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Voorwoord 

Op 1 januari 1993 is door de Minister van Binnenlandse Zaken, mevr. 
Dales de Tijdelijke Wetenschappelijke Commissie voor het Minder
hedenbeleid (TWCM) ingesteld. De commissie heeft onder meet tot taak 
de minister gevraagd en ongevraagd te adviseren over de gevolgen van 
nieuwe beleidsrelevante wetenschappelijke inzichten en maatschappelijke 
ontwikkelingen voor het minderhedenbeleid op middellange termijn. 
De commissie bestaat uit de volgende leden: 
a mevr.drs. N.J. Ginjaar-Maas (tevens voorzitter) 
b D.Corporaal 
c drs. H.G. Fermina 
d prof.mr. P.F. van der Heijden 

e mevr.mr. A.B. Leeser-Gassan ' ' . , \. _ • , ';- . „ 
f prof.dr. M.J.A. Penninx . • ' : . . ' ^ 
g dr. K. Sietaram ' %. ;> 
Mevr. M. Nijdam-Brouwer is secretaris van de commissie. , ,' 

Een van de aanleidingen om de commissie in te stellen werd gevormd 
door het feit dat weliswaar veel onderzoek op het terrein van de integra-
tie van minderheden in de samenleving is en wordt verricht, maar dat de 
resultaten van dat onderzoek niet altijd even zichtbaar zijn voor het 
beleid. Om onderzoek en beleid dichter bij elkaar te brengen is gekozen 
voor een commissie van externe deskundigen uit de wetenschap en de 
samenleving. 

Het rapport, dat u hier aantreft, is op verzoek van de commissie als voor
studie voor een door haar uit te brengen advies over minderheden en 
arbeidsmarkt, samengesteld. 
In lotaal zijn voor het advies minderheden en arbeidsmarkt een viertal 
voorstudies gemaakt, waarin door deskundigen op het desbetreffende ter
rein een overzicht is gemaakt van onderzoeksresultaten en hun relevantie 
voor beleid op de middellange termijn. 
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De commissie is van mening dat deze voorstudies zodanig van belang zijn 
voor een ieder, die zich met beleidsvoorbereiding bezig houdt op het ter
rein van de arbeidsmarkt op landelijk, regionaal/lokaal of instellings-
niveau, dat zij reeds vooruitlopend op het door haar uit te brengen advies 
deze studies publiceert. 

De commissie beveelt dit rapport van harte aan en verwacht dat de resul
taten op tal van activiteiten invloed zullen hebben. 

Voorzitter Secretaris 

I'^Vul^ftjuti^ter, 

>/, \.::,f 

".'H:: • • * : , 

' •', • . •• ' , < ' -

' ( .... , • ,v 



1 Inleiding 

Wanneer we het hebben over minderheden op de arbeidsmarkt dan den-
ken we vooral aan een slechte positie van de werkenden en een hoge werk
loosheid. Vooral de hoge werkloosheid heeft de afgelopen jaren de nodi-
ge aandacht gekregen. De teneur van de laatste tijd is dat weliswaar nog 
steeds een onevenredig hoog aantal migranten werkloos is, maar dat 
tevens meet leden uit minderheidsgroepen een baan gekregen hebben. De 
werkloosheid onder hen neemt af, ondanks de voortdurende immigratie. 
Deze optimistische geluiden zijn voor de periode 1988-1992 niet geheel 
onterecht (zie daarvoor het vervolg van dit stuk). Maar sinds het begin 
van 1993 zijn de vooruitzichten wederom zeer somber. In de laatste 
Troonrede werd de werkgelegenheidssituatie in Nederland 'alarmerend' 
genoemd. Het spook van een grote werkloosheid doemt op. Had deze uit-
spraak betrekking op de Nederlandse beroepsbevolking als geheel, voor de 
minderheden betekent dit dat de noodklok geluid moet worden. De eer-
ste tekenen doen zich al voor. Het Centraal Bureau Arbeidsvoorziening 
lijkt haar doelstelling om 16.000 leden van minderheidsgroepen te 
bemiddelen in 1993 niet te halen, een doelstelling die slechts 'evenredige 
bemiddeling' naar etniciteit beoogde. Na een half jaar is 40% van de jaar-
taakstelling gehaald (Nieuwsblad Migranten 1993-21, 4). 
Ook de uitvoering van het Stichtingsakkoord van 1990 - het 60.000 
banenplan - draagt niet bij tot een optimistische stemming. Uit een 
onderzoek van de Loontechnische Dienst uit mei '93 blijkt dat slechts een 
op de drie werkgevers bekend is met de inhoud van het akkoord en slechts 
2 van de 723 onderzochte bedrijven mee doet aan een werkgelegenheids-
plan specifiek gericht op minderheden (LTD 1993, III-IV). Wellicht dat 
de recent door de Tweede Kamer aangenomen Wet Bevordering 
Evenredige Arbeidsdeelname Allochtonen het akkoord enige kracht kan 
bijzetten. Gezien het resultaat van het LTD-onderzoek is het echter de 
vraag of werkgevers ten tijde van economische recessie zich in de eerste 
plaats zorgen zullen maken om het aantal allochtonen binnen hun werk-
nemersbestand. 
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Het beeld is dus somber, maar het blijft natuurlijk moeilijk om te voor-
spellen hoe de ontwikkelingen daadwerkelijk zullen gaan verlopen. Toch 
zullen we in het hiernavolgende een poging daartoe doen. We doen dat 
door de positie van minderheden op de arbeidsmarkt voor twee tijdvak-
ken met elkaar te vergelijken. Ten eerste kijken we naar de periode 1979-
1985, een periode van stagnerende economische ontwikkeling met een 
hoogtepunt van werkloosheid in 1983. Voor deze periode wordt bekeken 
in welke mate minderheden door deze ontwikkelingen worden getroffen. 
We kijken daarvoor niet alleen naar de omvang en kenmerken van de 
werklozen, maar ook naar die van de werkenden. Daarmee proberen we 
inzicht te krijgen in het waarom van de ontwikkeling van de werkloosheid 
onder minderheden. 

