is een indeling – afhankelijk van de duur van de taalscholing – in fase 2 of
3 passend. 

MKB-convenant
Op 18 april 2000 is door MKB-Nederland, Arbeidsvoorziening en de respectievelijke
ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Grote Steden en Integratie-
beleid het Convenant inzake de instroom van etnische minderheden in het midden- en
kleinbedrijf gesloten dat inmiddels vooral als het MKB- of minderhedenconvenant
door het leven gaat. Doelstelling is om de instroom van minderheden in het midden-
en kleinbedrijf te vergroten. Concreet is de afspraak gemaakt dat in de periode tot 
1 mei 2001 door Arbeidsvoorziening 20.000 werkzoekende etnische minderheden
worden geplaatst op vacatures binnen het midden- en kleinbedrijf. Van de plaatsingen
moet ten minste 50% duurzaam zijn, dat wil zeggen voor minimaal zes maanden.
MKB-Nederland streeft ernaar 30.000 vacatures bij Arbeidsvoorziening te melden, die
'bij voorkeur' moeten worden vervuld door etnische minderheden. Om een en ander te
realiseren, heeft MKB-Nederland op verschillende manieren het belang van dit initia-
tief kenbaar gemaakt binnen het midden- en kleinbedrijf. Er zijn informatiebrochures
verzonden, gevolgd door nabelrondes en nieuwsbrieven, de minister van SZW en de
voorzitter van MKB-Nederland hebben in een speciale brief het convenant onder de
aandacht gebracht en op regionaal niveau zijn diverse activiteiten georganiseerd om
werkgevers uit het midden- en kleinbedrijf te informeren over de doelstelling en
mogelijkheden van het convenant. Arbeidsvoorziening heeft op haar beurt een lande-
lijke vacaturelijn geopend waar werkgevers hun vacatures kunnen melden, die vervol-
gens worden doorgeleid naar het desbetreffende arbeidsbureau. Arbeidsvoorziening
heeft de verplichting op zich genomen binnen 72 uur na aanmelding de werkgever te
informeren over de mogelijkheden van vacaturevervulling. Daartoe wordt van
Arbeidsvoorziening verwacht dat ze een sluitende aanpak uitvoert voor de etnische
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minderheden in het werkzoekendenbestand. Werkzoekenden uit de etnische minder-
heden worden uitgenodigd voor een eerste administratieve intake waarin wordt vast-
gesteld of directe bemiddeling tot de mogelijkheden behoort. Bemiddeling van
Arbeidsvoorziening in de richting van het midden- en kleinbedrijf heeft in beginsel
betrekking op fase-1-cliënten. Screening van het allochtone werkzoekendenbestand
heeft onder meer als doel dat het midden- en kleinbedrijf inzicht krijgt in de aantallen
minderheden en hun kenmerken. De inzet van extra consulenten moet de sluitende
aanpak garanderen. Een deel van de taakstelling – circa 6500 minderheden – heeft
Arbeidsvoorziening uitbesteed aan uitzendbureaus. Aanvankelijk namen zeven pilot-
regio's deel en beperkte het convenant zich tot een aantal brancheorganisaties van het
MKB. Gedurende de looptijd is dit onderscheid verdwenen en verruimd tot alle
regio's en brancheorganisaties.

De termijn van 1 mei 2001 is inmiddels verstreken en de balans kan worden opge-
maakt. Daartoe wordt gebruikgemaakt van het beschikbare cijfermateriaal en van de
door Regioplan uitgevoerde eindevaluatie (Berkhout et al. 2001). Eerder in dit hoofd-
stuk is al in positieve bewoordingen melding gemaakt van het convenant. De winst
van dit initiatief is vooral gelegen in het bij elkaar brengen van partijen – midden- en
kleinbedrijf en Arbeidsvoorziening en haar allochtone arbeidsaanbod – die tot dan toe
weinig met elkaar te maken hadden. Zo zijn naar verhouding weinig minderheden
werkzaam in het midden- en kleinbedrijf en dergelijke bedrijven doen door de bank
genomen weinig aan gerichte werving onder minderheden (EIM 2000; Zandvliet et al.
2000; Spijkerman 2000). Voor de vacaturevervulling van het midden- en kleinbedrijf,
en die van allochtone kandidaten in het bijzonder, was de rol van Arbeidsvoorziening
zeer beperkt. Bovendien appelleert het convenant aan doelstellingen van beide partijen
die ze via elkaar kunnen realiseren; het wegnemen van personeelstekorten in het mid-
den- en kleinbedrijf en het terugdringen van het aantal (allochtone) werkzoekenden in
de bestanden van Arbeidsvoorziening. Doordat genoemde partijen met elkaar moesten
samenwerken, leidde de uitvoering van het convenant er ook toe dat de wederzijdse,
doorgaans negatieve opvattingen werden bijgesteld. Aan het convenant is voorts toe te
schrijven dat Arbeidsvoorziening veel beter dan voorheen inzicht heeft gekregen in
het eigen bestand en de bemiddeling van etnische minderheden is geïntensiveerd.

In de eindevaluatie van het convenant komen diverse gunstige en minder gunstige
effecten van het convenant aan het licht. Een belangrijke constatering is dat het
onwaarschijnlijk is dat etnische minderheden zonder de uit het convenant voortvloei-
ende aanpak op dezelfde intensieve wijze aandacht zouden hebben gehad. De oproep
van minderheden voor een intakegesprek zou zeker niet op dezelfde schaal hebben
plaatsgevonden. Naar aanleiding van hun ervaringen benadrukken vertegenwoordigers
van arbeidsvoorziening het leveren van maatwerk en een individuele benadering, die
niet alleen tot gevolg hebben dat minderheden worden geplaatst bij het midden- en
kleinbedrijf, maar ook dat ze op eigen kracht werk vinden, al dan niet bij het midden-
en kleinbedrijf. Dat hier een convenant voor nodig is, roept vragen op over het tot dan
toe gevoerde minderhedenbeleid bij Arbeidsvoorziening. Uit een steekproef van
allochtone kandidaten blijkt dat eenderde deel nog nooit door Arbeidsvoorziening is
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benaderd. Een kwart van de ondervraagden geeft aan dat dit slechts eenmaal eerder is
gebeurd. Veel allochtone werkzoekenden lijken – voordat het convenant in werking
trad – een papieren bestaan te leiden. Wel is het zo dat deze onderzoeksgroep over-
wegend bestaat uit etnische minderheden die kort werkloos zijn en worden geacht op
eigen kracht een baan te vinden. 
Het werkzoekendenbestand van Arbeidsvoorziening blijkt niet op alle fronten
betrouwbare informatie op te leveren over het beschikbare allochtone arbeidspotentieel.
Degenen die als direct bemiddelbaar – fase 1 – staan ingeschreven, blijken na de in
het kader van het convenant uitgevoerde intake hier eigenlijk niet thuis te horen en
worden na een kwalificerende intake als fase-2/3-cliënt aangemerkt.
Bestandsvervuiling wordt ook veroorzaakt doordat ingeschreven werkzoekenden
inmiddels al werk hebben. Gedurende het project bleek dat het aantal direct bemiddel-
bare werkzoekenden uit de minderheden lager is dan aanvankelijk op basis van de
bestandsgegevens werd aangenomen. Dit laatste wordt nog versterkt doordat alloch-
tone kandidaten niet reageren op een oproep van Arbeidsvoorziening, deels omdat ze
reeds werk hebben, deels omdat ze – vermoedelijk – geen zin of tijd hebben. Deze
bevindingen doen denken aan de eerder in dit hoofdstuk besproken studie naar de
mogelijkheden van sociale diensten om de sluitende aanpak te realiseren. Ook hier
bleek dat jongeren moeilijk te bereiken zijn omdat (a) de beschikbare gegevens niet
deugen en (b) veel jongeren niet op afspraken verschijnen.

Zeker in de beginfase van het convenant verliep de bemiddeling van allochtone kandi-
daten met de nodige problemen. Behalve dat Arbeidsvoorziening de gewenste kandi-
daten niet altijd kon leveren, wijst de evaluatie op belemmeringen die betrekking heb-
ben op de samenwerking tussen Arbeidsvoorziening en de werkgevers, de door werk-
gevers gestelde eisen en kenmerken van het allochtone arbeidsaanbod. Voor de start
van het convenant hadden Arbeidsvoorziening en het midden- en kleinbedrijf niet echt
een innige relatie, om het maar eens eufemistisch uit te drukken. Weinig werkgevers
uit het midden- en kleinbedrijf schakelden bij openstaande vacatures
Arbeidsvoorziening in en bij nog minder leidde dit tot succesvolle plaatsing. Ook in
een krappe arbeidsmarkt bleef het beroep op Arbeidsvoorziening beperkt, doorgaans
omdat werkgevers weinig verwachtten van de slaagkans, en de kwaliteit van de
dienstverlening laag inschatten. Het convenant betekent voor nogal wat werkgevers
een nieuwe kennismaking met Arbeidsvoorziening. Of dit, na de convenantsperiode,
ook leidt tot een meer bestendige relatie zal voor een belangrijk deel samenhangen
met de individuele ervaringen van werkgevers met Arbeidsvoorziening en allochtone
kandidaten. De evaluatie wijst voorzichtig op een toenemende tevredenheid van werk-
gevers over Arbeidsvoorziening. Behalve dat de contacten tussen Arbeidsvoorziening
en het midden- en kleinbedrijf zijn geïntensiveerd, zijn als gevolg van het convenant
nogal wat werkgevers voor het eerst met allochtone kandidaten geconfronteerd.
Kennelijk blijft in reguliere wervingsprocedures het allochtone aanbod grotendeels
buiten beeld. Het voordragen van allochtone kandidaten leidt overigens niet altijd tot
instroom. Werkgevers wijzen met name op de slechte beheersing van de Nederlandse
taal. Ook verlopen sollicitatiegesprekken soms stroef en verschijnen allochtonen nogal
eens niet op afspraken. Vertegenwoordigers van Arbeidsvoorziening wijzen daarnaast
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op de hoge eisen die werkgevers stellen, die voor desbetreffende functies niet altijd
relevant lijken te zijn. Ook worden vacatures aangeboden die sowieso moeilijk zijn te
vervullen en al geruime tijd openstaan. Vaak gaat het dan om technische functies 
(lassers, machinebankwerkers) waar in de regio geen aanbod voor is. Indien het tot
instroom komt, zijn werkgevers en allochtone werknemers in het algemeen gesproken
tevreden over het functioneren. 

Het convenant heeft ertoe geleid dat op 1 mei 2001 ruim 19.000 werkzoekenden aan
het werk zijn geholpen (bron: www.werkzaken.nl). Onder hen zijn ruim 15.000
allochtonen (81%), van wie 10.000 zijn geplaatst op MKB-vacatures, circa 5.500
allochtonen hebben elders emplooi gevonden. In totaal zijn bijna 14.000 MKB-vaca-
tures vervuld, waarvan dus 10.000 door allochtonen en circa 4.000 door autochtonen.
Het MKB heeft in de convenantsperiode, conform het streven, 32.000 vacatures
gemeld, overwegend voor vaste banen. Men kan op verschillende manieren tegen dit
resultaat aankijken. Het MKB noemt, onder het nodige tromgeroffel in de pers, het
convenant een succes en wijst daarbij met name op het aantal gemelde vacatures en de
plaatsingen van minderheden. Deze beoordeling gaat echter voorbij aan het feit dat
uiteindelijk 10.000 minderheden in het midden- en kleinbedrijf emplooi hebben
gevonden. Dit aantal blijft achter bij de doelstelling van 20.000 minderheden in het
midden- en kleinbedrijf, al is in het convenant bij deze doelstelling het voorbehoud
gemaakt dat de vacatures bij voorkeur door minderheden moeten worden vervuld. 
Misschien wel belangrijker dan de kwantitatieve resultaten zijn de effecten van het
convenant op het functioneren van Arbeidsvoorziening. Het convenant heeft
Arbeidsvoorziening ertoe gebracht daadwerkelijk werk te maken van minderheden-
beleid. Het bestand is doorgelicht en minderheden zijn in de bemiddeling naar voren
gehaald. Het is sterk de vraag of dit zonder het convenant ook zou zijn gebeurd. Door
het convenant zijn Arbeidsvoorziening en midden- en kleinbedrijf, hoewel niet zonder
pijn en moeite, bij elkaar gebracht. Het convenant heeft er eveneens toe bijgedragen
dat het midden- en kleinbedrijf in aanraking is gekomen met het allochtone aanbod,
waar in de voorgaande jaren in geringe mate sprake van was. Het langs elkaar heen-
lopen van wervingskanalen en zoekgedrag alsmede vooroordelen en koudwatervrees
aan de kant van werkgevers lagen (en liggen?) hier onder meer aan ten grondslag. Aan
het beter toegankelijk maken van het midden- en kleinbedrijf heeft het convenant dan
ook een belangrijke bijdrage geleverd. 
Besloten is om het convenant in elk geval tot 1 januari 2002 te verlengen. In deze
periode is het de bedoeling dat het midden- en kleinbedrijf 13.000 vacatures zal mel-
den. Arbeidsvoorziening zal 13.000 vacatures vervullen en 13.000 minderheden plaat-
sen, zij het niet noodzakelijkerwijs bij het midden- en kleinbedrijf. 

Ontvlechting Arbeidsvoorziening: oprichting CWI en reïntegratiebedrijf
Na een jarenlange discussie over de taken en inrichting van Arbeidsvoorziening is
eind oktober 2000 als gevolg van de nieuwe structuur voor werk en inkomen (SUWI)
Arbeidsvoorziening opgeheven en opgesplitst in afzonderlijke bedrijven.
Arbeidsbureaus maken thans deel uit van de Centrale Organisatie Werk en Inkomen
en de reïntegratiediensten zijn ondergebracht in Kliq. De Centra voor Werk en
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Inkomen (CWI's) zijn publieke instanties met één loket voor een baan of uitkering.
Bij degenen die zich bij het CWI melden, wordt nagegaan of ze recht hebben op een
uitkering en welke mogelijkheden de cliënt heeft op de arbeidsmarkt. De kansmeter
bepaalt in welke fase de cliënt terechtkomt en daarmee de instanties waarmee hij of
zij te maken krijgt. Voor wie direct bemiddelbaar is, is het CWI de enige instantie.
Wie moeilijker bemiddelbaar is, komt terecht bij de uitkeringsinstantie zelf, die zich,
omdat de intake al heeft plaatsgehad, in hoofdzaak kan richten op kansverbetering op
de arbeidsmarkt. Daartoe kan de gemeente of uvi een reïntegratiebedrijf inschakelen.
In beginsel zijn de taken van het CWI dezelfde als de basisdienstverleningstaken van
het – voormalige – arbeidsbureau. Ze doet de intake, ze geeft advies en is verantwoor-
delijk voor de directe bemiddeling die betrekking heeft op fase-1-cliënten. Voor de
overige cliënten stelt het CWI een reïntegratieadvies op en draagt ze vervolgens over
aan de gemeente of uvi. Naast het CWI is het reïntegratiebedrijf Arbeidsvoorziening
in het leven geroepen, dat met andere reïntegratiebedrijven concurreert om opdrachten
van gemeenten, uvi's en arbeidsorganisaties. 

Gezien de korte periode waarin de ontvlechting van kracht is, is onduidelijk welke
precieze effecten hiervan uitgaan op de arbeidskansen van minderheden. Veenman
(2000) wijst op een aantal mogelijke positieve en negatieve gevolgen. Van de éénlo-
ketgedachte en de nadruk op reïntegratie zijn gunstige effecten te verwachten voor de
arbeidskansen van minderheden (en andere kwetsbare groepen). Participatie en klant-
vriendelijkheid worden er naar verwachting door bevorderd. Dat de claimbeoordeling
en de directe bemiddeling van fase-1-cliënten binnen het CWI worden gecombineerd,
is gunstig voor fase-1-werkzoekenden, al zijn minderheden hierin ondervertegenwoor-
digd. Ook de ontwikkeling van een Cliënt Volg Communicatie Stelsel is een belangrijke
stap vooruit, die op adequate wijze ingevuld en geïmplementeerd, zijn nut kan bewij-
zen voor alle, ook allochtone werkzoekenden.
Veenman plaatst met name vraagtekens bij de commercialisering van arbeidsbemidde-
ling die nu op het terrein van reïntegratieactiviteiten vaste vorm heeft aangenomen.
Het risico dat dergelijke bedrijven zich in hoofdzaak richten op de meest kansrijke
groepen is denkbeeldig. Zeker indien de werknemers van reïntegratiebedrijven worden
afgerekend op het aantal plaatsingen, is het te verwachten dat de plaatsingskansen van
minderheden ongunstig worden beïnvloed. Veenman pleit ervoor om bij het afsluiten
van contracten met reïntegratiebedrijven niet alleen rekening te houden met het aantal
plaatsingen, maar ook met de kenmerken van de geplaatsten. Ook bij de beoordeling
van de werknemers van reïntegratiebedrijven zou hiervoor aandacht moeten zijn. In 
de nieuwe uitvoeringsstructuur wordt de verantwoordelijkheid voor doorverwezen
fase 2- en 3-cliënten overgedragen aan andere instanties. Casemanagement, dat ook
door het kabinet wordt gepropageerd, zou soelaas kunnen bieden. De ook in het
vorenstaande gesignaleerde problemen met betrekking tot de fase-indeling blijven in
de nieuwe structuur bestaan en evenmin ziet Veenman veel redenen om te veronder-
stellen dat in de komende jaren knelpunten in de communicatie met allochtone cliën-
ten drastisch zullen verminderen. Te zeer, zo concludeert Veenman, is de nieuwe
structuur gericht op fase-1-cliënten van wie velen zich naar verwachting toch wel zul-
len redden. Hieraan ligt ten grondslag dat het beleid vooral activerend moet zijn en
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daarmee, impliciet, vooral aansluit op de zuigende werking van de huidige krappe
arbeidsmarkt. Werkzoekenden met een geringere mate van zelfredzaamheid dienen
zich via de gemeente of uvi te wenden tot reïntegratiebedrijven bij welke vooralsnog
niet is gegarandeerd dat zij zich voor elke deelnemer even hard zullen inspannen. 

Welke consequenties deze reorganisatie uiteindelijk zal hebben, zal de toekomst uit-
wijzen. Vast staat dat de overheid de reïntegratie van groepen met een grote afstand
tot de arbeidsmarkt tot op zekere hoogte uit handen geeft. Niet dat de resultaten van
de publieke arbeidsvoorziening in de afgelopen jaren hier nu zo gunstig zijn geweest,
maar dat er risico's aan kleven, lijkt wel zeker. De suggestie om bij inkoop van trajec-
ten voorwaarden op te nemen over minderheden is dan ook het overwegen waard.
Voorts zou bij gemeenten en uvi's duidelijk moeten zijn welke reïntegratiebedrijven
goede resultaten met minderheden boeken. Op grond daarvan kunnen gemeenten en
uvi's rekening houden bij de gunning van opdrachten. 

Specifiek arbeidsmarktbeleid voor minderheden
Met de bespreking van het MKB-convenant is al aandacht besteed aan specifiek
beleid om de arbeidskansen van minderheden te verbeteren. Andere elementen die
hier aan de orde komen, zijn achtereenvolgens de Wet samen die bedrijven ertoe moet
bewegen meer etnische minderheden in dienst te nemen, het Grote-ondernemingen-
convenant en de Wet inburgering nieuwkomers, die als belangrijke doelstelling heeft
nieuwkomers toe te leiden naar de arbeidsmarkt. 

Wet samen
De Wet stimulering arbeidsdeelname minderheden (Wet samen) kent een lange en 
roerige voorgeschiedenis. Zij is de opvolger van de Wet bevordering evenredige
arbeidsdeelname (Wbeaa) die in 1994 van kracht werd. In verschillende van de rap-
portages minderheden is op de totstandkoming en doelstellingen van deze wet uitvoe-
rig ingegaan en hoeft hier niet te worden herhaald. Op grote populariteit heeft de
Wbeaa nooit kunnen bogen. Met name de werkgevers hebben zich voor en gedurende
de periode dat de wet van kracht was heftig verzet. Volgens hen ontbrak elke nood-
zaak tot wetgeving van deze strekking en had deze uitsluitend administratieve romp-
slomp tot gevolg. Het aantal bedrijven dat het aantal minderheden registreerde, liep
niet over en met de deponering van het jaarverslag en het opstellen van een werkplan
was het nog slechter gesteld. 

De geringe effectiviteit en het verzet van werkgeversorganisatie leidden uiteindelijk
tot de Wet samen. Een nieuw akkoord in de Stichting van de Arbeid vormde de directe
aanzet tot nieuwe wetgeving. Vanaf 1 januari 1998 is de Wet samen van kracht. In
vergelijking met de Wbeaa is het streven van de Wet samen onveranderd gebleven, zij
het dat accenten anders zijn gelegd. De Wet samen beoogt de evenredige arbeidsdeel-
name van etnische minderheden in arbeidsorganisaties. Daartoe zijn bedrijven met 
35 of meer werknemers verplicht om hun personeel naar herkomst te registreren. Het
jaarverslag met daarin opgenomen de aantallen minderheden en het werkplan dat een
overzicht geeft van gevoerd en voorgenomen beleid ter bevordering van in-, door-
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stroom en behoud van allochtoon personeel, dient te worden gedeponeerd bij het RBA
in de vestigingsregio van het bedrijf. Het Centraal Bestuur van de Arbeidsvoorziening
heeft tot taak jaarlijks opgave te doen van het aantal bedrijven dat het jaarverslag
heeft gedeponeerd. De Arbeidsinspectie ziet toe op de naleving van de wet en kan bij
een werkgever hiertoe een onderzoek instellen.

Vorig jaar is de Wet samen geëvalueerd (Zandvliet et al. 2000). Het aantal bedrijven
dat inmiddels een jaarverslag deponeert, is aanzienlijk groter dan ten tijde van de
Wbeaa. Onder de werkingskracht van de Wbeaa deponeerde tussen de 2.500 en 4.500
bedrijven hun jaarverslag, voor het verslagjaar 1997 en 1998 hebben respectievelijk
ongeveer 10.000 en 11.000 bedrijven gedeponeerd. Dit betekent dat in 1997 47% van
de in de wet bedoelde bedrijven aan hun verplichtingen hebben voldaan, in 1998 is dit
ruim 50%. Beduidend hoger dan onder de Wbeaa toen circa een kwart van de bedrij-
ven deponeerde. Bovendien verwachten de onderzoekers dat dit aantal nog verder 
toeneemt, omdat bedrijven ook na de periode waarin het onderzoek plaatsvond hun
jaarverslag inleveren. Het aantal bedrijven dat een jaarverslag opstelt, ligt bovendien
hoger dan het aantal dat uiteindelijk deponeert. Niet elke organisatie lijkt de zin ervan
in te zien het jaarverslag in te leveren. In zijn algemeenheid geldt dat hoe groter het
bedrijf des te vaker ze deponeren. Jaarverslagen voldoen aan de eisen wanneer het
gaat om algemene bedrijfsgegevens en gegevens over het personeelsverloop en het
aandeel minderheden daarin. Minder consciëntieus zijn bedrijven bij het opstellen van
streefcijfers en bepaling van evenredigheidscijfers. Ongeveer een kwart definieert een
streefcijfer, bijna geen enkel bedrijf differentieert daarbij naar functieniveau. 
Circa driekwart van de gedeponeerde jaarverslagen bevat (voorgenomen) maatregelen,
die in hoofdzaak betrekking hebben op de bevordering van de instroom. Maatregelen
gericht op doorstroom of tegengaan van uitstroom worden veel minder aangetroffen.
In vergelijking met de Wbeaa is er wat betreft de inhoud niet zo veel veranderd.
Streefcijfers ontbreken nog steeds betrekkelijk vaak en voorzover maatregelen zijn
getroffen, gaat het doorgaans om de bevordering van instroom. Diezelfde constatering
betreft ook de doorwerking van de wet. Bewustwording van de problematiek lijkt het
belangrijkste effect te zijn van de wet binnen arbeidsorganisaties. Het daadwerkelijke
effect op het personeelsbeleid is gering. Een klein deel van de bedrijven heeft onder
invloed van de wet het beleid aangepast. 

Blijkens het Plan van aanpak arbeidsmarktbeleid etnische minderheden blijft de Wet
samen voor het kabinet een belangrijk instrument. De in beginsel tijdelijke wet wordt
verlengd tot en met 2003. In het Voorjaarsoverleg 2000 zijn de sociale partners aange-
spoord het aantal gedeponeerde jaarverslagen verder te vergroten. De beschikbare
faciliteiten, waaronder de helpdesk Wet samen worden uitgebreid en bezien wordt
welke rol de bedrijfsadviseurs minderheden in de komende jaren kunnen spelen.
Voorts grijpt het kabinet de Wet samen aan om de vertegenwoordiging van minder-
heden in het eigen personeelsbestand te vergroten. Het Plan van aanpak stelt dat
'departementen de lat hoger gaan leggen als het gaat om de Wet samen'. Concrete
kwantitatieve doelstellingen worden hier niet aan gekoppeld. Dit geldt wel voor het
traineeproject waar het aandeel minderheden 10% moet gaan bedragen. Per departe-
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ment wordt een portefeuillehouder minderheden aangesteld die beleid ten aanzien van
in-, door- en voorkomen van uitstroom van minderheden initieert en coördineert.
Onderzocht wordt in hoeverre financiële prikkels departementen aansporen tot extra
inspanningen. Andere voorstellen hebben onder meer betrekking op de organisatie van
een diversiteitdag, de verbetering van de arbeidsmarktcommunicatie met minderheden
en de ontwikkeling van een scholingsmodule managing diversity. 

Grote-ondernemingenconvenant
Op 21 juni 2000 hebben de ministers van Sociale Zaken en van Grote Steden- en
Integratiebeleid afspraken gemaakt met vertegenwoordigers van veertien grote 
bedrijven inzake de in- en doorstroom van etnische minderheden. Uitbreiding naar
honderd grote bedrijven is het streven. Deze afspraken gaan door het leven als het
Grote-ondernemingenconvenant. De concrete uitvoering is in handen gelegd van de
projectorganisatie Ruim baan voor minderheden, dat is ondergebracht bij het ministe-
rie van SZW en tot doel heeft ondernemers te adviseren over de mogelijkheden min-
derheden te laten in- en doorstromen en 'bureaucratische belemmeringen' weg te
nemen. Gedacht moet worden onder andere aan voorlichting over gesubsidieerde
arbeid en de toepassing van verschillende subsidiemogelijkheden. Ook informatie
over intercultureel personeelsbeleid behoort tot het pakket. 
Gezien de ervaringen met het MKB-convenant is het denkbaar dat de inzet van
bemiddelingsorganisaties – Arbeidsvoorziening, maar ook uitzendbureaus – en het
vastleggen van doelstellingen in concrete streefcijfers dit initiatief een belangrijke
impuls kunnen geven. De in het kader van het MKB-convenant geboekte resultaten
zijn hier in belangrijke mate aan toe te schrijven. Indien werkgevers niet zijn verze-
kerd van 'toevoer' van aanbod, is het risico groot dat de instroom van minderheden
onvoldoende op gang komt en het gestarte initiatief een zachte dood sterft. Relevant in
dit verband is de constatering van de Stichting van de Arbeid (2000) dat bij de uitvoe-
ring van diverse sectorale projecten het niet beschikbaar zijn van (geschikte) kandida-
ten als een belangrijk knelpunt geldt. Het kwantificeren van doelstellingen heeft als
belangrijk pluspunt dat de voortgang tussentijds kan worden gemonitord en betrokken
partijen inzicht hebben of en op welke termijn de doelstellingen gaan worden gehaald.
In sommige met individuele bedrijven gemaakte afspraken zijn kwantitatieve doelstel-
lingen opgenomen, maar hiervan is niet altijd sprake.

WIN
Uit deze en andere studies (Van den Tillaart et al. 2000) blijkt het problematische
karakter van de arbeidsmarktpositie van etnische minderheden. De arbeidsmarktparti-
cipatie is doorgaans gering, de werkloosheid hoog. Ontwikkelingen in de jaren negen-
tig laten zien dat de arbeidsmarktparticipatie van personen uit niet-geïndustrialiseerde
landen, die voor een belangrijk deel uit vluchtelingen bestaat, is afgenomen. Voorts
blijkt het aandeel dat werkzaam is aan de onderkant van de beroepenstructuur – het
'onderste segment' – is gestegen. Om nieuwkomers beter toe te rusten voor de eisen
die de Nederlandse samenleving stelt, is sedert 30 september 1998 de Wet inburgering
nieuwkomers van kracht. Naast een educatief element, dat vooral Nederlands taal-
onderwijs omvat, is het nadrukkelijk de bedoeling dat er aandacht is voor de inschake-
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ling van nieuwkomers in het arbeidsproces. Dit streven heeft ook vorm gekregen door
middel van afspraken, die voortvloeien uit een bij de behandeling van de WIN aan-
genomen motie (TK 1997/1998), tussen de ministeries van BZK, SZW,
Arbeidsvoorziening en de VNG. De wet en genoemde afspraken zijn erop gericht
nieuwkomers voor te bereiden op en toe te leiden naar de arbeidsmarkt. De wet voor-
ziet in de betrokkenheid van Arbeidsvoorziening bij het inburgeringsonderzoek en het
inburgeringsprogramma. De genoemde afspraken betreffen inspanningen van Arbeids-
voorziening om nieuwkomers die zich op de arbeidsmarkt willen begeven een
arbeidstoeleidingstraject aan te bieden. Dit laatste is derhalve geen wettelijke ver-
plichting.

Het is hier niet de bedoeling uitgebreid stil te staan bij de werking van de WIN. Het
accent ligt op de betekenis van de WIN voor de arbeidsmarktpositie van nieuwkomers.
Op dit moment, zo constateert ook het kabinet (TK 1999/2000), zijn er rond de
arbeidstoeleiding van minderheden twee trends waar te nemen. Een deel van de
nieuwkomers vindt al tijdens het inburgeringsprogramma werk en neemt om die reden
niet langer deel aan het programma. Doorgaans gaat het om laaggekwalificeerd, flexi-
bel werk dat niet zelden onder het opleidingsniveau van de betrokkene ligt.
Aangenomen mag worden dat voor de verdere loopbaan dergelijke functies geen
goede basis vormen. Een ander deel van de inburgeraars slaagt er gedurende het
inburgeringsprogramma niet in een zodanig (taal)niveau te bereiken dat toeleiding tot
de arbeidsmarkt kansrijk is. De mogelijkheid bestaat dat zij een aanvullend taal- en
scholingsprogramma krijgen aangeboden, maar niet iedereen maakt hiervan gebruik. 

In de vorig jaar verschenen Quick scan arbeidstoeleiding en nieuwkomers (Dagevos et
al. 2000) is bij 26 gemeenten nagegaan in hoeverre de gewenste betrokkenheid van
Arbeidsvoorziening bij de inburgering van nieuwkomers reeds gestalte heeft gekregen.
In de WIN worden verschillende momenten onderscheiden waarin Arbeids-voor-
ziening, in casu het arbeidsbureau, een rol heeft. Zij levert een bijdrage aan het inbur-
geringsonderzoek dat plaatsvindt bij de start van het inburgeringstraject. Hierin wordt
onder meer de afstand tot de arbeidsmarkt bepaald en wordt een verwachting uitge-
sproken over de inrichting van het traject na afronding van het inburgeringsprogramma.
In termen van Arbeidsvoorziening is hier sprake van een administratieve intake.
Uiterlijk zes weken voor het verwachte moment van afronding van het inburgerings-
programma schakelt de gemeente het arbeidsbureau in voor een advies over de
arbeidsmarktperspectieven van de nieuwkomer (kwalificerende intake). Wederom
wordt de afstand tot de arbeidsmarkt bepaald, adviseert het arbeidsbureau over het
vervolgtraject en wordt het moment van overdracht naar het arbeidsbureau vast-
gesteld. Het arbeidsbureau kan een aanbod doen om een bemiddelingsplan voor de
nieuwkomer op te stellen. Nadat het inburgeringsprogramma is afgerond vindt over-
dracht van de nieuwkomer aan het arbeidsbureau plaats. Idealiter is sprake van een
zogeheten warme overdracht, waarbij tussen de gemeente en het arbeidsbureau over-
leg is over de kenmerken, wensen en perspectieven van de nieuwkomer. Afspraken
over vervolgtrajecten moeten een adequate arbeidstoeleiding garanderen.
In de overgrote meerderheid van de onderzochte gemeenten is Arbeidsvoorziening in
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één of meerdere fasen betrokken bij het inburgeringstraject. Dit betreft in het bijzon-
der het advies ter voorbereiding van de overdracht, waar het arbeidsbureau vaak een
rol heeft. Afspraken over vervolgtrajecten richting de arbeidsmarkt zijn ten tijde van
het onderzoek nog niet in alle gemeenten gemaakt. Ondanks dat in veel van de
onderzochte gemeenten de WIN onmiskenbaar een gunstig effect heeft gehad op de
deelname van Arbeidsvoorziening aan het inburgeringstraject, die voordat de WIN van
kracht was zeker geen vanzelfsprekendheid was, verloopt de uitvoering niet zonder
problemen. Drie partijen – gemeente, ROC en Arbeidsvoorziening – hebben in de
WIN elk hun rol. Het ROC en Arbeidsvoorziening beoordelen de kenmerken en kan-
sen van nieuwkomers en informeren de gemeente daarover. Veel van deze informatie
wordt schriftelijk uitgewisseld, is lang niet altijd tijdig beschikbaar en is, omdat
genoemde partijen soms uitgaan van een ander informatiesysteem, niet uniform.
Inzicht in de actuele situatie van nieuwkomers ontbreekt nogal eens. Nieuwkomers op
hun beurt zullen op zijn Hollands gezegd tureluurs worden van de gang die zij door
alle instituties moeten maken. Mogelijk om deze reden laten nieuwkomers het niet
zelden afweten wanneer ze bij een van de partijen op gesprek worden verwacht.
Vooral in grotere gemeenten wordt de procedure schriftelijk afgehandeld, waarbij de
dossiers worden uitgewisseld. Nieuwkomers die zich op de arbeidsmarkt willen bege-
ven, worden altijd overgedragen aan een arbeidstoeleidende instantie. Dit heeft echter
vaak niet meer om het lijf dan het sturen van het desbetreffende dossier ('koude over-
dracht'). Hieraan zijn risico's verbonden, omdat specifieke informatie over de nieuw-
komer verloren kan gaan en maatwerk in het gedrang komt. 

Met de inwerkingtreding van de WIN lijkt de positie van Arbeidsvoorziening in het
inburgeringstraject meer verankerd te zijn dan daarvoor. Daarmee is ook de oriëntatie
op de arbeidstoeleiding van nieuwkomers verbeterd. Gedeeltelijk zijn de hierboven
geconstateerde knelpunten toe te schrijven aan de in veel steden nieuwe constellatie
waarin gemeente, ROC en arbeidsbureau moeten samenwerken. Het kost enige tijd
voor dit goed op gang komt. Arbeidsvoorziening heeft haar medewerkers voorbereid
op de taken van WIN door onder meer het Arbeidsbureau nieuwkomers in te stellen,
waarover de tevredenheid groot is. Dit alles neemt niet weg dat de arbeidstoeleiding
van nieuwkomers een ingewikkelde materie is en blijft. De aanzuigende werking van
de arbeidsmarkt leidt ertoe dat veel nieuwkomers het inburgeringsprogramma voortij-
dig verlaten, als ze er al aan toekomen. Ook het lage niveau dat veel nieuwkomers die
het programma afronden behalen, blijft zorgelijk. Eerder in dit hoofdstuk is erop
gewezen dat pasklare oplossingen moeilijk zijn te geven. Een verlenging van het
inburgeringsprogramma lijkt niet wenselijk omdat de uitval nu al groot is en veel
nieuwkomers sterk zijn georiënteerd op de arbeidsmarkt. Een ook door het kabinet
gepropageerde combinatie van werk en inburgering en de inzet van taal/werkstages
lijken perspectiefvolle maatregelen te zijn, die zowel een bijdrage leveren aan de door
de WIN gewenste toerusting van nieuwkomers en de door de WIN, maar vooral door
de nieuwkomer, nagestreefde arbeidsplaats. Het kabinet spoort in dit verband gemeen-
ten aan om met ROC's afspraken te maken die een meer flexibele invulling van het
educatie gedeelte van het inburgeringsprogramma tot gevolg hebben. Het gaat dan
zowel om de organisatie (avond-weekendlessen) als om de inhoud (combinatie van
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werken en leren). Om de samenwerking tussen de instanties te bevorderen, worden
gemeenten gefaciliteerd om jobcoaches of intermediairs aan te stellen. Het kabinet
houdt voorts de vinger aan de pols door het voeren van gesprekken met betrokken
instanties, waaronder Arbeidsvoorziening, die moeten leiden tot afspraken over een
betere uitvoering van de inburgering en doorgeleiding van nieuwkomers naar de
arbeidsmarkt. Voorts valt nog te wijzen op de Taskforce Inburgering die erop is
gericht knelpunten in de uitvoering weg te nemen. Op dit moment wordt een groot-
schalig evaluatieonderzoek naar de resultaten van de WIN uitgevoerd, waaruit zal
moeten blijken in hoeverre de WIN erin is geslaagd nieuwkomers succesvol toe te lei-
den naar de arbeidsmarkt. De eerste resultaten worden begin 2002 verwacht. 