Het tweede tijdvak dat aandacht krijgt is de periode 1988-1992. In deze 
periode is er weliswaar sprake van een dalende werkloosheid onder leden 
van minderheidsgroepen, maar deze werkloosheid blijft onevenredig 
groot in vergelijking met de werkloosheid onder Nederlanders. We pro
beren hiervoor oorzaken te vinden. We kijken naar verschillen en over-
eenkomsten met de periode 1979-1985. Voor de periode 1988-1992 ana-
lyseren we tevens de positie van de werkende migranten. Op deze wijze 
kunnen we een voorzichtige inschatting maken of minderheden een dus-
danige positie op de huidige arbeidsmarkt hebben dat zij de economische 
recessie zonder al te veel kleerscheuren zullen doorkomen. 
Deze indeling naar tijdvakken heeft overigens ook een praktische reden. 
Voor beide perioden is namelijk gebruik gemaakt van bronnen die in een 
aantal opzichten verschillen, onder andere in de wijze waarop minderhe
den geidentificeerd worden. Vergelijkingen tussen de twee periodes die-
nen dan ook met de nodige voorzichtigheid gemaakt te worden. 
In paragraaf 4 gaan we in op maatregelen die genomen zijn om migran
ten aan het werk te helpen. Deze maatregelen zijn overwegend regulier 
van aard, dat wil zeggen dat ze niet specifiek bedoeld zijn voor minder
heden. We gaan na of deze maatregelen hebben bijgedragen aan een ver-
mindering van de werkloosheid onder miriderheden en zo ja, in welke 
mate, '^•i''?,^/';'•.' , •,-••'•• ^ --..'''''-'-: " ' ' : • • ; ' ' j ; , 

In dit stuk worden met minderheden voornameiijk Turken, Marokkanen, 
Surinamers en Antillianen bedoeld. Hiervoor zijn enkele redenen te noe-
men. Ten eerste zijn dit de vier grootste groepen migranten in Nederland 
en bovendien is de werkloosheid onder deze groepen zeer hoog. Over deze 
groepen zijn ook de meeste gegevens voorhanden. Omdat we gaan kijken 
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naar dat deel van de bevolking in Nederland dat we tot de beroepsvolking 
kunnen rekenen, is het noodzakelijk om eerst enkele begrippen toe te 
lichten. Onder de potentiele beroepsbevolking rekenen we alle personen 
van 15 tot 65 jaar. Het deel van de potentiele beroepsbevolking dat feite-
lijk arbeid verricht of daarvoor beschikbaar is, wordt de de beroepsbevol
king genoemd. De verhouding tussen deze twee wordt beroepsdeelne
ming of participatiegraad genoemd. De operationele definitie van 
beroepsbevolking die hier wordt gehanteerd is die welke is ingesteld door 
de Centrale Commissie voor de Statistiek in 1981. Volgens deze definitie 
bestaat de beroepsbevolking uit: 

/ Personen die arbeid verrichten op basis van loon of salaris (werkne-
mers) 
2 Personen die 
- geen loon of salaris ontvangen doch voor eigen rekening en/of risico 
een beroep of bedrijf uitoefenen; 

- meewerken bij het voor eigen rekening en/of risico een beroep of een 
bedrijf uitoefenen van een beroep of bedrijf van een of meerdere leven van 
het gezin waartoe zij behoren (meewerkende gezinsleden). 

3 Personen zonder werkkring die 

- een werkloosheidsuitkering ontvangen; .•'" -
- actief werk zoeken via gewestelijke arbeidsbureau's of uitzendbureau's, 
door te solliciteren op advertenties, door eigen navraag bij bedrijven e.d. 
en tevens beschikbaar zijn om arbeid te aanvaarden; 

- wel een werkkring hebben aanvaard, doch met de werkzaamheden nog 
niet begonnen zijn. 

De categorieen 1 en 2 vormen de werkzame beroepsbevolking. Categoric 
3 omvat de niet-werkzame beroepsbevolking. 

Over de operationele definitie van de beroepsbevolking dient nog een 
korte opmerking gemaakt te worden. De in dit stuk gehanteerde defini
tie is de zogenaamde 'oude' definitie. Het voornaamste verschil met de 
nieuwe definitie van de beroepsbevolking die de Centrale Commissie 
voor de Statistiek in 1991 heeft ingesteld, is dat in de nieuwe definitie die 
personen tot de beroepsbevolking behoren die ten minste 12 uur per 
week werken of bereid zijn dat te doen. In de oude definitie behoorde 
men al tot de beroepsbevolking als men 1 uur per week werkte of bereid 
was dat te doen. 
In dit stuk is gekozen voor de oude definitie, omdat de meeste gegevens 
op deze oude definitie gebaseerd zijn en het voor de grootte van de 
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allochtone beroepsbevolking waarschijnlijk weinig uitmaakt, aangezien 
het overgrote deel reeds meer dan 20 uur werkt of op zoek is naar een 
baan van meer dan 20 uur (Roelandt e.a. 1992, 90). 