Stichtingsakkoorden
In het – eerste – Stichtingsakkoord dat sociale partners in de Stichting van de Arbeid
in 1990 afsloten, werd de ambitieuze doelstelling neergelegd om in de eerste helft van
de jaren negentig een evenredige arbeidsmarktpositie van minderheden te realiseren.
Afspraken in CAO's over de arbeidsdeelname van minderheden en de aanstelling van
bedrijfsadviseurs minderheden zouden deze doelstelling dichterbij moeten brengen.
De resultaten van het eerste akkoord waren niet gunstig. Weinig werkgevers kenden
het akkoord, en de doorwerking in de CAO's was beperkt. De beperkte effectiviteit
van het akkoord en de achterblijvende arbeidsmarktpositie van minderheden leidde in
1996 tot een nieuw akkoord Met minderheden meer mogelijkheden. Meer dan in het
vorige akkoord lag het accent op het vastleggen van inspanningsverplichtingen in
CAO's met als doel bedrijven te bewegen meer minderheden te laten instromen. Het
landelijk evenredigheidsstreven wordt niet langer genoemd. Scholing, onder meer
door een beroep te doen op bedrijfstakfondsen voor scholing en ontwikkeling, zou de
afstand tussen het allochtone aanbod en de arbeidsvraag van bedrijven moeten ver-
kleinen. Het genoemde fonds zou eveneens kunnen worden aangesproken om projec-
ten gericht op de arbeidsdeelname van minderheden te financieren. Ook in het tweede
Stichtingsakkoord wordt een belangrijke plaats ingeruimd voor bedrijfsadviseurs min-
derheden, bij wie het adviseren van ondernemingen over de instroom en behoud van
minderheden weer een centrale taak zou moeten worden. Daarnaast stelt de stichting
voor zogenoemde sectoradviseurs in te stellen, die op bedrijfstakniveau ondersteuning
moeten bieden bij de realisering van afspraken in bedrijfstak-CAO's. 

Op 1 januari is het tweede Stichtingsakkoord formeel afgelopen. In de nota die terug-
blikt op de werkingsperiode (Stichting van de Arbeid 2000) wordt vastgesteld dat op
dit moment in vrijwel alle CAO's bepalingen zijn te vinden die direct of indirect een
gunstige betekenis kunnen hebben voor de positie van minderheden. In dat opzicht, zo
stelt de stichting, heeft het akkoord aan de verwachtingen voldaan. Belangrijker nog is
in hoeverre de bepalingen doorwerking hebben gehad in de feitelijke uitvoering.
Geconstateerd wordt dat de aanbeveling sectoradviseurs in het leven te roepen het niet
heeft gehaald. Sommige sectoren hebben ervoor gekozen om bedrijfsadviseurs minder-
heden in te schakelen. O&O-fondsen zijn benut om sectorale en regionale projecten
ter hand te nemen. Cijfermatige informatie over deze projecten wordt niet gepresen-
teerd. Wel wordt erop gewezen dat bij projecten de werving van geschikte kandidaten
doorgaans moeizaam verloopt. 
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De Stichting van de Arbeid heeft medio 2000 een onderzoek uit laten voeren naar de
positie van etnische minderheden in het bedrijfsleven (nettorespons: 804 bedrijven).
Grotere bedrijven blijken actiever te zijn in het voeren van beleid dan kleinere, hetgeen
overeenkomt met het onderzoek naar de Wet samen (zie eerder). Wat niet met dit
onderzoek overeenkomt, is dat door bedrijven getroffen maatregelen met name betrek-
king hebben op het zittend personeel. Daarbij kan worden gedacht aan alternatieve
verlofregelingen, gedragsregels tegen discriminatie en het aanstellen van een vertrou-
wenspersoon. Specifieke maatregelen gericht op werving en selectie komen veel min-
der voor. Van de ondervraagde bedrijven kan twee derde geen knelpunten noemen
over de instroom en positie van minderheden in het bedrijf. Bij de andere bedrijven
blijken de knelpunten vooral te maken te hebben met de taalbeheersing van de werk-
nemers uit de minderheden en met 'kweken van begrip bij autochtone werknemers
voor andere culturen'. Wat nu precies met dit laatste wordt bedoeld, is niet helemaal
duidelijk. 

De stichting acht intensivering van het beleid gericht op verbetering van de arbeids-
deelname van etnische minderheden noodzakelijk. Naast algemene maatregelen als
aanbodversterking, intercultureel management gericht op het wegnemen van (onbe-
wuste) discriminatie en verbetering van het functioneren van en de samenwerking 
tussen instanties, benadrukt de stichting de specifieke verantwoordelijkheid van de
sociale partners. De in de CAO opgenomen bepalingen die betrekking hebben op de
verbetering van de arbeidsmarktpositie zouden vertaling moeten vinden in sector-
gewijze en lokale projecten, waarin samenwerking tussen de desbetreffende sector en
uitkeringsinstanties moet leiden tot instroom van minderheden. Bedrijven zouden
voorts een 'actief en initiërend' beleid moeten voeren gericht op scholing van werk-
nemers; etnische minderheden onder hen in het bijzonder. In CAO's zijn hier afspraken
over gemaakt, onder meer via het O&O-fonds. Medewerking van het bedrijfsleven
aan leer/werktrajecten kan een bijdrage leveren aan het tegengaan van voortijdig
school verlaten. Erg concreet en vernieuwend zijn de voorstellen niet, ze weerspiege-
len vooral de beleidslijnen die eerder door de Stichting van de Arbeid en door anderen
(kabinet, SER, Taskforce Minderheden en Arbeidsmarkt) zijn neergelegd. 

Op 12 juni 2001 is het derde Stichtingsakkoord gepubliceerd, dat betrekking heeft op
de periode ultimo 2004. In dit akkoord is het streven naar een evenredige arbeids-
marktpositie van minderheden weer van stal gehaald. Mede vanwege de gunstige 
economische ontwikkeling acht de stichting de realisatie hiervan opportuun. Er wordt
geen termijn genoemd waarbinnen evenredigheid moet zijn gerealiseerd. Ervaringen
met de eerdere Stichtingsakkoorden hebben ertoe geleid om met name in te zetten op
een aanpak op decentraal niveau, met individuele bedrijven als voornaamste aangrij-
pingspunt. In dat verband benadrukt de stichting het belang van multicultureel perso-
neelsbeleid, het tegengaan van (onbewuste) discriminatie en de verbetering van
afstemming van zoekgedrag door minderheden en wervingsgedrag van bedrijven. Ook
vraagt de stichting aandacht voor de verhoging van de effectiviteit van arbeidsmarkt-
instrumenten en de uitvoering van (CAO-)afspraken. Geconstateerd wordt dat inten-
ties en afspraken – al dan niet neergelegd in CAO's – niet hetzelfde is als concrete uit-
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voering hiervan. Het akkoord bevat dan ook een groot aantal min of meer concrete
voorstellen die individuele bedrijven kunnen benutten om de in- en doorstroom en het
behoud van werknemers uit de minderheden te bevorderen. Aanbevolen wordt dat
bedrijven niet opnieuw het wiel uitvinden, maar externe deskundigheid inschakelen
en/of aansluiting zoeken bij reeds bestaande initiatieven. Naast het MKB- en Grote-
ondernemingenconvenant wordt gewezen op de projecten Samenwerken en
Ondernemers doen meer. De Stichting Projecten Samenwerken is een werkgevers-
initiatief met als doel allochtonen aan een vaste baan te helpen. De uitvoering is in
handen van drie grote uitzendbureaus die werkloze allochtonen bemiddelen naar
werkervaringsplaatsen. Het streven is om 70% van deze allochtone werknemers door
te laten stromen naar vast werk. Voor 2001 ligt het doel op minimaal 1.500 werkerva-
ringsplaatsen, dat aantal moet in 2002 minstens 4.500 bedragen. Het project
Ondernemers doen meer komt voort uit het vorige Stichtingsakkoord en is nauw ver-
bonden met de Stichting Projecten Samen Werken. Ondernemers doen meer brengt
door middel van uiteenlopende bijeenkomsten van werkgevers de mogelijkheden van
personeelswerving van allochtonen onder de aandacht.

De stichting blijft de Wet samen een warm hart toedragen en stelt dat werkgevers en
werknemers blijven streven naar een verdere verbetering van de naleving van de wet.
In 2003 zal de stichting deze wet evalueren.
Belangrijke prioriteiten zijn verder de verbetering de kwalificaties van minderheden
(opleidingsniveau, beheersing Nederlandse taal) en het besteden van aandacht aan
bepaalde deelgroepen, in het bijzonder jongeren. Op het vlak van kwalificatieverbete-
ring ligt de primaire verantwoordelijkheid bij het algemene onderwijsbeleid, de onder-
wijsinstellingen en jongeren uit de minderheden zelf. Nochtans, zo stelt de stichting,
kunnen de sociale partners hieraan een bijdrage leveren door de ontwikkeling van
scholingstrajecten (bv. Nederlands op de werkvloer) en zogenoemde duale trajecten
waar scholing en werk worden gecombineerd. Aanpassing van werktijden, passende
vormen van kinderopvang en mogelijkheden tot verlof kunnen de arbeidsparticipatie
van jonge vrouwen uit de minderheden bevorderen. Ook voorziet de stichting gunstige
effecten voor de onderwijs- en beroepsloopbaan van minderheden indien bedrijven
voor deze groepen ruimhartig stage- en beroepspraktijkplaatsen ter beschikking stellen. 

4.3 Informatievoorziening over etnische minderheden
Klagen over beschikbare gegevens was tot voor kort vooral voorbehouden aan onder-
zoekers, bij wie dit een tweede natuur is. Nu evenwel de SER, de Stichting van de
Arbeid en de Taskforce Minderheden en Arbeidsmarkt zich kritisch hebben uitgelaten
over de mogelijkheden om aan de hand van de cijfermatige informatie over minder-
heden uitspraken te doen over de effectiviteit van het arbeidsmarktbeleid, lijkt er 
sprake te zijn van een toegenomen besef dat de informatievoorziening op dit punt
moet worden verbeterd. In beginsel zijn er twee typen bronnen die – idealiter – infor-
matie bevatten over minderheden. Het betreft administratieve gegevens – denk aan
bestanden van Arbeidsvoorziening en sociale diensten – en steekproefgegevens, waar
voor het onderhavig onderwerp de EBB en de SPVA de belangrijkste zijn. In deze
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rapportage is meerdere malen geconstateerd dat aan beide type bronnen de nodige
haken en ogen kleven. Administratieve bronnen leveren over etnische minderheden
vaak geen betrouwbare informatie omdat herkomstindicatoren ontbreken. Het vaststel-
len van etniciteit op basis van de nationaliteit van de betrokkenen is niet van deze tijd.
Toch komt het nog regelmatig voor, met name in de bestanden van sociale diensten.
Uitsluitend met ingewikkelde U-bochtconstructies via het GBA zijn aan dergelijke
bestanden etniciteitsgegevens te koppelen. Zulks gebeurt overigens meestal door
onderzoeksinstellingen en niet door of op verzoek van de instantie zelf. Ook om 
andere redenen schieten deze bronnen tekort. De bestanden zijn vervuild, met name
omdat mutaties van cliënten niet zijn verwerkt. Personen zijn vanwege bijvoorbeeld
verhuizing niet traceerbaar of behoren niet langer tot de doelgroep van instanties
omdat ze inmiddels werk hebben gevonden of niet langer naar werk zoeken. Dat deze
situatie kan (voort)bestaan, hangt samen met het geringe contact van instanties met
hun cliënten. Daarmee is niet gezegd dat bestandsvervuiling volledig is toe te schrijven
aan de desbetreffende instanties. Ingeschrevenen zijn vaak lastige klanten, omdat ze
niet zelden verstek laten gaan bij afspraken. Hoe het ook zij, de informatie over de
cliënten uit het bestand is doorgaans weinig adequaat. Om twee redenen zijn onbe-
trouwbare administratieve gegevens een belangrijk probleem. In de eerste plaats voor
de uitvoering van het beleid zelf. Indien er een bepaalde maatregel in werking treedt –
bv. sluitende aanpak, het MKB-convenant – kan, omdat een betrouwbaar inzicht in
aantallen en kenmerken van de cliënten ontbreekt, op grond van de bestandsgegevens
niet goed worden vastgesteld hoeveel personen tot de doelgroep behoren. Het spreekt
voor zich dat op grond van dergelijke bronnen een adequate monitoring en evaluatie
van het beleid evenmin mogelijk is. 

Het andere type bron – de surveygegevens – is ook voor verbetering vatbaar. Als
gezegd zijn voor de beschrijving en analyse van de arbeidsmarktpositie van minder-
heden de EBB en de SPVA beschikbaar. De SPVA die voor arbeidsmarktgegevens
over minderheden de meest betrouwbare bron levert, wordt eigenlijk (te) onregelmatig
uitgevoerd. Zeker voor de positie van de arbeidsmarkt, die in korte tijd sterk kan ver-
anderen, is de SPVA al snel gedateerd. Ondanks dat de EBB elk jaar verschijnt, is
deze bron niet 'bij de tijd'; de gegevens komen immers met een behoorlijke vertraging
beschikbaar. Zo zijn de werkloosheidsgegevens van minderheden voor het jaar 2000
pas in augustus 2001 beschikbaar gekomen. Problematisch bij deze bron is verder dat
het aantal minderheden aan de lage kant is, waardoor men zelfs met eenvoudige uit-
splitsingen naar bijvoorbeeld leeftijd of geslacht al snel op de grenzen van het materi-
aal stuit. Ook ontbreekt voor minderheden specifieke informatie over achtergrondken-
merken (bv. Nederlandse taal, verblijfsduur) en lijken de EBB-gegevens de arbeids-
marktpositie van minderheden wat rooskleuriger weer te geven dan feitelijk het geval
is. 

Verbeteringen in de informatievoorziening is een kostbare en tijdrovende aangelegen-
heid. Niettemin is er alle aanleiding hier serieus werk van te maken, zoals ook het
kabinet inmiddels constateert. Adequate beleidsinformatie is onontbeerlijk voor zowel
uitvoering als evaluatie van het beleid. 
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4.4 Beleid door gemeenten
Veel van de door het rijk voorgestelde arbeidsmarktmaatregelen liggen op het bord
van gemeenten. Uitvoering van de sluitende aanpak en het daartoe in te zetten instru-
mentarium van toeleiding naar reguliere en gesubsidieerde arbeid (WIW, I/D-banen),
sociale activering en zorg- en welzijnstrajecten is de verantwoordelijkheid van
gemeenten. In deze paragraaf bezien we op welke wijze de acht in deze studie
beschouwde gemeenten hieraan gestalte geven. Een eerste constatering in dit verband
is dat het gevoerde en voorgenomen arbeidsmarktbeleid een aantal opvallende over-
eenkomsten kent. Alle acht gemeenten hebben aandacht voor de sluitende aanpak, die
in steeds meer gemeenten niet alleen betrekking heeft op de nieuwe instroom, maar
tevens het zittende bestand betreft. Voorts pogen gemeenten de doorstroom in en uit-
stroom uit gesubsidieerde arbeid te bevorderen. Gemeenschappelijk is voorts de aan-
dacht voor sociale activering en het bieden van zorgtrajecten aan personen met een
grote afstand tot de arbeidsmarkt. Ook maken nogal wat gemeenten melding van
voorgenomen inspanningen om ook werklozen zonder uitkering bij het beleid te
betrekken. Vanaf 1 januari 2002 wordt dit een gemeentelijke taak. 
Dat het gemeentelijke arbeidsmarktbeleid nogal wat overeenkomsten te zien geeft, is
niet toevallig. Bestuurlijke afspraken tussen rijk en gemeenten alsmede ontwikkelin-
gen in de sociale zekerheid en op de arbeidsmarkt vormen de achtergrond dat in het
arbeidsmarktbeleid van gemeenten duidelijk gemeenschappelijke trekken zijn te ont-
dekken. Zo heeft het kabinet er onlangs bij gemeenten – in casu de minister van SZW
en de VNG – op aangedrongen dat zij een volledig sluitende aanpak realiseren, dat
wil zeggen voor zowel 'oude' als nieuwe uitkeringsgerechtigden. Hierover is een con-
venant afgesloten. Toeleiding naar regulier werk is het streven, maar voor degenen die
daar niet aan toe zijn, is gesubsidieerde arbeid of sociale activering de aangewezen
weg. De hier acht beschouwde gemeenten geven daar uitvoering aan dan wel bereiden
plannen voor om de sluitende aanpak te intensiveren. De krappe arbeidsmarkt en de
daarmee gepaard gaande afroming van het werkzoekendenbestand is een van de rede-
nen waarom gemeenten hun investeringen in sociale activering en zorgtrajecten heb-
ben opgevoerd. Steeds vaker komen gemeentelijke sociale diensten in aanraking met
cliënten die vanwege een combinatie van ongunstige individuele kenmerken, zoals
een lage opleiding, psychische problemen en schulden, vooralsnog niet tot (gesubsi-
dieerde) arbeid zijn toe te leiden. Een laatste relevante contextfactor zijn ontwikkelin-
gen in de sociale zekerheid, waardoor gemeenten een grotere rol toebedeeld hebben
gekregen. Zo is in 2001 via het Fonds Werk en Inkomen de financiering van het rijk
op het terrein van uitkeringen drastisch veranderd. In het kort komt het erop neer dat
gemeenten meer dan voorheen het risico lopen dat de bijstandsuitgaven niet volledig
worden gedekt en zelf opdraaien voor tekorten. Overschotten mogen worden ingezet
voor het voeren van eigen, lokaal arbeidsmarktbeleid. De gedachte is dat met de
komst van het FWI gemeenten meer beleidsvrijheid krijgen én worden geprikkeld om
een eigen op uitstroom gericht beleid te voeren. Afgaande op de in gemeentelijke
nota's al te luide klaagzangen over gebrek aan geld, rijst het beeld dat het ontbreken
van voldoende financiële middelen op dit moment toch niet het grootste knelpunt
vormt. 

98 BELEID: AANGRIJPINGSPUNTEN, STAND VAN ZAKEN EN ONTWIKKELINGEN



Ondanks duidelijke overeenkomsten leggen gemeenten eigen accenten. Deze worden
in het volgende door middel van korte portretten van elke gemeente besproken.
Daarbij komt ook aan de orde in hoeverre gemeenten specifiek op minderheden
gericht arbeidsmarktbeleid voeren. 

Amsterdam 
In de notitie Een tandje hoger. Amsterdamse ambities legt het gemeentebestuur diverse
plannen neer voor de periode medio 2000-2002. Directe aanleiding voor het verschij-
nen van deze notitie is dat doelstellingen van het arbeidsmarktbeleid gedurende de
collegeperiode al zijn gerealiseerd. Het aantal uitkeringen is met 10.000 personen
gedaald, dit via instroom in (gesubsidieerd) werk. Desondanks, zo constateert de noti-
tie, staat een groot aantal inwoners van Amsterdam nog steeds aan de kant, terwijl
tegelijkertijd werkgevers steeds moeilijker in hun personeelsbehoefte kunnen voor-
zien. Amsterdam formuleert verschillende prioriteiten. De voornaamste is dat aanslui-
ting wordt gezocht bij de ontwikkelingen rondom de CWI's en de SUWI.
Casemanagement krijgt in dit verband speciale aandacht. Voorts is het streven de
zogeheten inzetprojecten uit te breiden, waarvan er thans twee in werking zijn. Ook is
voorzien om meerdere werkplatforms tot stand te brengen, naar voorbeeld van het
Arena-initiatief. Voor cliënten van de sociale dienst die nog niet toe zijn aan toeleiding
naar de arbeidsmarkt moet een zorg- en welzijnsinstrumentarium beschikbaar komen.
Een en ander is gericht op de realisatie van de 'maximale variant' van de sluitende
aanpak; behalve nieuwe instromers in de bijstand, wordt het huidige arbeidsplichtige
cliëntenbestand een passend traject aangeboden. In de afgelopen jaren is gestart met
de implementatie van de sluitende aanpak voor nieuwe instromers in de bijstand.
Twee regio's van de sociale dienst hebben een aanvang genomen met de sluitende aan-
pak voor het huidige bestand arbeidsplichtige cliënten. Hiervoor zijn de genoemde
inzetprojecten bedoeld. Dit is de Amsterdamse variant van casemanagement. De idee
is dat de casemanager in overleg met de werkzoekende het meest passende traject
vaststelt. Dit kan bestaan uit toeleiding naar regulier werk en, wanneer dit niet moge-
lijk is, naar additioneel werk of sociale activering. Voorts is voorzien in een geïntensi-
veerde ontwikkeling van een zorg- en welzijnsinfrastructuur. De casemanager is vrij
om zelf diensten en voorzieningen (bv. kinderopvang, schuldhulpverlening, cursussen
Nederlandse taal) in te kopen. Ook wanneer sprake is van extern ingekochte diensten
blijft de casemanager aanspreekpunt voor de cliënt. Doelstelling is om de inzetprojec-
ten in te voeren in alle regio's van de stad. De activering van bijstandscliënten is geen
vrijblijvende zaak, zo benadrukt de notitie. De inzet van sancties en premies maakt
nadrukkelijk onderdeel uit van een inzetproject. Om de voortgang van een cliënt te
kunnen volgen, is het noodzakelijk dat er een adequaat cliëntvolgsysteem komt.
Grondslag van het beleid vormt de ketenbenadering, die ook in andere gemeenten
ingang heeft gevonden. Afhankelijk van de afstand tot de arbeidsmarkt komt de werk-
zoekende terecht in een bepaald traject dat uiteenloopt van zorg en sociale activering
tot gesubsidieerd en regulier werk. 

Interessant aan de Amsterdamse aanpak is dat ook aandacht bestaat voor de vraagkant
van de arbeidsmarkt. In Amsterdam-Zuidoost loopt het al eerder in dit hoofdstuk
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genoemde Arena-initiatief. Directe aanleiding vormde het naast elkaar bestaan van
een hoge werkloosheid en het nijpende personeelstekort. Om de 'mentale en emotio-
nele kloof' tussen de bewoners en de bedrijven in Zuidoost te verkleinen, is een infor-
meel netwerk opgericht, bestaande uit het Stadsdeel Zuidoost, de Bedrijvenvereniging
Zuidoost, Arbeidsvoorziening, sociale dienst en maatschappelijke organisaties en
bedrijven uit Zuidoost. Het dagelijks bestuur ligt in handen van een taskforce. Doel is
om werkzoekenden uit Zuidoost aan een baan dicht bij de woonplaats te helpen.
Speciaal voor dit initiatief is het arbeidsbureau Arena opgericht waarvandaan
Arbeidsvoorziening en twee uitzendorganisaties opereren. In de Arena-academie wor-
den leerlingen opgeleid voor een baan in de commerciële dienstverlening, catering of
verzorging. De opleiding duurt twee jaar en leerlingen met een diploma zijn verzekerd
van een stageplaats en een baan. Een twaalftal bedrijven werkt aan deze opleiding
mee door middel van een financiële bijdrage en de inzet van eigen medewerkers,
zodat het onderwijs dicht bij de dagelijkse praktijk blijft. Er is voor een met het
MKB-convenant vergelijkbare constructie gekozen; bedrijven maken duidelijk naar
welke arbeidskrachten ze op zoek zijn en 'toeleveranciers' dragen werkzoekenden aan,
zo nodig na een toeleidingstraject dat werkzoekenden schoolt. Meer dan bij het MKB-
convenant is er nadrukkelijk aandacht voor scholing, onder meer door middel van de
Arena-academie. 
Dit initiatief geldt als een succesvol project, dat zowel in Amsterdam als op landelijk
niveau navolging zou moeten krijgen (zie respectievelijk de notitie een Tandje hoger
en het Plan van aanpak arbeidsmarktbeleid etnische minderheden van het kabinet).
De diverse elementen van het Arena-initiatief – onder meer gemeenschappelijk belang
van werknemers, werkgevers en intermediairs, intensieve werving, toeleiding en scho-
ling, commitment vanuit de top van diverse betrokken partijen, grote vraag naar
arbeid – wettigen dit optimisme. Een kwantitatieve evaluatie van het initiatief is even-
wel nog niet uitgevoerd, zodat onduidelijk is welke resultaten het Arena-initiatief pre-
cies heeft opgeleverd. 

Het instellen van casemanagers volgt de wens van het kabinet en Amsterdam staat in
dit streven, zoals in het volgende nog zal blijken, zeker niet alleen. Dit geldt meer
voor het Arena-initiatief dat in andere gemeenten geen duidelijk equivalent heeft. 
Wat opvalt aan de wijze waarop de plannen zijn gepresenteerd, is dat er nauwelijks
aandacht is voor mogelijke uitvoeringsproblemen. Casemanagement stelt hoge eisen
aan onder meer de registratie van cliënten en de mogelijkheden van medewerkers van
de sociale dienst om zich bezig te houden met de activering van de personen in de 
bijstand. Recente krantenberichten wijzen erop dat in elk geval op dit moment de
Amsterdamse Sociale Dienst niet op deze taken berekend lijkt te zijn. In het
Amsterdamse arbeidsmarktbeleid vormen etnische minderheden geen specifieke doel-
groep. 

Rotterdam 
De aanleiding van de onlangs verschenen nota Meer wegen naar werk. Een kader
voor activerend arbeidsmarktbeleid komt in hoge mate overeen met de zojuist bespro-
ken Amsterdamse notitie Een tandje hoger. Net als Amsterdam behaalt de gemeente
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Rotterdam veel eerder dan beoogd haar arbeidsmarktdoelstellingen. Een heroriëntatie
op doelstellingen en beleid wordt wenselijk geacht, ook vanwege de grotere bevoegd-
heden van gemeenten en omdat nieuwe knelpunten zich aandienen: krapte terwijl een
groot potentieel aan arbeidsaanbod – geregistreerd en niet-geregistreerd – niet aan het
werk is. Rotterdam bedient zich bij de toelichting op het activerend arbeidsmarkt-
beleid van de metafoor van de ladder, die neerkomt op de eerdergenoemde ketenbena-
dering. De reguliere arbeidsmarkt bevindt zich boven aan de ladder, waar werkzoe-
kenden met gunstige individuele kenmerken zonder al te veel overheidsinspanningen
de weg naar regulier werk weten te vinden. De inspanningen van het gemeentelijk
arbeidsmarktbeleid richten zich op personen die daaronder zitten. Zij zijn aangewezen
op gesubsidieerde arbeid of sociale activering. Het nastreven van doorstroom op de
ladder is het devies. Zo veel mogelijk dienen personen op reguliere arbeidsplaatsen
terecht te komen, waarbij niet is gezegd dat dit voor iedereen bereikbaar is; een deel
zal werkzaam blijven in de gesubsidieerde arbeid of participeren via sociale active-
ring. Sluitende aanpak en casemanagement zijn de leidende begrippen bij dit streven.
Daarbij ligt er voor de gemeente zowel een rol voor personen in de bijstand als voor
personen zonder werk en zonder uitkering; de bekende en de stille reserve. 
Aanbodversterking door middel van scholing, tegengaan van drop-out en taalcursus-
sen zijn enkele van de genoemde maatregelen. Andere belemmeringen bij de toe-
treding tot de arbeidsmarkt, waarvan schulden en kinderopvang de belangrijkste zijn,
moeten zo veel als mogelijk worden weggenomen. Gesubsidieerde arbeid is meer dan
voorheen een instrument voor doorstroom. Degenen die gezien hun individuele ken-
merken daar niet voor in aanmerking kúnnen komen, moeten in contact worden
gebracht met zorg- of welzijnsinstanties of met sociale activering. 

Rotterdam wijst op het belang van goede informatie over de uitgangspositie van de
cliënt. Twijfels zijn er omtrent het fasemodel dat, zo stelt de nota, een stigmatiserend
karakter heeft. Binnen de gemeente Rotterdam wordt thans een nieuwe methodiek
ontwikkeld aan de hand waarvan de cliënt benaderd, beoordeeld en geactiveerd kan
worden. Ook andere uitvoeringsproblemen worden onderkend. Een goede uitvoering
van het voorgenomen casemanagement betekent dat bestanden van de sociale dienst
en uitvoeringsinstanties aan elkaar moeten worden gekoppeld, zodat de cliënt kan
worden gevolgd. Een cliëntvolgsysteem is in ontwikkeling. Het plan is dat de sluitende
aanpak met casemanagement eerst in een aantal deelgemeenten bij wijze van pilot
wordt ingevoerd. Bij weigering van passende trajecten of werk wijst de Rotterdamse
nota – net als in Amsterdam – nadrukkelijk op de inzet van positieve en negatieve
financiële sancties. Het belang wordt benadrukt dat de prestaties van reïntegratie-
bedrijven goed kunnen worden beoordeeld. Hiertoe wordt een meetinstrument 
ontwikkeld. 

Minderheden zijn in Rotterdam een specifieke aandachtsgroep. In dat verband pleit
het Rotterdamse gemeentebestuur voor een betere aansluiting tussen taalonderwijs en
arbeidsmarkttrajecten en moeten werkgevers en intermediairs zich meer richten op
toeleiding en werving van allochtonen. Meer concreet is het convenant tussen een
gemeentelijke dienst en de veiligheidsbranche dat zich richt op de instroom van min-
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derheden. Vergelijkbare plannen bestaan voor de schoonmaak en de metaal. Voorts
streeft de Rotterdamse gemeente als werkgever naar instroom van minderheden in het
eigen personeelsbestand. Doel is dat in 2002 22% van het personeelsbestand uit min-
derheden bestaat. Prioriteit krijgt het allochtone ondernemerschap dat thans achter-
blijft bij het aandeel allochtone bewoners in de stad. 

Den Haag
De hoogconjunctuur is evenmin aan Den Haag voorbijgegaan. De werkloosheid en de
uitkeringsafhankelijkheid zijn sterk teruggelopen (Jaarplan werken 2001). Desondanks
blijven op de arbeidsmarkt knelpunten bestaan, die vooral betrekking hebben op de
geringe aansluiting tussen vraag en aanbod, waardoor vacatures onvervuld blijven en
nog steeds omvangrijke delen van het arbeidsaanbod geen werk hebben. De bodem
van het bestand bijstandscliënten komt in zicht, van wie een groot deel niet zelfstan-
dig werk zal vinden. Uit het door de Dienst sociale zaken en werkgelegenheidsprojec-
ten zelf uitgevoerde onderzoek Bemiddelen met zorg blijkt dat in de periode 1994-
1999 het aantal fase-1-cliënten is teruggelopen van 21% naar 8%. Ook het aandeel
fase-2/3-cliënten nam af, terwijl het aandeel fase-4-cliënten steeg van 34% naar 54%.
Personen die langer dan tien jaar een bijstandsuitkering ontvangen, nemen in relatieve
betekenis toe. In 1998 heeft bijna 30% van de cliënten in Den Haag tien jaar of langer
een uitkering, terwijl in 1994 21% van de cliënten kon worden gerekend tot de 'harde
kern van de bijstand'. 
In het arbeidsmarktbeleid van de gemeente, zo stelt het Jaarplan werken 2001, ligt het
accent op cliënten met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt en op de doorstroom
van WIW-werknemers naar betaald werk (I/D-banen of niet-gesubsidieerde arbeid).
Vanaf 2001 is het de bedoeling dat de sluitende aanpak alle werklozen met een bij-
standsuitkering bereikt. Voor jongeren bestaat in Den Haag de sluitende aanpak al lan-
ger, terwijl in 2000 de sluitende aanpak voor de nieuwe instroom is geïntroduceerd.
Aan de basis hiervan ligt de ketenbenadering, waarin voor elke cliënt het instapniveau
en perspectief wordt bepaald. In de Haagse aanpak wordt het zo snel mogelijk inbren-
gen van 'de arbeidscomponent' van groot belang geacht, ook bij degenen die in een
zwaar begeleidings- of zorgtraject zitten. Deelname aan sociale activering is verplicht
voor fase-4-cliënten met een arbeidsverplichting. Sinds 1999 kunnen cliënten die niet
op afspraken verschijnen een korting op de uitkering opgelegd krijgen. Het aantal
cliënten dat zonder bericht niet verschijnt, is daardoor aanzienlijk afgenomen. Naast
kortingen op de uitkering voert Den Haag ook een premiebeleid. Het verplicht stellen
van sociale activering en het kortings- en premiebeleid beschouwt Den Haag nadruk-
kelijk als onderdeel van de sluitende aanpak. 

Recentelijk zijn doelstellingen met betrekking tot het terugdringen van de werkloos-
heid onder bijstandsgerechtigden bekrachtigd door middel van bestuurlijke afspraken
tussen de gemeente Den Haag en het ministerie van SZW (bron: www.denhaag.nl,
19 juni 2001). Hierin is vastgesteld dat alle bijstandscliënten een traject krijgen aange-
boden, gericht op (gesubsidieerd) werk, sociale activering of zorg. Afgesproken is dat
minderheden naar evenredigheid zullen uitstromen. In hoeverre de afspraken worden
gerealiseerd, is onderwerp van een jaarlijks uit te voeren rapportage.
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De uitvoering van zowel de toeleidingstaken als de inkoopfunctie is in handen van de
afdeling Toeleiding & Analyse. Van casemanagement wordt niet gesproken.
Genoemde afdeling stelt op grond van de capaciteiten van de cliënt een trajectadvies
op en koopt op werk of activering gericht traject in. Voorts wordt de voortgang van de
cliënt gemonitord. 

Specifieke aandacht voor minderheden bestaat in Den Haag uit de sluitende aanpak
voor nieuwkomers, gericht op toeleiding naar (gesubsidieerd) werk aansluitend op
inburgeringsprogramma's. Voorts maken minderheden deel uit van de afspraken die
tussen gemeente en de minister van SZW zijn gemaakt waarin is vastgelegd dat min-
derheden in de bijstand naar evenredigheid moeten uitstromen. Dit zal in eerste
instantie gerealiseerd moeten worden in het kader van het beleid gericht op verbete-
ring van het bereik en toeleiding van groepen met de grootste afstand tot de arbeids-
markt. Onderzocht wordt in hoeverre er noodzaak bestaat tot het voeren van specifiek
minderhedenbeleid. 

Utrecht
De hoofdlijnen van het Utrechtse arbeidsmarktbeleid komen nauw overeen met die
van de andere drie grote steden van Nederland. Gestreefd wordt naar een sluitende
aanpak voor iedereen die zich inschrijft en een beroep doet op de bijstand, investeren
in werklozen in fase 4 en verhoging van de doorstroom uit gesubsidieerde arbeid. De
realisatie van de sluitende aanpak impliceert vier stappen: het stellen van een diagnose,
de keuze voor een traject, de inkoop en monitoring. Utrecht stelt voor elk van deze
stappen verbeteringen voor. Zo dient de doorlooptijd waarin de diagnose wordt
gesteld te worden bekort en moet een monitor- en rapportagesystematiek worden ont-
wikkeld. Tot nu toe is de inkoop vooral input gefinancierd, de gemeente Utrecht wil
de kant op outputfinanciering. 

Allochtonen vormen een speciale doelgroep van het arbeidsmarktbeleid. In het kader
van het Grotestedenbeleid is afgesproken dat Utrecht een bijdrage levert aan de hal-
vering van het werkloosheidsverschil tussen minderheden en autochtonen. Een van de
instrumenten betreft specifiek op allochtonen gerichte werkgelegenheidsprojecten.
Daarnaast is het de bedoeling dat in het kader van het oud- en nieuwkomersbeleid
taal/werktrainingen worden uitgebreid en vluchtelingen in aanmerking komen voor
zorgtrajecten en taalstages. Het gemeentebestuur heeft met de diensten afspraken
gemaakt over de instroom van allochtonen in hun personeelsbestand. 

Utrecht onderscheidt zich van andere gemeenten door hun planvorming inzake de
doorstroom in de gesubsidieerde arbeid. Dit is een belangrijk thema, waar veel
gemeenten, mede op aandrang van het ministerie van SZW, zich mee bezighouden. In
het Actieplan doorstroom gesubsidieerde arbeid 2001-2003 inventariseert de gemeente
de huidige knelpunten en komt met een aantal concrete voorstellen om de belemme-
ringen bij doorstroom alsmede andere knelpunten weg te nemen. Het voert te ver om
in het bestek van deze rapportage hier uitvoerig op in te gaan. Wel zijn enkele hoofd-
punten te noemen. In de laatste jaren is in Utrecht het volume van alle regelingen
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(WIW-dienstbetrekking, WIW-werkervaringsplaats en de WSW) teruggelopen, met
uitzondering van de I/D-banen. Dit laatste hangt onder meer samen met de taakstel-
ling van het ministerie van SZW, die gemeenten moeten halen. Daarnaast is voor
zowel werkgever als werknemer een I/D-baan financieel aantrekkelijker dan andere
vormen van gesubsidieerde arbeid. Een zekere mate van leegloop bij de WIW is het
gevolg. Ook de krapte op de arbeidsmarkt is hier van betekenis. Werkgevers nemen
langdurig werklozen eerder in dienst. Daarnaast speelt concurrentie tussen verschil-
lende uitvoeringsinstanties een rol bij de 'allocatie' van werklozen over de verschillende
vormen van gesubsidieerde arbeid. Het beschikbare aanbod wordt steeds schaarser en
uitvoeringsorganisaties zijn in hoge mate georiënteerd op de uitvoering van de eigen
regeling, waardoor, zo stelt de genoemde nota, niet altijd sprake is van een optimale
match tussen cliënt en de baan. Een hoog ziekteverzuim en voortijdige uitval is hier-
van niet zelden het gevolg. Utrecht doet een aantal voorstellen om zowel de uitvoering
als de kenmerken van de verschillende vormen van gesubsidieerde arbeid te stroom-
lijnen. Zo worden elkaar beconcurrerende uitvoeringsorganisaties ondergebracht bij
een servicepunt, met als doel dat zij gezamenlijk bepalen welk traject voor de cliënt
het meest geschikt is waardoor, zo is de verwachting, uitval en ziekteverzuim daalt.
Voorts worden voorstellen gedaan om de (financiële) aantrekkelijkheid van WIW-
banen ten opzichte van I/D-banen te vergroten. Dit moet onder meer leiden tot een
verhoging van de instroom in de WIW, waardoor personen die hier thuishoren daar
ook daadwerkelijk in terechtkomen.

Interessant aan de Utrechtse voorstellen is het streven de match tussen individuele
kenmerken en de diverse vormen van gesubsidieerde arbeid te optimaliseren. Vanwege
de wijze van uitvoering en de aard van regelingen schort het hier kennelijk aan, met
voortijdige uitval als gevolg. Dat hier aandacht voor bestaat, is relevant omdat het suc-
ces van de sluitende aanpak staat of valt met het terugdringen van uitval. Hoewel de
voorstellen niet specifiek zijn gericht op minderheden behoeft het geen betoog dat de
voorgestelde aanpak ook voor deze bevolkingsgroep profijtelijk kan zijn. 