2 De arbeidsmarktpositie van 

minderheden 1979-1985 

In dit deel wordt de ontwikkeling van de beroepsbevolking onder min
derheden geanalyseerd voor de periode 1979-1985. Deze periode werd 
gekenmerkt door twee ontwikkelingen die van belang zijn geweest voor 
de hier besproken minderheidsgroeperingen. Ten eerste was er een eco
nomische recessie die voor grote werkloosheid zorgde onder zowel 
allochtonen en autochtonen. Een tweede ontwikkeling die vooral van toe-
passing is geweest op de groep Mediterranen, is het proces van gezinsher-
eniging. Werkenden uit met name Turkije en Marokko lieten in deze 
periode hun gezin overkomen vanuit het land van herkomst. Over de 
relatie tussen gezinshereniging en de omvang van de beroepsbevolking 
wordt hierna ingegaan. Alereerst analyseren we de beroepsdeelneming 
van de verschillende bevolkingsgroepen voor de periode 1979-1985. In de 
daarop volgende paragrafen wordt de beroepsbevolking onder minderhe
den nader bekeken, uitgesplitst naar werkenden en werklozen. 
Het statistische materiaal dat we voor de periode 1979-1985 gebruiken, 
is afkomstig uit verschillende bronnen. Hiervan zijn de cijfers aflcomstig 
van het CBS het belangrijkst, omdat die landelijk representatief zijn. Met 
name twee bronnen zijn voor ons relevant. Ten eerste de Arbeidskrachten-
tellingen (AKT): dit zijn grootschalige, representatieve enquetes die infor-
matie geven over de beroepsbevolking en twee jaarlijks zijn gehouden. 
Een nadeel van de AKT's is echter dat minderheden slechts onderschei-
den zijn naar het criterium 'nationaliteit'. Over groepen die alleen aan de 
hand van 'geboorteland' en/of 'geboorteland ouders' geidentificeerd kun
nen worden, zoals Surinamers en Antillianen, zeggen de AKT's dus wei
nig. Een tweede belangrijke informatiebron zijn de Leefsituatie 
Onderzoeken (LSO) die door het CBS in 1984 onder Turken en 
Marokkanen en in 1985 onder Surinamers en Antillianen zijn uitgevoerd. 
In deze onderzoeken zijn de minderheden niet alleen onderscheiden naar 
het criterium 'nationaliteit'. Bij het LSO voor Turken en Marokkanen zijn 
weliswaar alleen de hoofden van huishoudens met de Turkse of 
Marokkaanse nationaliteit geinterviewd, maar hen zijn ook vragen gesteld 
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yi '_ - " '"-' •;, ' ' '. ',:.,••'' 
' '.'. ";7 "'-.•" " 

^i . " ' , 

over de andere leden van het huishouden die niet de Turkse of ^ -̂  , 
Marokkaanse nationaliteit hebben (CBS/SCP 1987, 10). Bij het LSO y T'--
voor Surinamers en Antillianen is naast criterium'nationaliteit'ook geke- .'-•'' ^ ^"'T 

•̂•0 ken naar het geboorteland en de duur van het verblijf aldaar en het ,\ •,'-• ' 
U. geboorteland van de ouders en de duur van het verblijf van de ouders in , ' • : • , ' , 
;', hun geboorteland (CBS 1988, 12). \ , ' •''-^:; ' 

2.1 De beroepsdeelneming onder minderheidsgroepen 1979-1985 " ,• 

In tabel 1 is de beroepsbevolking van 1979 tot 1985 weergegeven. De 
beroepsdeelneming van een bevolkingsgroep wordt weergegeven door 
middel van het zogenaamde beroepsdeelnemingspercentage, oftewel dat ,.\ 
deel van de totale bevolking van 14 tot 65 jaar dat tot de beroepsbevol
king gerekend kan worden. We zien dat de autochtone beroepsbevolking 
in zes jaar tijd met ruim 600.000 personen is toegenomen. Ook procen-
tueel gezien is er over dezelfde periode een toename te constateren en wel 
van 10 procentpunten van 49% in 1979 tot 59% in 1985. 
Bij de Turken en Marokkanen is een opmerkelijke ontwikkeling te zien. 
Terwijl voor beide groepen de beroepsbevolking absoluut gezien groter 
wordt, is er een procentuele daling te constateren. Voor een groot deel kan 
dat verklaard worden door het verschijnsel van gezinshereniging: de hier 
verblijvende allochtonen laten hun gezinnen overkomen uit de landen 
van herkomst, maar de participatiegraad van deze gezinsherenigers (voor
al vrouwen) is relatief laag. Hoe het proces van gezinshereniging in zijn 
werk is gegaan kan gereconstrueerd worden aan de hand van migratiecij- , ̂  . '_ s-
fers. 

Muus en Penninx constateren voor de immigratie van Turken in de eer- , . . 
ste helft van de jaren tachtig weliswaar dat de immigratie van mannen en '̂  ' / ' 
vrouwen niet veel verschilt, maar aangezien de immigratie van mannen • - ,' . 
voornameiijk betrekking heeft op de leeftijdscategorieen tot 19 jaar is het ' .̂  • •. 

aannemelijk dat het bij de immigratie van Turken voornameiijk gaat om >;' 
;. • kinderen en vrouwen die zich in Nederland herenigen met hun vader of . . , 

man. Ook voor de Marokkaanse groep is een zelfde patroon te zien (Muus ; •. , 

• en Penninx 1 9 9 1 , 4 8 - 5 5 ) . / . . ^ , ; t - . . ' ' . V ' v ' ' . ' ' . • 

. Wanneer we rekening houden met het feit dat het voornameiijk mannen - . . ^ -
'• zijn die hun gezin laten overkomen en dat een groot deel van de Turkse . \ , 

en Marokkaanse vrouwen niet tot de beroepsbevolking behoort', is het : ' 
niet verwonderlijk dat het beroepsdeelnemingspercentage voor deze groe-

••••-'•:•' 14 
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Tabel 1 De beroepsbevolking en de betoepsdeelneming in Nederland, uitgesplitst naar nationaliteit, 1979-1985 

1979 1981 1983 1985 1979 1981 1983 1985 

Autochtonen 

Allochtonen 

Turken 

Marokkanen 

Overige Allochtonen 

xlOOO 

5 007 

211 

54 

30 

127 

5 288 

228 

61 

35 

132 

5 520 

226 

60 

35 

131 

5 639 

227 

62 

36 

129 

Beroepsbevolking in % van de totale bevolking 

49 59 60 59 

67 

71 

68 

65 

68 

68 

65 

69 

65 

64 

60 

65 

63 

60 

55 

63 

Totaal 5 218 5 516 5 746 5 866 50 59 60 60 

Bron: CBS, Arbeidskrachtentelling 1979, 1981, 1983, 1985. Criterium: Nauonaliteit. 



pen daalt als gevolg van gezinshereniging. Dit wordt duidelijk geillus-
treerd door tabel 1 voor de jaren 1981 tot 1985. Terwijl de absolute 
omvang voor Turkse en Marokkaanse beroepsbevolking vrijwel gelijk 
blijft, dalen de beroepsdeelnemingpercentages respectievelijk met 8% en 
10%. Tussen 1979 en 1981, de piekjaren van de gezinshereniging 
(Penninx e.a. 1993, 39), zien we zowel een absolute groei van de beroeps
bevolking als een daling van de participatiegraad. "; ̂  ;, 

2.2 Positie van de werkende leden van 
minderheidsgroepen 1979-1985 

De arbeidspositie van de Turken en Marokkanen is in de eerste helft van 
de jaren tachtig zwak. Dit is niet alleen te zien aan de werkloosheid onder 
deze minderheidsgroepen - in het vervolg komen we daar op terug - ook 
de positie van de werkenden geeft daar aanwijzingen voor. Ten eerste was 
er een sterke concentratie Turken en Marokkanen in de ambachts-, Indus
trie-, transportberoepen en aanverwante fijncties (zie tabel 2), plaatsen die 
vanuit werkgelegenheidsoogpunt kwetsbaar bleken. Niet alleen de secto-
ren waarin men werkzaam was, ook de functieniveaus binnen deze secto-
ren laten zien dat de arbeidspositie van Turken en Marokkanen zwak was. 
Ter illustratie kijken we naar het fimctieniveau van Turkse en 
Marokkaanse jongeren. We kunnen ervan uitgaan dat deze jongeren het 
niet veel beter op de arbeidsmarkt doen dan hun ouders (WRR 1989, 
109). Wanneer alle fijnctieniveau's zijn ingedeeld op een schaal die loopt 
van 0 tot 7, dan blijken de Turkse en Marokkaanse jongeren voor het 
overgrote deel op de laagste twee niveau's te zitten: 64% van de jongens 
en 80% van de meisjes verricht eenvoudig tot zeer eenvoudig werk 
(Penninx 1988, 74). 

Een verdere aanwijzing voor de zwakke positie van de werkende Turken 
en Marokkanen is het netto-inkomen van deze groepen. Uit het CBS-
Leefsituatie Onderzoek 1984 onder Turken en Marokkanen blijkt dat 
84% van de Turken die een baan hebben van meer dan 15 uur per week, 
een jaarlijks netto-inkomen heeft van minder dan /23.000,-. Bij de 
Marokkanen ligt dit percentage zelfs op 87%. In datzelfde jaar heeft 
slechts 29% van de Nederlanders met een baan van meer dan 15 uur per 
week een jaarlijks netto-inkomen van minder dan /23.000,-. Dit cijfer 
ligt dus zo'n 3.5 maal lager dan bij de Turken en Marokkanen (CBS, 
1985,21). ...^ ... , - , . . V V : , , . , . . , • = , r , 
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Tabel 2 Werkzame personen, en Turken en Marokkanen in loondienst naar beroepstak 1979 en 1985 

Code' Totaal aantal werknemers Turken Marokkanen 

1979 1985 1979 1985 1979 1985 

0/1 20 22 1 3 0 4 

2 2 3 0 0 0 0 

3 21 19 1 2 1 2 

4 8 11 1 1 1 1 

5 11 12 13 16 15 16 

6 3 6 2 2 2 5 

7/8/9 35 27 82 76 81 72 

n(xlOOO) 4210,0 5016,5 38,1 35,3 28,4 25,0 

Bron; CBS, Arbeidskrachtentelling 1979 en 1985 en Buitenlandse werknemers in Nederland 1979-1985. 

a Verkiaring codes: 

0/1 = Wetenschappelijke en andere vakspecialisten, kunstenaars. 

2 = Beleidsvocrende en hogere leidinggevende fijncties. 

3 = Administratieve fiincties. 

4 = Commerciele functies. 

5 = Dienstverlenende firncries. 

6 = Agrarische beroepen, vissers en dergelijke. 

7/8/9 = Ambachts-, industrie-, transportberoepen en verwante functies. 



Tabel 3 Werkende Surinamers, Antillianen en Nederlanders naar beroepsgroep 

Surinamers, 1985 Antillianen, 1985 Nederlanders, 1983 

% 

Wetenschappelijke e.a. vakspecialisten, beleidsvocrende en hogere leidinggevende functies 

Administratieve functies 

Commerciele functies 

Dienstverlenende functies . ' \'" "^,t' ' -

Agrarische beroepen, vissers e.d. " ;, 

Ambacht-, Industrie-, transportberoepfen en lanverwante functies 

Totaal(=100%) - " ' - V^ 

18 

28 

3 

15 

3 

33 

absoluut 

411 

34 

29 

1 

10 

2 

24 

177 

28 

19 

12 

12 

5 

24 

1977 

Bron: CBS, Leehituatie Ondeizoek Saiinamill en Antillianen 1985. 



Tabel 4 Werkende Antilliaanse, Surinaamse, Nederlandeise en totale Nederlandse beroepsbevolking naar iiinctieniveau 1979-1985 

Hogere 
beroepen 

Middelhare 
employees 

Lagere 
employees 

Kleine 
zelfitandigen 

Arbeiders Overigen 

Surinamers 1979 

Totale beroepsbevolking 1979 

Antillianen 1985 

Surinamers 1985 

Nederianders 1983 

3 

16 

5 

3 

11 

21 

23 

11 

22 

39 

23 

42 

34 

24 

2 

10 

1 

1 

4 

48 

30 

29 

46 

36 

Bronnen: 1979, Reubsaet e.a. (1982); 1983 en 1985, CBS Leefsituatie Onderzoek Surinamers en Antillianen 1985. 