Eindhoven
De regio Eindhoven heeft zich in de afgelopen jaren economisch voorspoedig ontwik-
keld. In vergelijking met de rest van het land is het aantal banen naar verhouding ster-
ker toegenomen en de werkloosheid forser gedaald. Kwalitatieve en kwantitatieve 
discrepanties tussen vraag en aanbod doen zich in deze regio dan ook sterk voelen. De
gemeente ziet voor zichzelf een belangrijke rol op het terrein van het kwalificeren van
potentiële werknemers en het bevorderen van de uitstroom van uitkeringsgerechtigden.
Vanwege de overwegend ongunstige kenmerken van met name fase-4-cliënten blijft
de uitstroom achter bij de verwachtingen. Hierdoor is sprake van een forse onder-
bezetting van I/D-banen, WIW-dienstverbanden en werkervaringsplaatsen (zie
Raadsbijlage Gecoördineerd arbeidsmarktbeleid 2001-2004). 

Eindhoven mikt op het voorkomen van werkloosheid door afstemming van het beleid
ten aanzien van educatie, welzijn, gezondheidszorg en economie. Concreet zijn de
voorstellen nog niet. Een onlangs gestart onderzoek moet uitwijzen welke bijdragen

104 BELEID: AANGRIJPINGSPUNTEN, STAND VAN ZAKEN EN ONTWIKKELINGEN



deze sectoren kunnen leveren aan de bestrijding van de werkloosheid. Eindhoven
besteedt voorts veel aandacht aan de organisatorische inbedding van het arbeidsmarkt-
beleid. De gemeentelijke regierol komt op verschillende niveaus tot stand. De
gemeente stuurt en coördineert de inzet van diverse gemeentelijke diensten, die in de
uitstroom en het voorkomen van instroom in de werkloosheid een rol hebben. Ook bij
de voorgenomen regionale samenwerking vervult de gemeente een voortrekkersrol.
De gemeente stelt voor een 'lokale SER' op te richten, waarin naast de gemeente, ver-
tegenwoordigers van werkgevers en werknemers en regionale kenniscentra en andere
gemeenten zitting hebben. Voorts ziet de gemeente zich als regisseur van de keten-
benadering (zorg, activering en reïntegratie) en de daaraan verbonden inkoop van
diensten bij derden. Hierover maakt de gemeente thans afspraken. De sluitende aan-
pak is inmiddels gerealiseerd voor de nieuwe instroom, de sluitende aanpak voor de
zittende fase-4-cliënten is in uitvoering. Over de mogelijkheden tot invoer van case-
management is de gemeente op dit moment bezig met een 'visieontwikkeling'. 

Afgaande op de notitie Gecoördineerd arbeidsmarktbeleid 2001-2004 bevinden veel
van de voorstellen in Eindhoven zich nog in de planfase. Aan minderheden of speci-
fiek op minderheden gericht beleid besteedt deze notitie geen aandacht. Dit betekent
niet dat er in Eindhoven geen specifiek beleid wordt gevoerd. De gemeente koopt bij-
voorbeeld trajecten in die (met name) bedoeld zijn voor minderheden. In 1998 is het
stimuleringsproject Turkse jongeren van start gegaan. De volledige doelgroep is gedu-
rende het project bereikt. Een project voor sociale activering heeft als doelstelling dat
30% van de klanten allochtoon moet zijn. Ook zijn afspraken gemaakt over de inkoop
van trajecten voor oudkomers (bron: Verkenning werkgelegenheid allochtonen).

Enschede 
De gemeente Enschede wil in de komende jaren het percentage niet-werkzame werk-
zoekenden verder verlagen. Minderheden worden in dit verband nadrukkelijk als doel-
groep beschouwd. Het algemene beleid en specifiek op minderheden gerichte
instroomprojecten moeten een bijdrage leveren aan de doelstelling het werkloosheids-
verschil tussen minderheden en autochtonen te halveren. De eind vorig jaar versche-
nen nota Arbeidsmarktoffensief 2001 bevat deze voornemens en kwantificeert ze. Van
de hier beschouwde is Enschede een van de weinige gemeenten die aangeeft dat in de
sluitende aanpak – als belangrijkste onderdeel van het algemeen beleid – allochtonen
hiervan 'meer dan evenredig' deel moeten uitmaken. Opmerkelijk is dat de gemeente
Enschede deze doelstelling niet noemt wanneer de inkoop van reïntegratietrajecten
aan de orde is. Men zou kunnen verwachten dat de gemeente aan de uitvoeringsorga-
nisatie opdracht geeft om bij de bemiddeling naar gesubsidieerde arbeid en andersoor-
tige uitstroomtrajecten (bv. cursussen, trainingen) rekening te houden met het aandeel
minderheden. Dat is kennelijk niet het geval. Het opzetten van een nieuw project voor
Turken en Marokkanen in de leeftijd van 16-40 jaar is het meest concrete voorstel om
de geformuleerde halveringsdoelstelling te realiseren. Het streven is om in de project-
periode 2001-2004 150 leden uit deze groepen met een uitkering, jongeren en niet-
uitkeringsgerechtigen (i.h.b. vrouwen) uit te laten stromen naar (gesubsidieerd) werk
en opleiding. 
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Deventer
De gemeente Deventer richt zich blijkens het collegeprogramma op thema's die ook
onderwerp zijn bij de andere hier beschouwde gemeenten. Voor de gemeente liggen er
belangrijke taken bij de totstandkoming van het CWI, de uitvoering van de WIW en
de I/D-banenregeling en er worden initiatieven op het terrein van scholing voorgesteld.
Vanwege de gelijkenis met het beleid in andere gemeenten worden deze maatregelen
hier niet verder besproken. Onderdeel van het werkgelegenheidsbeleid in Deventer is
een specifiek op Turkse jongeren gericht werkgelegenheidsproject. Hiervan is een tus-
sentijdse evaluatie beschikbaar, waarin diverse knelpunten aan de orde komen. Doel
van dit in begin 1999 gestarte project is om ten minste honderd langdurige werkloze
Turken in de leeftijd van 23 tot 30 jaar uit te laten stromen in de richting van regulier,
gesubsidieerd werk, scholing of andere trajecten. Het project leidt aan hetzelfde euvel
dat ook het MKB-convenant parten speelde: de bestanden van instanties die werkzoe-
kenden moeten aanleveren, zijn vervuild. In het geval van Deventer blijken minder
bijstandsgerechtigde Turkse jongeren daadwerkelijk beschikbaar te zijn dan op grond
van de gegevens werd aangenomen. Deels komt dit doordat bijstandsgerechtigden
zich bij uitstroom niet uitschrijven, deels omdat veel Turkse jongeren al in een traject
zitten. De doelgroep was dan ook kleiner dan gedacht. Om werkzoekenden blijkt tus-
sen diverse uitvoeringsinstanties forse concurrentie te bestaan, met als gevolg dat de
doelgroep voor het project nog verder slonk. Intensieve wervingsinspanningen hebben
ertoe geleid dat opvallend veel vrouwen die bij arbeidsvoorziening noch sociale dienst
waren ingeschreven, zijn bereikt. Al met al is sprake van een bonte verzameling per-
sonen die zich bij het project hebben aangemeld. Ze komen met elkaar overeen op het
punt van de grote afstand tot de arbeidsmarkt. Uitstroom naar (gesubsidieerd) werk en
overdracht naar het arbeidsbureau is de meest voorkomende uitstroombestemming van
de projectdeelnemers. 
Wat de projectevaluatie duidelijk maakt, en waar beleidsnota's doorgaans aan voorbij-
gaan, zijn de uitvoeringsproblemen die met een dergelijk project gepaard gaan. Het
begint al met het ontbreken van adequate informatie over de omvang en kenmerken
van de doelgroep, dat kennelijk veel projecten voor (allochtone) werkzoekenden par-
ten speelt. Ook de concurrentie om werkzoekenden tussen uitvoeringsorganisaties
wordt als knelpunt beschouwd. Het risico is niet ondenkbeeldig dat vooral het primaire
product van de uitvoeringsorganisatie centraal staat en niet zozeer wat de cliënt nodig
heeft. (Zie ook het portret van Utrecht.) Succesvolle uitstroom van projectdeelnemers
is geen sinecure, ook omdat het om een zeer heterogene categorie gaat. 

Het vermelden waard is voorts de oprichting van het Expertisecentrum Integratie-beleid
Deventer. Dit centrum, dat een initiatief is van B&W en sinds juni 2000 bestaat, heeft
vooral als doel om kennis over etnische minderheden te bundelen en relevante partijen
bij elkaar te brengen. Het centrum is een onafhankelijk orgaan, waar vertegenwoordi-
gers van verschillende gemeentelijke diensten, de hogeschool IJsselland en diverse
maatschappelijke organisaties – op lokaal en nationaal niveau – zijn betrokken. Op het
terrein van arbeid zijn onderzoeken gaande naar de positie van minderheden in de lokale
economie en naar etnisch ondernemerschap. De onderzoeksuitkomsten moeten leiden
tot een inventarisatie van knelpunten die, zo is de bedoeling, met relevante partijen,
zoals de Kamer van Koophandel en het Midden- en kleinbedrijf worden besproken. 
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Helmond
Helmond geniet bekendheid door het vooruitstrevende gemeentelijke arbeidsmarkt-
beleid. In Nederland is casemanagement als eerste in Helmond geïntroduceerd en
functioneert al vanaf 1 juni 1998. Helmond loopt hier dan ook voorop, zeker indien in
ogenschouw wordt genomen dat de meeste van de gemeenten die onderwerp zijn van
deze rapportage hier nog aan moeten beginnen. Blijkens uitstroomcijfers uit de bij-
stand en uitstroom uit de WIW naar regulier werk is de aanpak van Helmond succes-
vol; de resultaten zijn over het geheel genomen gunstiger dan in vier andere Brabantse
steden. Behalve aan casemanagement wordt dit toegeschreven aan de verstrekking van
een uitstroompremie ter hoogte van een maanduitkering. Het succes van casemanage-
ment in Helmond is de directe aanleiding om deze aanpak ook in de rest van het land
te introduceren. 
De ontwikkelingen op het terrein van de sociale zekerheid en de veranderde arbeids-
markt beïnvloeden ook het Helmondse arbeidsmarktbeleid. Zo blijkt de aangetrokken
arbeidsmarkt tot gevolg te hebben dat de taakstellingen ten aanzien van uitstroom van
fase-2- en 3-cliënten niet wordt gehaald; de instroom in de werkloosheid van deze
categorie was in Helmond eenvoudigweg te gering (cijfers 1999). Ook zijn de taak-
stellingen ten aanzien van I/D-banen niet gehaald. De oorzaak hiervan wordt gezocht
in het slinken van het arbeidsaanbod, met als gevolg dat degenen die nu nog in de
bestanden aanwezig zijn niet geschikt zijn voor gesubsidieerde arbeid. Datzelfde geldt
voor de WIW. Cijfers over het eerste kwartaal van 2001 wijzen uit dat voor het eerst
sinds jaren de uitstroom van bijstandscliënten nauwelijks is gedaald. Een zekere
afvlakking van vraag naar werknemers op de arbeidsmarkt en voor de arbeidsmarkt
ongunstige kenmerken van de harde kern van bijstandscliënten, liggen hieraan ten
grondslag. Helmond is voornemens om het beleid gericht op instroom in gesubsidieerde
arbeid te intensiveren, onder meer door de mogelijkheden tot het verstrekken van uit-
stroompremies te vergroten. Verder wil men af van de inspanningsverplichting die de
uitvoeringsorganisatie heeft ten aanzien van de WIW en I/D-banen. De inkoop van
gesubsidieerde arbeid moet worden gebaseerd op outputfinanciering, waarbij de afre-
kening plaatsvindt naar gelang het aantal plaatsingen. De sluitende aanpak voor alle
uitkeringsgerechtigden uit fase 2 en 3 is inmiddels gerealiseerd. Aan een volledige
sluitende aanpak van fase-4-cliënten, waartoe inmiddels 70% van de uitkeringsgerech-
tigden behoren, wordt gewerkt. Voor hen zijn diverse projecten opgezet, die onder
meer betrekking hebben op scholing, werkervaring en 'pedagogische' begeleiding
waaronder hulpverlening bij schulden en verslaving wordt verstaan. Ook ligt het in 
de bedoeling dat Helmond gaat investeren in een adequaat cliëntvolgsysteem dat 
in- en uitstroom, de aard van de gevolgde trajecten en de daaraan verbonden kosten
registreert. 
Helmond voert geen specifiek op minderheden gericht doelgroepenbeleid. 

Enkele observaties over het arbeidsmarktbeleid in acht gemeenten tot besluit
Ondanks de decentralisatie van het beleid in de richting van gemeenten is sprake van
een opvallende uniformiteit in het beleid en beleidsvoornemens van de acht gemeen-
ten die onderwerp zijn van deze rapportage. Behalve de aangetrokken arbeidsmarkt
hebben ontwikkelingen in de sociale zekerheid en bestuurlijke afspraken tussen rijk en
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gemeente tot gevolg dat de hoofdlijnen van gemeentelijk arbeidsmarktbeleid elkaar
weinig ontlopen. Alle acht gemeenten benadrukken de sluitende aanpak en de uitbrei-
ding ervan naar het zittend bestand, de doorstroom uit de gesubsidieerde arbeid krijgt
overal aandacht, net als de intensivering van beleid voor fase-4-cliënten in de vorm
van zorgtrajecten en sociale activering. Verschillende gemeenten maken melding van
de (verdere) invoering van casemanagement. Voorts lijkt de inzet van het sanctie-
instrumentarium aan betekenis te winnen. Opvallend, en ook hier komen veel
gemeenten met elkaar overeen, is dat nauwelijks woorden vuil worden gemaakt aan
de uitvoeringsproblemen die voorgenomen beleid – naar verwachting – parten zullen
spelen. Casemanagement bijvoorbeeld, stelt hoge eisen aan de medewerkers en vereist
in veel sociale diensten een belangrijke cultuuromslag. Voorts dienen er goede samen-
werkingsrelaties te bestaan tussen diverse instanties en is, om personen op te sporen
en te volgen, een adequaat informatiesysteem noodzakelijk. Evaluatiestudies in diverse
gemeenten alsmede het recente SER-advies over de bevordering van de arbeidsdeel-
name van minderheden wijzen uit dat hieraan nogal wat schort. Gemeenten weten,
naar mag worden aangenomen, dit ook, maar kennelijk zijn beleidsnota's niet de
plaats om zich met allerhande praktische problemen bezig te houden. Toch wekt het
een vreemde indruk. Alsof men een nieuwe vleugel bouwt aan een huis dat in brand
staat. 

Niet in alle acht gemeenten vormen minderheden een specifieke doelgroep van beleid.
De doorgaans impliciet blijvende veronderstelling is dat het algemene arbeidsmarkt-
beleid toereikend zal zijn om minderheden in voldoende mate te bereiken. Wat opvalt
aan het gemeentelijk beleid is dat, met uitzondering van Enschede en Den Haag, geen
duidelijke doelstellingen zijn geformuleerd over het aandeel minderheden dat moet
uitstromen uit de bijstand. Verder valt op dat het algemene instrumentarium dat
gemeenten ter beschikking staat, en dit geldt ook voor Den Haag en Enschede, niet in
het bijzonder lijkt te zijn toegespitst op minderheden. Minderhedenbeleid is projecten-
beleid, dat in hoofdzaak bestaat uit werkgelegenheidsprojecten die erop zijn gericht
een bepaald aantal minderheden toe te leiden naar (gesubsidieerd) werk of sociale
activering. Daar is vanzelfsprekend niets op tegen. Opmerkelijk is evenwel dat in het
algemene uitstroombeleid de aandacht voor minderheden ontbreekt. Dit laat zich illus-
treren aan de hand van de diverse taken die gemeenten hebben in het arbeidsmarkt-
beleid, die in het kort op de volgende neerkomen: diagnose, keuze van traject, inkoop
en monitoring. In het kader van de sluitende aanpak is het de bedoeling dat alle bij-
standsgerechtigden (opnieuw) voor een gesprek worden uitgenodigd, waarin wordt
vastgesteld wat de wensen en mogelijkheden ('diagnose') zijn. Op grond hiervan
komen consulent en cliënt tot de keuze van een traject. Mede vanwege registratie-
problemen houden gemeenten niet systematisch bij in hoeverre minderheden in de
sluitende aanpak zijn opgenomen. In hoeverre de sluitende aanpak minderheden even-
redig bereikt, is dan ook zeer de vraag en – afgaande op de stukken – bij de gemeen-
ten niet bekend. Evenmin is duidelijk in hoeverre medewerkers van sociale diensten
toegerust zijn om – vanwege taalproblemen en cultuurverschillen – bij minderheden
een juiste 'diagnose' te stellen met betrekking tot wensen en perspectieven op de
arbeidsmarkt. 
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Eerder in dit hoofdstuk is de aanbeveling geformuleerd dat gemeenten bij de inkoop
van trajecten een bepaald, evenredig aantal reserveren voor minderheden. De voor de
uitvoering verantwoordelijke organisaties dienen hierop via outputfinanciering te wor-
den afgerekend. Dit is een adequaat middel voor gemeenten om gericht minderheden-
beleid te voeren, maar is in het beleid van veel gemeenten nog zeker geen gemeen-
goed. Op dit moment zijn gemeenten druk aan de gang met de verbetering van aller-
hande cliëntvolgsystemen. Voor een adequate monitoring van de voortgang van
cliënten in gesubsidieerde arbeid en andere trajecten is het noodzakelijk dat de gebrui-
kelijke minderhedendefinitie – op basis van herkomst – wordt toegevoegd. Pas dan
ontstaat inzicht in het bereik, de uitval en uiteindelijke plaatsing van minderheden in
diverse arbeidsmarktmaatregelen. Sociale diensten geven aan dat ze niet naar her-
komst mogen registreren en om die reden nog steeds zijn aangewezen op gegevens
over nationaliteit. Met dergelijke gegevens valt echter geen minderhedenbeleid te 
voeren; inzicht in de werkelijke omvang van de minderhedenpopulatie ontbreekt en
resultaten van (te voeren) minderhedenbeleid kunnen niet worden vastgesteld. 