De Surinamers zijn, meer dan de Turken en Marokkanen, verspreid werk
zaam over meerdere sectoren. In 1979 waren de Surinamers sterk over-
vertegenwoordigd in industriele en ambachtelijke beroepen maar ook, en 
dat geldt met name voor de vrouwen, in de beroepssector administratie, 
financien, organisatie en beheer (Penninx 1988, 75). Uit tabel 3 blijkt dat 
de situatie in 1985 nog niet veel is veranderd. Door deze wat grotere 
spreiding over de sectoren zijn Surinamers wat minder kwetsbaar bij een 
teruglopende werkgelegenheid, maar deze relatief gunstigere positie wordt 
weer enigszins gerelativeerd, wanneer we kijken naar het fijnctieniveau. 
In tabel 4 zien we dat, voor wat betreft het functieniveau, Surinamers 
sterk oververtegenwoordigd zijn bij de lagere employees en de arbeiders. 
De verschillen met de controlegroepen (totale bevolking in 1979 en de 
Nederlanders in 1985) zijn in 1985 lets minder geworden in vergelijking 
met 1979. De Surinamers zijn sterk ondervertegenwoordigd in de hoge
re en middelbare functies. 

Antillianen zijn de minderheidsgroep die qua beroepsgroep en fimctie
niveau nog de meeste overeenkomsten vertoont met de autochtone bevol
king. In 1983 waren er in vergelijking met de autochtonen alleen ver
schillen in de sector 'handel en verkeer', waarin de Antillianen relatief 
minder werkten, en de sector 'medische en sociale beroepen' waar de 
Antilliaanse vrouwen ondervertegenwoordigd waren (Penninx 1988, 76, 
gebaseerd op Reubsaet en Kropman 1985). Uit tabel 3 blijkt dat 
Antillianen in 1985 nog steeds relatief weinig werkzaam zijn in de com
merciele en agrarische beroepen. Ze zijn daarentegen oververtegenwoor
digd in de administratieve functies en — opvallend genoeg — in de weten
schappelijke, vakspecialistischee, beleidsvocrende en hogere leidinggeven
de functies. 

Wanneer we kijken naar het fimctieniveau dan waren er in 1985 relatief 
veel lagere employees van Antilliaanse aflcomst. In tabel 4 zien we verder 
dat de Antillianen ondervertegenwoordigd zijn bij de hogere beroepen, de 
arbeiders en de kleine zelfstandigen. Bij de middelbare employees is er 
nauwelijks enig verschil met de autochtonen.^ , , • ' ; . .̂  

2.3 De werkloosheid binnen de minderheidsgroepen 1979-1985 

Het begin van de jaren tachtig kenmerkt zich door een slechte economi
sche situatie. Als we de werkloosheid als indicatie daarvoor gebruiken dan 
is in tabel 5 te zien dat het dieptepunt bereikt werd in 1983. Het totaal 



aantal geregistreerde werklozen was in dat jaar gegroeid tot over de 
850.000. Twee jaar later, in 1985, was de economic weer enigszins aan-
getrokken. De totale werkloosheid was inmiddels met 107.000 personen 
gedaald tot 749.000. Deze daling was eigenlijk alleen maar te danken aan 
het feit dat het aantal weridoze autochtonen verminderde met 112.000. 
De minderheidsgroepen hebben van deze opleving niets gemerkt. Zowel 
absoluut als procentueel gezien nam het aantal geregistreerde werklozen 
onder Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen alleen maar toe. 
De werkloosheidspercentages in tabel 5 geven aan hoe snel de positie van 
allochtonen in deze periode verslechterd is. De werkloosheid onder de 
Turken en Marokkanen groeide naar meer dan het drievoudige van het 
werkloosheidspercentage onder de autochtonen. Om een verkiaring hier
voor te vinden dienen we ons eerst af te vragen waar de werklozen binnen 
de verschillende bevolkingsgroepen zich bevinden en welke kenmerken ze 
bezitten. Pas dan kunnen we een antwoord proberen te geven op de vraag 
waarom juist deze personen werkloos zijn. 

Uit de studie van Roelandt en Veenman blijkt dat de werkloosheid van 
jongeren en vrouwen uit minderheidsgroepen hoger is dan gemiddeld 
binnen hun bevolkingsgroep (Roelandt en Veenman 1987, 28). Ook het 
opleidingsniveau speelt een rol. Deze hoge werkloosheid kan voor een 
deel verklaard worden doordat zij veel vaker een lager opleidingsniveau 
hebben: de werkloosheid is onder laagopgeleiden immers relatief hoger 
(Roelandt en Veenman 1987, 31-35). Kijken we naar andere persoonlij-
ke kenmerken dan lijkt een gebrekkige beheersing van de Nederlandse 
taal vooral een belemmering te zijn om door te stromen naar hogere vor
men van middelbaar onderwijs en wordt door deze gebrekkige taaibe-
heersing tevens de school vaak voortijdig beeindigd. De taalbeheersing op 
zich verklaart echter niet waarom bijvoorbeeld sommige Turken en 
Marokkanen wel een baan hebben en anderen niet en waarom ook de 
werkl.oosheid onder Surinamers en Antillianen, waarvan toch een redelij-
ke kennis van de Nederlandse taal verwacht mag worden, hoog is. De 
arbeidservaring biedt meer perspectief voor een verkiaring van de hoge 
werkloosheid binnen minderheidsgroepen. Voor wat betreft deze arbeids
ervaring lijkt het ontbreken van recente werkervaring vooral bij 
Surinamers en Antillianen een belangrijke factor te zijn in de verkiaring 
van het hoge werkloosheidpercentage binnen deze groepen. Bij de Turken 
en Marokkanen speelt vooral de eenzijdige werkervaring (met name in de 
industriele beroepssector) een rol. Er is waarschijnlijk ook een verband 
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Tabel 5 Geregistreerde werkloosbeid 1981-1985 