4.5 Arbeidsmarktbeleid en etnische minderheden: conclusies
De arbeidsmarktpositie van bevolkingsgroepen is in grote lijnen afhankelijk van de
kenmerken van het aanbod, het functioneren van intermediaire actoren en van ontwik-
kelingen aan de vraagkant van de arbeidsmarkt. De beschrijving in dit hoofdstuk van
het op etnische minderheden gerichte arbeidsmarktbeleid laat zien dat het veld van
relevante actoren voor een belangrijk deel wordt bestreken. Behalve via beleid dat ten
doel heeft de onderwijsachterstand, waaronder de voortijdige schooluitval, van min-
derheden te verminderen (zie deel 1 van deze rapportage), is het nieuwkomersbeleid
erop gericht de aanbodkenmerken van (jong) volwassen minderheden te versterken die
recent in Nederland zijn gearriveerd. Het voorgenomen oudkomersbeleid moet min-
derheden die al langer in Nederland zijn beter toerusten, met name door middel van
taalonderwijs. In beginsel zijn met genoemde vormen van beleid dan ook omvangrijke
risicogroepen gedekt. Personen met geen of lage opleidingskwalificaties en nieuw-
komers zijn kwetsbaar voor werkloosheid en vooral zij hebben baat bij de verbetering
van hun menselijk kapitaal. De vraagkant van de arbeidsmarkt wordt – naast het alge-
mene werkgelegenheidsbeleid – beïnvloed door onder meer de Wet samen, het Grote-
ondernemingen- en het MKB-convenant en door projecten als Samenwerken en
Ondernemers doen meer. De aanpak varieert van kennisoverdracht en informatie tot
feitelijke plaatsing. Gemeenschappelijk aan deze initiatieven is dat ze een beroep doen
op werkgevers om minderheden in hun gelederen op te nemen. De Wet samen omvat
een zeer groot deel van de Nederlandse arbeidsorganisaties (meer dan 35 werknemers)
en met de komst van de bedrijvenconvenanten worden in beginsel alle arbeidsorgani-
saties aangesproken de poorten voor minderheden te openen. De diverse Stichtings-
akkoorden onderstrepen dit. 

Op de contouren van het beleid is dan ook weinig aan te merken. Het overheidsbeleid
is breed en kiest niet voor een eenzijdige aanpak door alleen aan te grijpen op het aan-
bod of op de vraag. Waar het dan ook vooral op aankomt, is de uitvoering van het
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beleid. Om de arbeidsmarktpositie van minderheden verder te verbeteren, is het niet
zozeer nodig om met nieuw beleid te komen, het accent zou met name moeten liggen
op het vergroten van het bereik en effectiviteit van de maatregelen. Het zou allemaal
wat steviger kunnen, met een duidelijk appèl op de rechten en plichten van de ver-
schillende actoren. Dit betreft zowel de minderheden zelf als de arbeidsorganisaties.
Populair in arbeidsbemiddelingsland tegenwoordig is de term sluitende aanpak.
Hiervan zou ook sprake moeten zijn in het onderwijs, waar voortijdige uitval met
meer kracht en elan dient te worden bestreden. Hetzelfde geldt voor inburgerings-
trajecten en oudkomersbeleid waar het bereik groot en het opleiden intensief moet
zijn. Daartoe dienen voldoende middelen beschikbaar te zijn. Uitvoerders moeten in
de gelegenheid zijn om scholings- en taaltrajecten flexibel in te richten opdat ze inge-
past kunnen worden in de dagelijkse bezigheden (werk, opvoeding kinderen) van de
deelnemers. Participatie van deelnemers is niet vrijblijvend en voortijdige uitval is
onderwerp van financiële sancties. Datzelfde zou ook kunnen gelden voor gemeenten,
die weinig nieuw-/oudkomers bereiken en/of waar de uitval groot is. Dat er uitvoe-
ringsproblemen zijn heeft niet alleen te maken met de onwil van minderheden of uit-
voerders. Uitvoeringsproblemen zijn ook het gevolg van ondeugdelijk beleid dat geen
of onvoldoende rekening houdt met de feitelijke mogelijkheden van uitvoerende
instanties (menskracht, expertise, niet van de grond komen van samenwerkingsrelaties
tussen instanties) en met onrealistische verwachtingen over bereik, toerusting en door-
stroom van minderheden richting (vervolg)onderwijs of arbeidsmarkt. Van groot
belang is dat uitvoeringsproblemen beleidsmakers bereiken en dat zij ze serieus
nemen. Het ontwerpen van wetten en maatregelen is iets anders dan de uitvoering. Dit
zijn, mede omdat de uitvoering van beleid is gedecentraliseerd, vaak gescheiden
werelden, die elkaar nauwelijks raken.

Aan de vraagkant van de arbeidsmarkt is intensivering van de uitvoering van het
beleid eveneens het devies. Met de Wet samen beschikt de overheid over een goed
instrument om arbeidsorganisaties ertoe te bewegen het eigen personeelsbeleid door te
lichten op knelpunten bij in- en doorstroom van minderheden, met als uiteindelijk
doel de vertegenwoordiging van minderheden in het personeelsbestand te vergroten.
Toezicht op de naleving van de wet is in de afgelopen jaren met een fluwelen hand-
schoen uitgevoerd. Waarom zijn in de afgelopen jaren niet een aantal – grote – bedrij-
ven voor het voetlicht gebracht die hun jaarverslag niet hebben gedeponeerd of zich
hier met een jantje-van-leiden hebben afgemaakt? In het buitenland wordt met enige
afgunst tegen de Wet samen aangekeken, maar in Nederland nemen we haar niet erg
serieus. Dat onder druk alles vloeibaar wordt, blijkt uit het MKB-convenant waar bij
kleine en middelgrote bedrijven die in het verleden niet stonden te dringen om min-
derheden aan te nemen toch tot instroom van minderheden zijn te bewegen. Het
Grote-ondernemingenconvenant is eveneens een goede stap in de richting. Deelname
van een groot aantal deelnemende bedrijven is het streven. Meer nog dan thans het
geval is, zouden afspraken over streefaantallen deel uit moeten maken van de over-
eenkomst met individuele bedrijven. Pas wanneer doelstellingen concreet zijn, is 
adequate toetsing van de realisatie ervan mogelijk. 
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De nadruk op uitvoering van beleid brengt ons vanzelf bij de betekenis van wat we
eerder intermediaire actoren hebben genoemd, waarvan op de arbeidsmarkt
Arbeidsvoorziening en de sociale diensten de voornaamste zijn. Op Arbeidsvoor-
ziening is een hoop aan te merken, hetgeen in dit hoofdstuk ook is gebeurd, maar feit
is wel dat ze al geruime tijd minderheden als een specifieke doelgroep beschouwen en
jaarlijks nagaan in hoeverre deze groep evenredig is bemiddeld. Van systematisch
minderhedenbeleid is bij de sociale diensten in Nederland nauwelijks sprake. Dit
blijkt al hieruit dat sociale diensten de benodigde gegevens missen om minderheden
in hun bestanden te identificeren, en derhalve niet kunnen vaststellen in hoeverre zij
worden bereikt door de sluitende aanpak en naar evenredigheid uitstromen naar werk
of participeren in sociale activeringsprojecten. Sommige gemeenten voeren als argu-
ment aan dat specifiek beleid stigmatiserend zou werken en dat minderheden meer
zouden zijn gebaat bij het algemene beleid. Deze opstelling gaat evenwel voorbij aan
het feit dat minderheden doorgaans specifieke aandacht behoeven omdat ze anders
onvoldoende worden bereikt en bemiddeld. De ervaringen met het MKB-convenant 
– hoewel in handen van Arbeidsvoorziening – toont dit maar weer eens aan. Een 
adequate registratie, een intensieve werving en intake van minderheden en begeleiding
richting de arbeidsmarkt zijn noodzakelijke voorwaarden om minderheden aan de slag
te helpen. Er zijn te veel aanwijzingen dat minderheden in algemeen beleid onvol-
doende aan bod komen. In recent gemaakte afspraken tussen de VNG en de minister
van SZW worden sociale diensten opgeroepen om plannen op te stellen die een bij-
drage leveren aan de uitstroom van allochtone bijstandsgerechtigden. Het is te hopen
dat deze oproep bij veel sociale diensten weerklank vindt. En dan niet alleen in de
vorm van specifieke projecten, maar ook en vooral in de uitvoering van het algemene
uitstroombeleid waardoor minderheden speciale aandacht krijgen bij de intake, de
keuze en inkoop van het traject en bij de monitoring. 
Gezien het vorenstaande mag het geen verbazing wekken dat de hoofdaanbeveling
van de SER in haar advies over het arbeidsmarktbeleid voor een beter functioneren en
intensieve samenwerking van instanties die zijn betrokken bij de arbeidsbemiddeling
van minderheden van harte wordt ondersteund. Een intensievere en meer toegespitste
aanpak van bestaand beleid is ook in een krappe arbeidsmarkt van belang. Niet zozeer
vanwege allerlei apocalyptische voorspellingen over etnische onderklassevorming en
marginaliseringsprocessen, zoals die ons in vroegere studies nog wel eens werden
voorgehouden, maar vooral omdat de arbeidsmarkt nu kansen biedt om kwetsbare
groepen als minderheden aan het werk te helpen. 
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5 SAMENVATTING

5.1 Daling van de werkloosheid en stijging van flexibele arbeidsrelaties

Positieve ontwikkelingen arbeidsmarktpositie minderheden
De arbeidsmarktpositie van etnische minderheden heeft de laatste jaren in verschillende
opzichten een positieve ontwikkeling doorgemaakt. Het meest in het oog springt de
daling van de werkloosheid, die inzette in het midden van de jaren negentig en de
werkloosheid van minderheidsgroepen naar een draaglijker niveau heeft gebracht.
Ondanks alle zorgelijke opmerkingen die ten aanzien van de werkloosheid van min-
derheden gemaakt kunnen worden – en ook hier aan de orde komen – moet men zijn
zegeningen tellen. Het is nog niet zo lang geleden dat werkloosheidspercentages van
20, 30% en hoger als een min of meer structureel kenmerk van de arbeidsmarktpositie
van minderheidsgroepen werden beschouwd. Een keer ten goede werd op afzienbare
termijn niet verwacht. Toch is die er gekomen, met de economische groei in
Nederland als belangrijkste motor. De werkloosheid onder de minderheden daalde, en
niet alleen bij de beter opgeleiden, ook de lager opgeleiden profiteerden, al bleef bij
laatstgenoemden de werkloosheid op een hoog peil. Voorts is onder minderheden het
aandeel gestegen dat zich in de afgelopen jaren op de arbeidsmarkt heeft gemeld.
Positief is verder dat werkende minderheden minder afhankelijk zijn geworden van
banen aan de onderkant van de beroepenstructuur en wat sterker zijn vertegenwoor-
digd in de hogere beroepen. Wanneer we rekening houden met verschillen in oplei-
dingsniveau, leeftijdsverdeling en geslacht zijn Surinamers en Antillianen niet vaker
dan autochtonen in het onderste segment werkzaam. 
Gunstig is ook de stijging van het aantal ondernemers onder de minderheden. Turken
spannen hier de kroon. Wel is het nog steeds zo dat in het eerste jaar veel van de
ondernemingen sneuvelen. Tussen etnisch ondernemers die de cruciale startfase door-
komen en autochtone ondernemers is het verschil in bedrijfssluitingen evenwel niet
groot meer. Voorts neemt de spreiding over branches toe; deze stijging doet zich vooral
voor in de zakelijke dienstverlening. De sterke vertegenwoordiging in de horeca, die
kenmerkend is voor het beeld van het etnisch ondernemerschap, neemt enigszins af.

De positieverbetering geldt niet voor de hele minderhedenbevolking. De arbeids-
marktparticipatie van minderheden uit niet-geïndustrialiseerde landen in de jaren
negentig is enigszins gedaald. Voorts is bij hen het aandeel werkenden in het onderste
segment toegenomen en, bijgevolg, de vertegenwoordiging in aantrekkelijker delen
van de werkgelegenheid afgenomen. Deze bevindingen hebben direct te maken met de
instroom van vluchtelingen in de jaren negentig, die het beeld van de minderheden uit
de categorie niet-geïndustrialiseerde landen zijn gaan bepalen. Wel is ook bij deze
groepen de werkloosheid in de tweede helft van de jaren negentig gedaald. 

Een belangrijk gevolg van de krappe arbeidsmarkt is dat de kenmerken van het
allochtone aanbod, en dan met name het opleidingsniveau, veel beter 'renderen' dan in
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een ruime arbeidsmarkt. Blijven minderheden met bepaalde aanbodkenmerken in een
laagconjunctuur van werk verstoken of moeten ze genoegen nemen met een baan
onder hun niveau, in een krappe arbeidsmarkt komen ze wel aan het werk en komt
onderbenutting van de opleidingskwalificaties van werkenden minder voor. In verge-
lijking met autochtonen nemen de kansen dat hun aanbodkenmerken zich uitbetalen in
werk en in werk op niveau toe. Deze uitkomsten wijzen op een aanbodrij die bestaat
uit werkzoekenden die in volgorde van de kans op (passend) werk staan gerangschikt.
Minderheden, en de Turken en Marokkanen in het bijzonder, staan verder achterin de
rij dan autochtonen, die als eerste aan bod komen. Wanneer er weinig vraag naar
arbeid is, komen minderheden moeizaam aan de slag of moeten ze genoegen nemen
met minder aantrekkelijke banen. Pas wanneer de arbeidsmarkt aantrekt komen min-
derheden in het vizier van werkgevers en nemen de relatieve arbeidskansen ten
opzichte van autochtonen toe. Dit impliceert derhalve ook dat de positie van minder-
heden in hoge mate conjunctuurgevoelig is.

Kanttekening 1: Discrepantie vraag en allochtoon aanbod
Naast positieve ontwikkelingen, die zonder meer overheersen, is er ook aanleiding om
aandacht te schenken aan minder gunstige aspecten van de arbeidsmarktpositie van
minderheden. Ondanks de vooruitgang, blijft achterstand bestaan. Nog steeds is het
relatieve verschil in werkloosheid tussen autochtonen en minderheden groot.
Minderheden zijn drie tot vier keer zo vaak werkloos als autochtonen, al maakt het
natuurlijk veel uit of 30% of 10% van de minderheden werkloos is. Tevens blijkt dat
ook in de huidige krappe arbeidsmarkt er forse discrepanties blijven bestaan tussen
het allochtone arbeidsaanbod en de vraag. Een interpretatie in termen van directe dis-
criminatie is in tijden van krapte minder plausibel dan in een ruime arbeidsmarkt.
Werkgevers klagen enerzijds steen en been over de beschikbaarheid van werkzoeken-
den, terwijl anderzijds het (allochtone) arbeidsaanbod niet volledig wordt benut. Een
deel van de verklaring van achterstand van minderheden zal dan ook zijn dat bij min-
derheden sprake is van (een cumulatie van) ongunstige aanbodkenmerken die maken
dat werkgevers dit deel van het aanbod niet kán aannemen; het verschil tussen de
vaardigheden en de eisen van de openstaande functie is bij hen te groot. Bedacht moet
worden dat, net als bij autochtonen, de hoogconjunctuur het allochtone arbeidsaanbod
heeft afgeroomd. Velen met naar verhouding gunstige individuele kenmerken hebben
inmiddels werk gevonden, anderen blijven achter. Dit betreft vaak minderheden met
geen of weinig scholing, een geringe oriëntatie op Nederlandse netwerken, slechte
beheersing van de Nederlandse taal en/of allerhande persoonlijke problemen (bv.
schulden, verslaving). Ook langdurige werkloosheid is in dit verband een ongunstig
aanbodkenmerk, onder meer omdat werkgevers langdurige werkloosheid als een
slecht signaal beschouwen; langdurig werklozen ontberen arbeidsritme, beschikken
over verouderde opleidingskwalificaties en ervaring en zijn eenzijdig op de netwerken
van de eigen groep georiënteerd, zo is – de vaak juiste – veronderstelling. Voor werk-
gevers of arbeidsbemiddelende instanties zijn langdurig werklozen niet eenvoudig te
bereiken, omdat met name de ouderen onder hen, zo blijkt uit diverse onderzoeken, de
neiging vertonen zich in de eigen omgeving terug te trekken en zich nauwelijks nog
richten op de arbeidsmarkt (Van Eekert en Gelderloos 1990; Veenman 1998; Dagevos
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2001b). Een deel van dit aanbod zal via andere, min of meer illegale wegen in het
bestaansonderhoud voorzien en zal in geringe mate te interesseren zijn voor een baan
op de formele arbeidsmarkt of activeringsinspanningen van bemiddelingsinstanties. 

Toch is de cumulatie van ongunstige aanbodkenmerken en een geringe oriëntatie op
de arbeidsmarkt slechts een deel van de verklaring waarom ook in tijden van krapte
vraag en allochtoon aanbod niet bij elkaar komen. Allochtone schoolverlaters uit het
mbo, die in beginsel over voor de arbeidsmarkt zeer goede papieren beschikken, zijn
vaker en langer werkloos dan autochtone schoolverlaters uit het mbo, zo blijkt uit in
het kader van deze rapportage uitgevoerde analyses. Het is niet waarschijnlijk dat dit
verschil in belangrijke mate samenhangt met verschillen in individuele kenmerken.
Allochtone leerlingen hebben in elk geval het grootste deel van hun schoolloopbaan in
Nederland doorlopen en zullen, afgaande op het feit dat ze een mbo-diploma hebben
behaald, de Nederlandse taal goed beheersen. Voor deze minderheden zal de achter-
stand veel meer te maken hebben met (onbewuste) discriminatie en het niet op elkaar
aansluiten van zoek- en wervingskanalen. Tussen autochtone en allochtone school-
verlaters uit het mbo blijkt er bijvoorbeeld een duidelijk verschil te bestaan in de
wijze waarop zij hun huidige baan hebben gevonden. Bij minderheden, en Turken en
Marokkanen in het bijzonder, is het uitzendbureau een belangrijk zoek- en vindkanaal.
Dit voorbeeld kan als illustratie dienen voor het naast elkaar lopen van wervingskana-
len via welke werkgevers personeel proberen te vinden en het zoekgedrag van min-
derheden, waardoor vraag en aanbod niet bij elkaar komen. De geconstateerde discre-
pantie tussen vraag en aanbod heeft er dan niet zozeer mee te maken dat werkgevers
niet willen of niet kunnen, maar dat ze simpelweg niet in aanraking komen met het
allochtone arbeidsaanbod. Dat zulks zich voordoet blijkt ook uit andere studies.
Turken en, zij het in mindere mate, Marokkanen zoeken vaak via de eigen netwerken
naar een baan. Slechts een zeer klein deel van de werkgevers zal dergelijke netwerken
benutten om vacatures te vervullen. Een ander bekend voorbeeld is de gerichtheid van
onder meer Turken, Marokkanen en vluchtelingen op het arbeidsbureau (vgl. Dagevos
en Odé 1999; Veenman 1998), waarvan evenwel weer betrekkelijk weinig werkgevers
gebruik maken (o.a. OSA 2000). Dat werkgevers van allochtoon aanbod verstoken
blijven, komt ook doordat weinigen van hen gericht onder minderheden werven.
Onderzoek laat zien dat bedrijven met moeilijk vervulbare vacatures hun wervings-
inspanningen nauwelijks richten op minderheden, ook niet wanneer het om vacatures
voor laaggekwalificeerd werk gaat.

Kanttekening 2: Flexibele arbeidsrelaties
Naast de blijvend hoge werkloosheid van minderheden is het hoge aandeel werkende
minderheden met flexibele arbeidsrelaties een kenmerkend aspect van de arbeids-
marktpositie van etnische minderheden. In de tweede helft van de jaren negentig is het
aantal werkenden uit de minderheden met flexibele arbeidsrelaties fors toegenomen.
Vooral intreders op de arbeidsmarkt – jongeren en vrouwen – hebben zeer vaak een
flexibele baan. Ongeveer de helft van de Turken, Marokkanen, Surinamers en
Antillianen in de leeftijd van 15-24 jaar is werkzaam in tijdelijke dienst, voor autoch-
tone jongeren geldt dit voor iets meer dan een kwart. Voor minderheden is – algemeen
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gesteld – de scheidslijn op de arbeidsmarkt verschoven. Minder dan enkele jaren gele-
den liggen er voor minderheden barrières naar werk, maar het betreft wel vooral tijde-
lijk werk. Meer stabiele delen van de werkgelegenheid blijven voor veel minderheden
ontoegankelijk. De geboekte winst op de arbeidsmarkt – in termen van daling van de
werkloosheid – is dan ook betrekkelijk, en gevoelig voor schommelingen in de con-
junctuur. Stagnerende economische groei treft flexibele werknemers als eerste.
Bovendien zijn de ontplooiings- en stijgingsmogelijkheden in dergelijke banen door-
gaans niet groot, met alle risico's van dien voor het opbouwen van een loopbaan.
Hoewel het hoge aantal flexibele werknemers onder de minderheden tekenend is voor
de wankele arbeidsmarktpositie, is er niet alleen aanleiding voor sombere bespiegelin-
gen. Mogelijk wordt over een aantal jaren geconstateerd dat het hier om een over-
gangsfase ging, die de voorbode was van een structurele verbetering van de arbeids-
marktpositie van minderheden. Flexibele banen hebben dan toegang verschaft tot
werk en minderheden de opstap bezorgt naar vaste banen en een stabiele loopbaan.

5.2 Aangrijpingspunten voor en uitvoering van beleid
Ondanks de overwegend positieve ontwikkelingen in de arbeidsmarktpositie van min-
derheden zijn er geen redenen om het beleid te extensiveren. De gunstige conjunctuur
heeft ertoe geleid dat de werkloosheid van minderheden fors is gedaald, maar het nog
steeds hoge werkloosheidspeil en de instabiele positie van minderheden in flexibele
arbeidsrelaties wettigen bijzondere beleidsaandacht voor deze groepen. Bovendien
biedt de huidige arbeidsmarkt juist mogelijkheden om kwetsbare groepen als minder-
heden aan het werk te krijgen en te houden. Welke aangrijpingspunten voor beleid
bestaan en welke initiatieven en maatregelen inmiddels zijn genomen, laat zich
beschrijven aan de hand van het onderscheid in drie niveaus van de arbeidsmarkt,
namelijk beleid dat zich richt op:
– versterking van de aanbodkenmerken van minderheden
– beïnvloeding van intermediaire actoren (werkgevers, bemiddelingsorganisaties)
– de vraagzijde van de arbeidsmarkt: banengroei en kwalitatieve kenmerken van de

arbeidsplaatsenstructuur 

Vraagzijde van de arbeidsmarkt
Voor de verdere verbetering van de arbeidsmarktpositie van minderheden zou het
beste zijn wanneer de zon op de arbeidsmarkt nog een tijdje blijft schijnen. De in deze
rapportage geconstateerde gunstige ontwikkelingen in de positie van minderheden zijn
hier in belangrijke mate aan toe te schrijven. Nu is de stand van de Nederlandse eco-
nomie slechts voor een deel te beïnvloeden door algemeen economisch en werkgele-
genheidsbeleid. Zeker een open economie als de Nederlandse staat sterk onder
invloed van internationale economische ontwikkelingen die buiten de invloedssfeer
van het nationale overheidsbeleid liggen. Aangenomen mag worden dat na een periode
van voortgaande en hoge economische groei de conjunctuur in de komende jaren in
zwaarder weer terecht zal komen. In dergelijke omstandigheden komt de positie van
minderheden onder druk te staan. De toetreding tot betaald werk wordt bemoeilijkt en
werknemers met een flexibel dienstverband lopen een verhoogd risico om hun baan
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kwijt te raken. Op welke wijze de economie zich zal ontwikkelen is moeilijk te voor-
spellen. Wel kan op een eventuele economische teruggang worden geanticipeerd door
gebruik te maken van de mogelijkheden die de huidige krappe arbeidsmarkt thans
biedt, en wel door zoveel als mogelijk initiatieven te ontplooien minderheden aan het
werk en bij voorkeur aan vast werk te helpen. Dergelijke initiatieven kunnen op ver-
schillende actoren betrekking hebben. Intermediaire partijen als arbeidsvoorziening en
sociale diensten alsmede werkgevers dienen aangespoord en toegerust te worden min-
derheden te bemiddelen respectievelijk aan te nemen. Er zou een klimaat van urgentie
moeten ontstaan om, voordat de economie terugloopt, de kansen te grijpen die er op
dit moment zijn. De overheid – op landelijk en lokaal niveau – zou dit kunnen uitdra-
gen en een scherp beroep doen op arbeidsorganisaties, bemiddelingsorganisaties en de
minderheden zelf om gebruik te maken van de mogelijkheden van de krappe arbeids-
markt.  

Naast de groei van het aantal banen zijn voor de kansen van minderheden ook de ken-
merken van de (bijgekomen) banen relevant. Gezien het overwegend lage opleidings-
niveau van minderheden zijn met name de ontwikkelingen aan de onderkant van de
arbeidsmarkt van belang. Door de jaren heen is het aandeel elementaire beroepen – dit
zijn de laagste beroepen in de beroepenstructuur – opvallend stabiel gebleven. Wel is
het aandeel lagere beroepen – het op een na laagste beroepsniveau – in de afgelopen
jaren gedaald (De Beer 2001). Behalve hierdoor is de concurrentie om banen aan de
onderkant verhevigd doordat steeds vaker vrouwen en studenten zich voor dergelijke
banen gingen melden. De transformatie van een industriële naar een diensteneconomie,
die zich ook aan de onderkant van de arbeidsmarkt heeft doen voelen, hangt met de
toestroom van deze categorieën samen. Juist op dit segment van de arbeidsmarkt komt
verdringing door hoger opgeleiden veelvuldig voor. Om de kansen op werk voor het
aanbod met minder gunstige aanbodkenmerken te verbeteren heeft de overheid een
uitgebreid stelsel van gesubsidieerde arbeid in het leven geroepen (WIW-banen, ID-
banen). Personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt kunnen in aanmerking
komen voor scholings- en activeringstrajecten. Alleen over het aantal minderheden
met een WIW-dienstbetrekking zijn landelijke gegevens bekend. Van de ruim 39.000
personen die eind 1998 in een dergelijke baan werkzaam waren, behoren er ruim
9.000 tot een niet-westerse allochtone groep. Een belangrijk deel daarvan (ruim
3.000) zijn Surinamers. In hoeverre sprake is van evenredige deelname is op grond
van het beschikbare gegevensmateriaal niet te zeggen. Afgemeten aan het aandeel
minderheden in de beroepsbevolking met een WIW-dienstbetrekking zijn vooral
Turkse en Marokkaanse mannen en – in het bijzonder – vrouwen in de leeftijd van
25-44 jaar en oudere Surinamers en Antillianen (45+) werkzaam in de WIW. Zorgelijk
is het hoge aandeel minderheden dat uit de WIW wordt ontslagen. Dit zal hun verdere
gang op de arbeidsmarkt geen goed doen.
Over de participatie van minderheden in andere vormen van gesubsidieerde arbeid
zijn op landelijk en lokaal niveau geen gegevens beschikbaar, met een enkele gemeente
als positieve uitzondering. Reden hiervan is dat deelnemers niet naar etnische herkomst
worden geregistreerd. Uitsluitend door middel van een koppeling met bevolkingsgege-
vens is het mogelijk om de etniciteit te achterhalen. Deze situatie roept vragen op.
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Behalve dat geen uitspraken gedaan kunnen worden over evenredig bereik onder de
minderheden, is het ook niet mogelijk om gericht minderhedenbeleid te voeren.
Sociale diensten, die verantwoordelijk zijn voor de uitstroom van hun cliënten in de
richting van vormen van (gesubsidieerde) arbeid en sociale activeringstrajecten ontbe-
ren de benodigde informatie die hen inzicht verschaft in het aandeel minderheden in
het cliëntenbestand en daaruit volgend, het aandeel dat toegeleid zou moeten worden
naar (gesubsidieerde) arbeid of andere trajecten. Binnen sociale diensten is in het
algemene uitstroombeleid de aandacht voor minderheden beperkt. Recentelijk heeft
het kabinet sociale diensten aangespoord hun cliënten uit de minderheden evenredig te
laten participeren in vormen van beleid richting arbeidsmarkt en sociale activering.
Een belangrijke stap voorwaarts zou zijn indien sociale diensten, op basis van geboor-
telandgegevens, hun cliëntenbestand in kaart zouden brengen en vervolgens gericht
minderheden zouden toeleiden. Een – evenredig – deel van de trajecten zouden voor
minderheden kunnen worden gereserveerd. 

Intermediaire actoren: werkgevers, arbeidsbureaus en sociale diensten
Intermediaire partijen op de arbeidsmarkt bepalen wie in aanmerking komt voor een
baan. Behalve werkgevers kunnen ook institutionele partijen als het arbeidsbureau en
de sociale dienst hier onder worden begrepen. Bij de zojuist gepresenteerde bespre-
king van de activiteiten van de sociale dienst inzake de plaatsing van minderheden in
gesubsidieerde arbeid is derhalve al aandacht besteed aan een intermediaire actor.
Werkgevers bepalen door hun werving- en selectiegedrag de arbeidskansen van min-
derheden, bemiddelingsorganisaties door hun inspanningen op het terrein van benade-
ring, voorbereiding en voordracht van minderheden. De naar verhouding nog steeds
hoge werkloosheid van minderheden is gedeeltelijk toe te schrijven aan het gedrag
van deze intermediaire actoren. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt slagen werk-
gevers er niet altijd in allochtoon aanbod naar zich toe te trekken. In werving- en
selectieprocedures blijven minderheden – vaak onbedoeld – buiten beeld. Hierboven
is op verschillende factoren gewezen die ten grondslag liggen aan de discrepantie van
vraag en allochtoon aanbod. Minderheden benutten soms andere kanalen dan via
welke arbeidsorganisaties naar werk zoeken met als gevolg dat minder minderheden
dan zou kunnen, deel uitmaken van wervingsprocedures. Voorts is de selectie bezaaid
met drempels die de aannamekansen van minderheden negatief beïnvloeden. Daarbij
gaat het niet alleen om bewuste uitsluiting van minderheden. Ook onbewuste, onbe-
doelde vormen van uitsluiting zijn hier van belang. Cultuurverschillen zijn van bete-
kenis voor de verwachtingen die selecteur en allochtone kandidaat hebben van het
verloop van het sollicitatiegesprek en die verwachtingen stroken niet altijd met elkaar.
Gevolg kan zijn dat personeelsselecteurs geen goed inzicht krijgen in de capaciteiten
en wensen van minderheden en minderheden het idee hebben dat ze zich niet goed
hebben kunnen presenteren. Afwijzing is het resultaat; de allochtone werkzoekende
blijft zonder werk, de werkgever houdt of krijgt het idee dat minderheden geen
geschikt aanbod vormen. Dat het allochtone aanbod niet in het vizier komt van veel
werkgevers is ook toe te schrijven aan de geringe inspanningen van veel werkgevers
om specifiek op minderheden gericht werving- en selectiebeleid te voeren, ook wan-
neer er sprake is van knelpunten in de personeelsvoorziening.
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Aan de werving en selectie van minderheden door werkgevers is dan ook nog wel het
een en ander te verbeteren. Deels door werkgevers die eigenlijk geen zin hebben om
minderheden te werven of bij wie dit niet in het systeem zit ertoe te bewegen zich op
dit terrein in te spannen, deels door werkgevers te informeren die onvoldoende kennis
hebben over de mogelijkheden en belemmeringen minderheden te laten instromen.
Ontwikkeling van nieuw beleid is niet noodzakelijk, het komt vooral aan op de inten-
sivering van de uitvoering van bestaand beleid. De Wet samen biedt hiertoe het wette-
lijke kader. Ze is in het leven geroepen om werkgevers te stimuleren minderheden in
te laten stromen. De mogelijkheden die deze wet biedt zijn in de afgelopen jaren
onvoldoende benut en de effectiviteit ervan minder groot dan zou kunnen. Ondanks
het gestegen aandeel bedrijven dat een jaarverslag deponeert, zien veel arbeidsorgani-
saties de wet nog steeds als een administratieve verplichting en minder als kader om
de arbeidsdeelname van minderheden te bevorderen. Behalve dat dit blijkt uit het nog
steeds hoge percentage bedrijven – circa de helft – dat niet deponeert nemen nogal
wat bedrijven die wel een jaarverslag opstellen hierin geen concrete maatregelen op
om de in- en doorstroom te bevorderen. Een intensievere naleving van de wet is dan
ook gewenst. Bedrijven die niet deponeren dienen hier op te worden aangesproken,
hetgeen op dit moment nauwelijks gebeurt. Voorts zou de naleving van de wet veel
meer gericht moeten worden op de kwaliteit van de voorstellen. Uitsluitend het aantal
minderheden tellen dat in de arbeidsorganisatie is in-, door- en uitgestroomd, is niet
meer dan een eerste stap op grond waarvan plannen gemaakt kunnen worden.
Arbeidsorganisaties dienen op dit punt zoveel mogelijk te worden ondersteund. De
bedrijfsadviseurs minderheden hebben hierin een taak, maar ook brancheorganisaties
kunnen een stimulerende rol vervullen. Het recent gestarte Grote Ondernemingen-
convenant is in dit verband een interessant initiatief. Het beoogt met ondernemingen
concrete afspraken te maken over instroom van minderheden en tracht door middel
van voorlichting de mogelijkheden tot instroom van minderheden te vergroten. De
werking van dit convenant zou nog kunnen worden verbeterd wanneer de ondersteu-
nende projectorganisatie werkgevers zou kunnen voorzien van allochtone kandidaten.
Voorts moet hier het MKB-convenant worden genoemd, dat erop is gericht het aan-
deel minderheden in het midden- en kleinbedrijf te vergroten. Een sterk punt van dit
convenant is dat op centraal niveau – tussen MKB-Nederland, Arbeidsvoorziening en
de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Grote Steden- en Integratie-
beleid – concrete afspraken zijn gemaakt over het aantal minderheden dat moet instro-
men en dat Arbeidsvoorziening een duidelijke verplichting op zich heeft genomen om
allochtone kandidaten te bemiddelen. Vraag en aanbod zijn hierdoor meer op elkaar
betrokken. Op werkgevers die niet altijd ervaring hebben met allochtone kandidaten
of weinig geneigd zijn hen te laten instromen wordt een sterk beroep gedaan de poor-
ten voor deze categorie te openen. Voor Arbeidsvoorziening betekende het convenant
een forse impuls om werk te maken van bemiddeling van minderheden, activiteiten
die anders niet in deze mate van de grond waren gekomen. Hoewel aan het einde van
de eerste convenantsperiode (1 mei 2001) de kwantitatieve doelstellingen niet volledig
zijn gerealiseerd en niet alle uitvoeringsproblemen uit de weg zijn geruimd, heeft het
convenant een belangrijke bijdrage geleverd aan de verkleining van de kloof tussen
het allochtone aanbod en werkgevers in het midden- en kleinbedrijf. Initiatieven die
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erop zijn gericht vraag en allochtoon aanbod bij elkaar te brengen zijn voor de ver-
mindering van de achterstand op de arbeidsmarkt van minderheden dan ook van het
grootste belang. Werkgevers die onbedoeld allochtoon aanbod niet bereiken, komen
hiermee in contact, werkgevers met koudwatervrees met betrekking tot personeel uit
de minderheden kunnen hiervan af worden geholpen, bemiddelingsorganisaties wor-
den gestimuleerd werk te maken van bemiddeling van hun allochtone cliënten en
allochtonen worden geactiveerd om aan de slag te gaan, ook in sectoren waar ze zelf
niet naar werk zoeken. 

Ook sociale diensten en de arbeidsbureaus hebben een poortwachtersfunctie op de
arbeidsmarkt. Hun inspanningen op het terrein van voorbereiding op en toeleiding
naar de arbeidsmarkt zijn van invloed op de arbeidskansen van minderheden. Het
arbeidsbureau voert al jaren minderhedenbeleid, maar evenredigheid in geplaatste
minderheden is tot op heden niet gerealiseerd. De realisatie van dit streven is ook niet
eenvoudig. Een groot deel van het allochtone cliëntenbestand heeft een grote afstand
tot de arbeidsmarkt, onder meer als gevolg van een laag opleidingsniveau en een
geringe beheersing van de Nederlandse taal. Deze categorie is, ook in tijden van
hoogconjunctuur, moeilijk bemiddelbaar naar (regulier) werk. Dat komt ook doordat
allochtone cliënten bij afspraken met vertegenwoordigers van Arbeidsvoorziening
nogal eens verstek laten gaan of zich niet melden bij werkgevers. Tegelijkertijd is het
zo dat er sterke aanwijzingen zijn dat minderheden vaker dan volgens de regels de
bedoeling is in fase 4 terechtkomen en om die reden verstoken blijven van inspannin-
gen gericht op directe bemiddeling. Een efficiënte uitvoering van het activeringsbeleid
wordt ook gehinderd doordat de arbeidsbureaus geen goed inzicht hebben in het
(allochtone) cliëntenbestand. Mutaties blijken niet te zijn doorgevoerd – personen die
als werkzoekende geboekt zijn, zijn al aan het werk – en de fase-indeling blijkt bij
nader inzien niet altijd overeen te stemmen met de vaardigheden van de cliënt, waar-
door het aantal direct bemiddelbare kandidaten minder groot is dan gedacht.
In de afgelopen periode is bij Arbeidsvoorziening de aandacht voor minderheden op
de achtergrond geraakt vanwege de splitsing van Arbeidsvoorziening in een organisa-
tie voor de basisdienstverlening en de oprichting van een privaat reïntegratiebedrijf.
Onduidelijk is welke gevolgen deze reorganisatie ('ontvlechting') zal hebben voor de
dienstverlening aan minderheden. Er wordt wel gewezen op het risico dat de commer-
cialisering afroming van het cliëntenbestand tot gevolg zal hebben, met minderheden
vaak als onderliggende partij. Hoe de reorganisatie voor minderheden precies zal uit-
pakken, is op dit moment nog niet te zeggen. Afgaande op de ervaringen van
Arbeidsvoorziening met het MKB-convenant lijkt een intensieve werkwijze om min-
derheden toe te leiden naar de arbeidsmarkt noodzakelijk om het streven naar evenre-
dige plaatsingen dichterbij te brengen. Voorkomen moet worden dat de ontvlechting
en allerhande perikelen rondom deze reorganisatie het minderhedenbeleid ernstig zou
frustreren. Teneinde afroming van het cliëntenbestand te beteugelen, zouden afspraken
met reïntegratiebedrijven over het aantal voor minderheden bestemde trajecten een
goede stap zijn. Op het plaatsen van minderheden zou bij medewerkers van zowel de
basisdienstverlening als reïntegratiebedrijven een bonus kunnen staan. 
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Bij de prestaties op het terrein van activering van minderheden door Arbeidsvoor-
ziening is een fors aantal kanttekeningen te plaatsen. Dit geldt in extremis voor de
inspanningen van de sociale diensten. Hierboven is al gewezen op het feit dat sociale
diensten de minderheden in hun bestand niet kunnen traceren; daartoe ontbreken de
benodigde geboortelandgegevens. Op zichzelf kan via koppeling van bevolkingsgege-
vens de etniciteit van cliënten in de bijstand vastgesteld geworden. In de meeste van
de acht gemeenten die aan deze rapportage hebben meegewerkt, gebeurt dit echter
niet. Voorzover een dergelijke koppeling is uitgevoerd, is ze niet bedoeld om aan de
hand hiervan actief minderheden te benaderen, maar heeft ze een louter statistisch-
administratieve functie. Minderheden vormen doorgaans geen onderdeel van het alge-
mene uitstroombeleid. Voor sociale diensten ligt er in de komende jaren een belangrijke
taak om allochtone cliënten te activeren in de richting van de arbeidsmarkt. Daarbij
kan het gaan om regulier en gesubsidieerd werk en om activiteiten in het kader van
sociale activering. Een adequaat inzicht in de omvang en kenmerken van het alloch-
tone cliëntenbestand is daartoe een eerste stap. Van sociale diensten mag handelend
optreden worden verwacht, van allochtone cliënten actieve participatie, waar nodig
onder druk van sancties op de uitkering.