1979 1981 1983 1985 1979 1981 1983 1985 

Autochtonen 

Allochtonen 

Turken 

Marokkanen 

Surinamers 

Antillianen 

xlOOO 

/ V 201 

16 

.^••^•r-y 5 
• • - . . - . • ' . ' . ' 3 

."i ..-0.'.,'- 7 

.•- '- ..'•'< 2 

Overige allochtoaea ' . .: ' :;; 8 

Totaal 217 

436 

38 

13 

8 

10 

3 

17 

474 

792 

64 

22 

13 

14 

3 

29 

856 

680 

69 

24 

15 

17 

4 

30 

749 

% 

6 

10 

11 

11 

-

-

9 

6 

8 

17 

21 

23 

-

-

13 

9 

14 

28 

37 

37 

30 i 40» 

43'') 

22 

15 

12 

30 

39 

42 

-

-

23 

13 r 

Bron: 1981, 1983, 1985. Absolute cijfers: CBS en Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (BZB). Criterium: Nationaliteit. Percentages zijn gebaseerd op AKT's 
1981, 1983 en 1985. 
a Schatting door Reubsaet en Kropman (1986, p.l4). 
b Reubsaet en Kropman (1986); cijfers geven een indicatie. Onderzoek is uitgevoerd in de steden Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Nijmegen. 



tussen de verblijfsduur en het wel of niet werkloos zijn. De Antillianen, 
Surinamers, Turken en Marokkanen die na 1980 in ons land zijn geko-
men, lijken een grotere kans te hebben om werkloos te worden dan dege-
nen die al langer in dit land verblijven. Dit is waarschijnlijk voor een 
groot deel te danken aan de reeds eerder geconstateerde verslechterende 
ontwikkeling van de werkgelegenheid (Roelandt en Veenman 1987, 86-
89). Een andere opvallende ontwikkeling in de werkloosheid binnen min
derheidsgroepen, is dat de duur van werkloosheid in het begin van de 
jaren tachtig snel toeneemt. Was in 1980 80% van de werkloze Turkse en 
Marokkaanse jongeren minder dan 5 maanden werkloos, eind 1981 kon 
35% van de 16-24 jarige Turken en Marokkanen als langdurig werkloos 
worden aangemerkt. Dit was ± 2 maal zo hoog als onder Nederlanders 
van diezelfde leeftijdsgroep (Penninx 1987, 70-71). 

Nu we enkele kenmerken van de werklozen hebben verkend, kunnen we 
nagaan waarom juist deze kenmerken mede verantwoordelijk zijn geweest 
voor de hoge werkloosheid binnen de minderheidsgroepen in de periode 
1981-1985. De belangrijkste aanzet hiervoor vormde de economische 
recessie in de eerste helft van de jaren tachtig. Deze recessie was vooral 
voelbaar in de industriele sector en dan met name in de laagste functies 
waar op dat moment veel personen uit de minderheidsgroepen werkzaam 
waren (zie vorige paragraaf). Mede door de recessie kwam er een over-
aanbod van arbeidskrachten met als gevolg een grotere concurrentie: 
mensen met een lagere opleiding werden verdrongen door mensen met 
een hogere opleiding. Gezien het grote aandeel laaggeschoolden binnen 
de minderheidsgroepen was voor hen ook deze ontwikkeling nadelig voor 
de werkgelegenheid. Wat verder in het nadeel heeft gewerkt is de her-
structurering van arbeid die in de eerste helft van de jaren tachtig plaats-
vond. Werk dat voorheen veel door leden uit minderheidsgroepen werd 
uitgevoerd, werd geautomatiseerd. 

Een andere reden voor de hoge werkloosheid binnen minderheidsgroepen 
ligt in het veranderde wervings- en selectiebeleid van organisaties. 
Wanneer het wervings- en selectiebeleid voor het type baan nader beke
ken wordt, dan is het volgende beeld te schetsen. Voor de hoogwaardige 
arbeid geldt dat de werkgever moet investeren in opleiding en training. 
Omdat de werkgever een verantwoorde investering op dit gebied wil 
doen, is het noodzakelijk dat hij weet wat hij in huis haalt. De prestaties 
in het verleden die bestaan uit het opleidingsniveau en het arbeidsverle-
den spelen hierbij een grote rol. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de 

23 



groep allochtonen, die voor een groot deel bestaat uit de lager opgeleiden • -,' -, 
en/of personen met geen werkervaring (nieuwkomende immigranten en .-^. • 
instromende jongeren) geen recente werkervaring (langdurig werklozen) '...': 
of een eenzijdige werkervaring, voor het krijgen van hoogwaardige arbeid 
ernstig in het nadeel is. 

Ook voor de lagere functies zitten leden van minderheidsgroepen in een 
nadelige positie. Werkgevers proberen de kosten voor werving- en selectie 
zo laag mogelijk te houden. De voorkeur gaat daarbij uit naar twee wer- . ^ • 
vingskanalen (Roelandt en Veenman 1987, 73). Ten eerste is er het 'infor-
mele circuit'. Een groot aantal bedrijven geeft er de voorkeur aan om 
nieuw personeel via eigen werknemers te werven. Daar waar leden van 
minderheidsgroeperingen werken hoeft dit dus in theorie nog niet in het 
nadeel te werken, ware het niet dat zij een getalsmatige minderheidsposi-
tie hebben en de mensen die de uiteindelijke beslissingen moeten nemen 
niet tot eigen groep behoren (Penninx, 1988, 81). Het tweede wervings-
kanaal wordt gevormd door de door derden (arbeidsbureau en uitzend-
bureaus) uitgevoerde voorselectie. Deze voorselectie is sterk 'vraaggericht', 
hetgeen wil zeggen dat in hoge mate wordt voldaan aan de wensen van de 
vrager (de werkgever). Deze wensen blijken deels van etnocentristische 
aard hetgeen als gevolg heeft dat autochtonen vaak de voorkeur genieten. 
Dit etnocentrisme is een plausibele verkiaring waarom leden van minder
heidsgroepen bij gelijke opleiding en/of werkervaring toch minder kansen 
hebben op de arbeidsmarkt (Roelandt en Veenman 1987, 73). 
Gezien het voorafgaande wekt het geenzins verbazing dat etnocentrisme 
en in het verlengde daarvan discriminatie ook een rol speelt bij selecteurs 
en personeelchefs. Zij hebben daar verschillende motieven voor. Een eer
ste argument draait vaak om vermeende extra kosten en inspanningen 
door belastingaangiftes, kinderbijslagaanvragen en aparte vakantieregeUn- . >'- ',, ' 
gen. In dit verband worden ook de extra begeleiding en aandacht — en dus •, '• ' . .' ' 
ook de hogere kosten — van allochtonen genoemd. Een tweede reeks argu- ' ^ •..'•' ^'• 