Versterking van het human capital van het allochtone aanbod
Binnen de allochtone groepen zijn duidelijk risicogroepen te onderscheiden bij wie
het risico groot is dat ze op de arbeidsmarkt op achterstand staan. Lager opgeleiden en
personen die langdurig zonder werk zijn, hebben – net als autochtonen met dergelijke
kenmerken – vaker te maken met werkloosheid. Specifiek voor minderheden behoren
diegenen die het Nederlands niet goed beheersen en personen die recentelijk in
Nederland zijn gearriveerd tot de genoemde risicogroep. Voor een belangrijk deel gaat
het hier om overlappende categorieën. Een cumulatie van voor de arbeidsmarkt
ongunstige kenmerken zijn – ook in een ruime arbeidsmarkt – bepalend voor de min-
der gunstige arbeidsmarktpositie van minderheden. Hoewel eenduidige onderzoeks-
gegevens ontbreken mag worden verondersteld dat de animo van bepaalde minder-
heden met weinig human capital om zich te profileren op de reguliere arbeidsmarkt
niet groot zal zijn met als consequentie dat de intensiteit van het zoekgedrag beperkt
is en/of men zich richt op het grijze en zwarte circuit. Aanbodversterkende maatrege-
len blijven van het grootste belang om de positie van minderheden op de arbeidsmarkt
verder te verbeteren. Dit gebeurt door aandacht voor minderheden die in het onder-
wijs participeren. Voor een beschrijving van de merites van dit beleid wordt verwezen
naar deel 1 van de rapportage Minderheden 2001 Vorderingen op school (Tesser en
Iedema 2001). Het nieuwkomersbeleid is erop gericht om minderheden die recentelijk
naar Nederland zijn gekomen voor te bereiden op de eisen die de Nederlandse samen-
leving stelt. In beginsel komen alle nieuwkomers die in een achterstandspositie drei-
gen te geraken in aanmerking voor een inburgeringstraject waarbinnen taalonderwijs
en toeleiding naar de arbeidsmarkt de belangrijkste elementen vormen. Gezien het
problematische karakter van de (arbeidsmarkt)positie van veel nieuwkomers is het
gevoerde nieuwkomersbeleid zonder meer noodzakelijk. Nochtans kampt de uitvoe-
ring met problemen. Als belangrijke knelpunten kunnen worden genoemd: (1) niet
alle nieuwkomers beginnen aan een inburgeringstraject, (2) deelnemers bereiken na
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afloop van het traject het gewenste taalniveau niet, (3) de uitval van deelnemers is
groot en (4) de toeleiding tot de arbeidsmarkt niet altijd wordt gerealiseerd. Zonder
volledig te willen zijn hangen genoemde uitvoeringsproblemen onder andere samen
met het feit dat de betrokken partijen die het nieuwkomersbeleid moeten vormgeven 
– de gemeente, de ROC's en de arbeidsbureaus – (nog) niet goed met elkaar samen-
werken en dat hun producten onvoldoende passen bij de wensen en dagelijkse activi-
teiten van de nieuwkomer. Ook de krappe arbeidsmarkt speelt een rol. Veel nieuw-
komers zijn sterk gericht op werk en willen of kunnen hun baan niet combineren met
een inburgeringstraject. Datzelfde geldt voor nieuwkomers met kinderen die vanwege
zorgtaken niet in de gelegenheid zijn om deel te nemen aan het taalonderwijs.
Toeleiding naar de arbeidsmarkt van nieuwkomers die het traject hebben afgerond
verloopt niet altijd vlekkeloos omdat de overdracht van de nieuwkomer naar de
arbeidsbureaus op zich laat wachten of niet meer behelst dan het doorsturen van het
dossier, zonder dat tussen gemeente en arbeidsbureau de mogelijkheden en wensen
van de nieuwkomer zijn geïnventariseerd en besproken. Veel van deze knelpunten zijn
momenteel onderwerp van beleidswijzigingen. Getracht wordt om het taalonderwijs
op een meer flexibele wijze aan te bieden, bijvoorbeeld door ook 's avonds onderwijs
te verzorgen. Voorts is het de bedoeling om de mogelijkheden tot kinderopvang te ver-
ruimen. Een combinatie van werken en leren moet tegemoet komen aan zowel de
wens van het nieuwkomersbeleid om de nieuwkomer (taal)onderwijs te laten volgen
als aan de wens van veel nieuwkomers om aan het werk te gaan. Ook zijn er verschil-
lende maatregelen genomen om het functioneren van de uitvoeringspartijen en de
samenwerking daartussen te verbeteren. Het is te hopen dat door deze maatregelen de
efficiëntie en effectiviteit van het nieuwkomersbeleid zal toenemen opdat nieuwkomers
minder risico lopen dat ze aan de rand van de Nederlandse samenleving komen te
staan en een betere start maken dan de categorie die tegenwoordig ook wel als oud-
komers te boek staan. Hieronder vallen minderheden die al langer in Nederland zijn,
strikt genomen voor de inwerkingtreding van de Wet integratie nieuwkomers op 
30 september 1998. Velen van hen zijn laag opgeleid en beheersen het Nederlands niet
goed. Voor hen is het zogeheten oudkomersbeleid bedoeld dat er met name op is
gericht de Nederlandse taalbeheersing te verbeteren. 

Met het nieuw- en oudkomersbeleid en met het onderwijs(achterstanden)beleid ligt er
een kader om wat betreft de toerusting van minderheden te komen tot wat in een
andere context wel de sluitende aanpak wordt genoemd. Het algemene onderwijs- en
specifieke onderwijsachterstandenbeleid richt zich op jongere, schoolgaande minder-
heden, het nieuwkomersbeleid op recent in Nederland ingestroomde minderheden en
het oudkomersbeleid op kwetsbare delen van de minderhedenbevolking die al langer
in Nederland zijn. Thans komt het op een adequate uitvoering aan. Inzet van voldoende
middelen en menskracht en de flexibiliteit van beleidsmakers om bij te sturen indien
de resultaten daartoe aanleiding geven, moeten ertoe leiden dat de aanbodkenmerken
van minderheden zodanig worden versterkt dat zij in staat zullen zijn het verworven
kapitaal op de arbeidsmarkt op goede wijze te verzilveren. 
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Arbeidsmarktbeleid en de positie van minderheden 
De vorenstaande bespreking van op de verbetering van de arbeidsmarkpositie van
minderheden gericht beleid wijst op een breed spectrum aan maatregelen dat zowel
aangrijpt op factoren aan de vraag- en aanbodzijde van de arbeidsmarkt als op het
functioneren en gedragingen van intermediaire partijen. Zo bezien is sprake van een
betrekkelijk evenwichtig pakket dat een beroep doet op alle partijen op de arbeids-
markt en belemmeringen die aan de vraagzijde bestaan en ongunstige aanbodkenmer-
ken met zich meebrengen zoveel als mogelijk tracht weg te nemen. Ingrijpende veran-
deringen van het beleid zijn dan ook noodzakelijk, wat natuurlijk niet betekent dat op
onderdelen bijstellingen mogelijk zijn. Voorts is er geen aanleiding het beleid dras-
tisch te versoberen. Elk van de genomen maatregelen is nog steeds relevant en voor
het schrappen van staand beleid is op dit moment feitelijk geen grond. Belangrijke
winst is met name te behalen in de stringentere uitvoering en naleving van bestaand
beleid. Dit betreft arbeidsbemiddelende organisaties die aangesproken moeten worden
indien de toerusting en bemiddeling van minderheden onvoldoende tot stand komt.
Rijk en gemeenten hebben hierin een taak. Het betreft ook arbeidsorganisaties die,
wanneer ze er niet in slagen of niet van zins zijn minderheden aan te nemen, in het
kader van de Wet samen gewezen kunnen worden op hun wettelijke taak en, beter
nog, geïnformeerd kunnen worden over de mogelijkheden en voordelen van de
instroom van allochtoon personeel en geassisteerd kunnen worden bij de daadwerke-
lijke invulling. Van minderheden mag worden verwacht dat ze zich actief opstellen op
de arbeidsmarkt en mogelijkheden van scholing en diverse vormen van arbeidstoelei-
ding benutten. Uitval uit het onderwijs en arbeidsmarktgeoriënteerde cursussen zijn
onder bepaalde omstandigheden niet acceptabel en sanctiemogelijkheden mogen niet
onbenut blijven. Van beleidsmakers mag worden verwacht dat ze de werking van hun
beleid nauwkeurig volgen en gevoelig zijn voor veranderende omstandigheden en
mogelijke tekortkomingen van hun regelgeving.
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Enquête beroepsbevolking (EBB)
In de Enquête beroepsbevolking worden sinds 1987 gegevens verzameld ten behoeve
van de beschrijving van personen naar hun positie op de arbeidsmarkt. De EBB bevat
demografische en arbeidsmarktkenmerken, waaronder één variabele die de aggregatie
tot een huishouden mogelijk maakt. De demografische kenmerken hebben betrekking
op alle leden van het huishouden. De vragen naar positie op arbeidsmarkt worden
alleen gesteld aan personen van 15 jaar of ouder.
Met ingang van oktober 1999 is de EBB een roterend panelonderzoek geworden en is
de vragenlijst gewijzigd.

Doelpopulatie Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder, zelfstandig
wonend

Soort onderzoek enquête
Steekproefeenheid adres
Entiteiten personen en huishoudens
Steekproefkader geografisch basisregister
Steekproefmethode gestratificeerde tweetrapssteekproef: gemeenten,

adressen; stratificatie naar gemeente
Verzamelmethode computerondersteunde mondelinge vragenlijst (CAPI);

sinds 1999 in 5 peilingen met tussenpozen van drie
maanden: 1e peiling via CAPI, vervolgpeilingen 
telefonisch (CATI).

Opdrachtgever Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Uitvoerder veldwerk Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Frequentie continu, sinds 1987
Weging naar leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, stedelijkheid
Berichtgevers proxi-interview door ander lid van het huishouden 

mogelijk

EBB'91
Steekproefomvang 92.000 adressen
Respons 54.000 adressen (59%); 83.966 personen

EBB'92
Steekproefomvang 105.000 adressen
Respons 58.000 adressen (55%); 97.359 personen

EBB'93
Steekproefomvang 109.000 adressen
Respons 60.000 adressen (55%); 89.678 personen
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EBB'94
Steekproefomvang 117.000 adressen
Respons 62.000 adressen (53%); 85.942 personen

EBB'95
Steekproefomvang 116.000 adressen
Respons 70.000 adressen (60%); 99.137 personen

EBB'96
Steekproefomvang 115.000 adressen
Respons 66.000 adressen (57%); 98.197 personen

EBB'97
Steekproefomvang 116.000 adressen
Respons 65.000 adressen (56%); 89.315 personen

EBB'98
Steekproefomvang 107.000 adressen
Respons 58.000 adressen (54%); 80.541 personen

EBB'99
Steekproefomvang circa 99.000 adressen
Respons circa 47.000 adressen (47%); 69.021 personen

Registratie van uitstroom en bestemming schoolverlaters (RUBS)
Het RUBS-project heeft tot doel de bestemming van schoolverlaters naar het vervolg-
onderwijs en de arbeidsmarkt in kaart te brengen. De schooltypen waarnaar men
onderzoek doet, zijn mavo, havo, vwo; (i)vbo (landbouw, techniek, economie, gezond-
heidszorg); kmbo of bol-niveau 1/2 (oriënteren en schakelen, landbouw, techniek,
economie, gezondheidszorg); mbo of bol-niveau 3/4 (landbouw, techniek, economie,
gezondheidszorg, gedrag en maatschappij). Vanaf 1998 wordt ook het wo bij het
onderzoek betrokken en vanaf 1999 de beroepsbegeleidende leerweg (bbl of leerling-
wezen).

Doelpopulatie schoolverlaters
Soort onderzoek enquête
Steekproefeenheid persoon
Entiteiten personen
Steekproefmethode vrijwillige deelname instellingen; waar nodig qua 

opleidingsrichting of regio een aanvullende steekproef
Steekproefkader administratie van onderwijsinstellingen voortgezet 

onderwijs en mbo
Verzamelmethode schriftelijke vragenlijst
Respons De deelname van de ROC's bedraagt tussen de 30% en 

35% en de deelname van avo- en vbo-scholen circa 10%.
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Opdrachtgever Researchcentrum Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA); 
financiering door verschillende ministeries en 
onderwijsinstellingen

Uitvoerder veldwerk Researchcentrum Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA)
Frequentie jaarlijks, vanaf 1987
Meting anderhalf jaar na het verlaten van de school

RUBS'98 18.502 personen

Sociale positie en voorzieningengebruik allochtonen (SPVA)
Het onderzoek naar de sociale positie en het voorzieningengebruik van allochtonen is
opgezet om de positie van de vier grootste minderheidsgroeperingen, Turken,
Marokkanen, Surinamers en Antillianen, regelmatig in kaart te brengen. Het wordt in
de eerste plaats gebruikt om te onderzoeken in welke mate personen uit de minder-
heden naar evenredigheid participeren in de maatschappelijke kerninstituties onder-
wijs en arbeidsmarkt.

Doelpopulatie allochtone bevolkingsgroepen in Nederland: Turken,
Marokkanen, Surinamers en Antillianen

Soort onderzoek enquête
Steekproefeenheid huishouden
Entiteiten huishoudens en personen
Steekproefkader gemeentelijke bevolkingsregisters
Steekproefmethode tweetrapssteekproef: gemeenten, huishoudens
Verzamelmethode mondelinge vragenlijst
Opdrachtgever Instituut voor Sociologisch-Economisch Onderzoek 

(ISEO); vanaf 1998 Instituut voor Sociologisch-
Economisch Onderzoek (ISEO) en Sociaal en Cultureel
Planbureau (SCP)

Frequentie onregelmatig sinds 1988
Berichtgevers hoofd huishouden voor de algemene vragenlijst; overige 

leden van het huishouden ouder dan twaalf jaar krijgen 
een verkorte vragenlijst

SPVA'94
Veldwerkperiode voorjaar 1994
Uitvoerder veldwerk Het Amsterdamse Bureau voor Onderzoek en Statistiek 

(O+S)
Aantallen 4.096 huishoudens; 8.304 personen
Respons circa 60%

SPVA'98
Veldwerkperiode eerste helft 1998
Uitvoerder veldwerk Bureau Veldkamp
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Aantallen 7.553 huishoudens; 14.483 personen
Respons variërend van 48% tot 61%

Aantal personen naar land van herkomst

Turkije Marokko Suriname Antillen Nederland

1994 1.911 1.937 1.529 1.005 1.922
1998 3.755 3.112 3.408 1.696 2.512
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ISBN 90-377-0059-4 (ƒ 65,00/EUR 29,55).

2001/13 De streken van de steden (2001). ISBN 90 377 0060 8,
(ca. ƒ 45,00/EUR 20,45).

2001/14 De sociale staat van Nederland 2001. ISBN 90-377-0067-5 
(ƒ 79,50/EUR 36,15.)

2001/17a Rapportage minderheden 2001. Deel 1 Vorderingen op school.
ISBN 90-377-0075-6 (ƒ 49,00/EUR 22,50).

2001/17b Rapportage minderheden 2001. Deel 2 Meer werk.
ISBN 90-377-0077-2 (ƒ 32,50/EUR 14,80).

2001/17 Deel 1 en 2 Rapportage minderheden 2001. ISBN 90-377-0078-0 
(ƒ 72,50/EUR 32,95).

Onderzoeksrapporten
2000/2 Altijd weer die auto! (2000). ISBN 90-377-0030-6 (ƒ 25/EUR 11,35).
2000/8 Knelpunten in het stedelijk jeugdbeleid (2000). ISBN 90-377-0047-0 

(ƒ 25/EUR 11,35).
2001/9 Het beeld van de wetenschap (2001). ISBN 90-377-0056-x (ƒ 30/EUR13,60).
2001/15 Een model voor de strafrechtelijke keten (2001). ISBN 90-377-0066-7 

(ƒ 40/EUR18,20)
2001/16 Efficiency of Homes for the Mentally Disabled in the Netherlands (2001). 

ISBN 90-377-0064-0 (ƒ 25/EUR11,35)
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Werkdocumenten (rechtstreeks te verkrijgen bij het SCP)
65 Hybrid governance. The impact of the nonprofit sector in the Netherlands

(2000). ISBN 90-377-0029-2 (ƒ 25,00/EUR 11,35).
66 Van arbeids- naar combinatie-ethos (2000) (ƒ 15/EUR 6,80).
67 De vraag naar kinderopvang (2001) (ƒ 15/EUR 6,80).
68 Trends en determinanten in de sport (2000) (ƒ 15/EUR 6,80).
69 De toekomst van de AWBZ (2001) (ƒ 15/EUR 6,80).
70 The non-profit sector in the Netherlands (2001) (ƒ 15/EUR 6,80).
71 Oudkomers in beeld (2001) (ƒ 15/EUR 6,80).
72 Het nieuwe consumeren (2001) (ƒ 15/EUR 6,80).
73 Voorstudie onderzoek 0-12-jarigen (2001) (ƒ 15/EUR 6,80).
74 Maten voor gemeenten (2001) (ƒ 15/EUR 6,80). 
75 Ontwikkelingen in reïntegratie van uitkeringsontvangers (2001) 

(ƒ 30/EUR 13,60).

Overige publicaties
'Scholen onder druk' in discussie. Een uitgave ter gelegenheid van een studiemiddag
op 23 maart 1999 georganiseerd door het SCP.

On Worlds of Welfare. Institutions and their effects in eleven welfare states.
ISBN 90-377-0049-7 ($ 19.95/EUR 22). (Integrale vertaling van De maat van de 
verzorgingsstaat.) 
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