menten heeft betrekking op het verhoogde risico die worden toegeschre- , 

ven aan eigenschappen of kenmerken van minderheidsgroepen (minder :̂ -
gemotiveerd, onbetrouwbaar, vaker ziek, langere vakanties). Gevreesd > '; J 
wordt ook voor verzet vanuit het zittende team en de onaangename vet- . . 
rassing waarvoor de clientele komt te staan (Penninx 1988, 85). 



2.4 Samenvatting voor de periode 1979-1985 

In de hier beschouwde periode is de omvang van de totale beroepsbevol
king binnen de minderheidsgroepen minder snel gestegen dan die van de 
autochtone beroepsbevolking (tabel 1). Die van de Turken en 
Marokkanen steeg echter wel sterker. Dat gebeurde vooral in de piekpe-
riode van immigratie tussen 1979 en 1981. De sterke immigratie van 
Turken en Marokkanen tussen 1979-1981 en de daarna doorgaande 
gezinshereniging heeft zich echter maar ten dele omgezet in absolute groei 
van de beroepsbevolking van die groepen, omdat een groot deel van de 
gezinsherenigers niet tot de beroepsbevolking behoorde. We zien in die 
periode het beroepsdeelnemings-percentage van Turken en Marokkanen 
fors dalen, terwijl die van de autochtone bevolking juist sterk toenam. 
De positie van de werkenden binnen de minderheidsgroepen in de perio
de 1979-1985 was bijzonder zwak. Dit geldt met name voor Turken en 
Marokkanen die voornameiijk werkzaam zijn in de ambachtelijke, indus
triele en transport sector. In deze minder populaire beroepstakken werken 
ze voor het overgrote deel ook nog eens in de twee laagste ftinctieniveaus, 
hetgeen tevens tot uiting komt in de lage lonen (minder dan /23.000,-
op jaarbasis) dat rond de 85% van hen verdient. De Surinamers zijn wat 
meer verspreid over de verschillende bedrijfstakken dan Turken en 
Marokkanen, maar ook zij zijn over het algemeen te vinden in de twee 
laagste functieniveaus. Van de vier behandelde minderheidsgroepen staan 
de Antillianen er, in dit opzicht althans, nog het beste voor. Zij zijn het 
meest gespreid over de bedrijfstakken. Daarnaast lijkt hun spreiding over 
verschillende functies het meest op de verdeling onder autochtonen. 
De werkloosheid binnen alle grote minderheidsgroepen (ook de 
Antillianen) is vanaf het eind van de jaren '70 zeer snel gestegen tot een 
niveau van minimaal driemaal zo hoog als die onder autochtonen. Ook 
de duur van werkloosheid — aanvankelijk nog kort voor migranten - is 
snel toegenomen. De werkloosheid binnen de vier grootste minderheids
groepen blijft, zowel absoluut als in percentages, ook nog stijgen na 1983, 
terwijl de werkloosheid onder autochtonen daalt. 

De hogere werkloosheid binnen de vier grootste minderheidsgroepen in 
de periode 1981-1985 kan voor een deel verklaard worden, omdat leden 
van deze bevolkingsgroepen oververtegenwoordigd waren in bedrijfstak
ken en beroepen die tijdens de economische recessie van begin jaren tach
tig de hardste klappen kregen. Zij bevonden zich daar, ondere andere 
omdat velen van hen laaggeschoold waren. Hun lage opleidingsniveau en 
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hun eenzijdige of gebrek aan werkervaring hebben er mede toe bijgedra
gen dat zij niet deelden in de positieve werkgelegenheidsontwikkeling van 
na 1983. 
Bovengenoemde factoren verklaren echter maar een deel van het grote 
verschil in werkloosheid tussen autochtonen en leden van minderheids
groepen. Als men autochtonen en minderheden met dezelfde, voor de 
arbeidsmarkt relevante, kenmerken met elkaar vergelijkt, dan blijkt het 
verschil in werkloosheidspercentage nog zeer groot (zie bijvoorbeeld 
Einerhand en Oomen-van der Vegt 1986). Dat betekent dat er ook ande
re oorzaken in het spel zijn, die niet zozeer aan de aanbodkant (bij de ken
merken en kwalifikatie van de minderheden zelf), maar aan de vraagkant 
gezocht moeten worden. Werkgevers konden strengere eisen stellen bij de 
werving en selectie van hun personeel door de groei van het arbeidsaan-
bod, bijvoorbeeld door een verhoging van het opleidingsniveau waaraan 
de soUicitant moest voldoen. Het is echter ook zeer aannemelijk dat bij 
het selecteren en werven van personeel ook minder objectieve - en voor 
minderheden minder gunstige - motieven zoals etnocentrisme en discri
minatie een rol hebben gespeeld. 



3 De arbeidsmarktpositie van 

minderheden 1988-1992 

We richten ons nu op de ontwikkelingen van de beroepsbevolking binnen 
de minderheidsgroepen inde periode 1988-1992. In paragraaf 3.1 kijken 
we naar het beroepsdeelnemingpercentage. Ook gaan we in op migratie 
in relatie tot de beroepsdeelneming. Vervolgens splitsen we de beroepsbe
volking uit in werkenden (paragraaf 3.2) en niet-werkenden (paragraaf 
3.3). Voor de werkenden wordt onder andere gekeken naar de beroepstak 
waarin ze werkzaam zijn en de functieniveaus. Bij de werklozen kijken we 
onder meer naar de duur van hun werkloosheid. Van zowel werkenden als 
werklozen worden verschillende achtergrondkenmerken als geslacht en 
leeftijd in de analyse betrokken. Na dit overzicht wordt in paragraaf 3.4 
ingegaan op mogelijke verklaringen voor de werkloosheid onder minder
heden. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvattende beschrij- ,. •• j»' 
ving van de positie van minderheden op de arbeidsmarkt in de periode ' ' ' .' 
1988-1992. •" '^.•-

- • ». 

Het statistische materiaal in dit deel is voornameiijk afkomstig uit twee '.',.:. 

bronnen. Ten eerste zijn dat gegevens die door het Centraal Bureau voor 
de Statistiek verzameld zijn in het kader van de Enquete 
Beroepsbevolking (EBB). De EBB, die vanaf 1987 continu wordt gehou
den, kan worden beschouwd als de opvolger van de Arbeidskrachtentel-
lingen. Voor ons is van belang dat de criteria waarop leden van minder
heidsgroepen in de EBB geidentificeerd worden, uitgebreider zijn in ver
gelijking met de AKT. Naast 'nationaliteit' wordt namelijk ook het crite
rium 'geboorteland' gehanteerd. Personen die niet de Nederlandse natio
naliteit bezitten en de personen die wel de Nederlandse nationaliteit 
bezitten maar niet in Nederland geboren zijn, worden gerekend tot de 
'allochtonen'. In Nederland geboren personen met de Nederlandse natio-
'naliteit worden aangeduid als 'autochtoon'. Voor ons biedt de EBB twee 
voordelen. In de eerste plaats is het mogelijk om een ontwikkeling door 
de tijd waar te nemen, aangezien de EBB jaarlijks wordt gepubliceerd. In 
de tweede plaats zijn de gegevens landelijk representatief. Een nadeel van 
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de EBB is dat het niet specifiek op minderheden gericht is, waardoor het 
aandeel allochtonen in de steekproef klein is. Uitspraken over minderhe
den moeten dan ook met de nodige voorzichtigheid gedaan worden. 
Daarom gebruiken we ook een tweede bron: het survey Sociale Positie en 
Voorzieningengebruik Allochtonen en Autochtonen (SPVA). Dit survey 
is weliswaar niet landelijk representatief, maar zeer bruikbaar om ook ach
tergrondkenmerken als geslacht, leeftijd en opleiding te analyseren. Tot 
nu toe zijn er twee SPVA's gehouden, een in 1988 en een in 1991 die twee 
verschillende doelpopulatie hebben. In het SPVA'88 werd de doelpopula-
tie gevormd door: 
- Turkse en Marokkaanse hoofden van huishoudens met respectievelijk 
de Turkse of Marokkaanse nationaliteit. 
- Mannelijke of vrouwelijke hoofden van huishoudens die 

• of de Surinaamse nationaliteit hebben; 
• of zelf in Suriname of op de Nededandse Antillen/Aruba zijn geboren; 
• of van wie tenminste ^en van de ouders in Suriname of de Nederlandse 

Antillen/Aruba is geboren. 
De hoofden van huishoudens verschaften tevens informatie over de ove
rige leden van het huishouden (Ankersmit e.a., 1989, 185). 
De doelpopulatie in het SPVA'91 verschilt van die in 1988. De samen-
stelling van de Turkse doelpopulatie dient hierbij als voorbeeld. Tot de 
Turken zijn gerekend: 

- personen met de Turkse nationaliteit, en/of 

- personen die in Turkije zijn geboren, en/of 
- personen van wie een van de ouders in Turkije is geboren. 
Voor Marokkanen, Surinamers en Antillianen gelden dezelfde criteria. 
Aan het hoofd van het huishouden is een hoofdvragenlijst voorgelegd, 
terwijl gezinsleden van twaalf jaar en ouder een mini-vragenlijst kregen 
voorgelegd (Roelandt e.a., 1992, 200-201). 

Gezien de uitgebreidere criteria van de doelpopulatie, het direct intervie-
wen van de overige gezinsleden en de meer recente gegevens, zal van de 
SPVA-surveys voornameiijk het SPVA'91 gebruikt worden. SPVA'88 
komt zijdelings aan de orde, wanneer bijvoorbeeld een vergelijking in de 
tijd wordt gemaakt. ..,••,',,; -̂^ . > - ' . , - • ' ; ..-••*-.'-^ ':• ' • ' :• 



3.1 De beroepsdeelneming binnen de 
minderheidsgroepen 1988-1992 

Tabel 6 geeft aan dat de totale beroepsbevolking geleidelijk is toegenomen 
van 66% in 1988 tot 70% in 1992. De autochtone beroepsbevolking laat 
een soortgelijke trend zien. Hun aantal nam in vijf jaar tijd geleidelijk toe 
met 444.000 personen tot 6.673.000 personen in 1992. 
De beroepsdeelneming van de gehele groep allochtonen is opvallend sta-
biel: rond de 62%. De beroepsbevolking is over de genoemde periode in 
absolute zin toegenomen, en wel met 52.000 personen; dat is een relatief 
sterkere toename dan die van de autochtone beroepsbevolking. 
Evenals bij de gehele groep allochtonen ligt het beroepsdeelnemingsper
centage bij de vier belangrijkste minderheidsgroepen lager dan bij de 
autochtonen. De ontwikkeling van het beroepsdeelnemingspercentage 
over de periode 1988-1992 verloopt bij de Turken, Marokkanen, 
Surinamers en Antillianen echter een stuk grilliger dan bij de gehele groep 
allochtonen en de groep 'overige allochtonen'. Het neemt licht toe aan het 
eind van de jaren tachtig en daalt sterk in het begin van de jaren negen-
tig. In 1992 ligt het beroepsdeelnemingspercentage onder Turken 20% 
lager dan bij de autochtonen, voor de Marokkanen bedraagt dit verschil 
zelfs 25%. Deze lage participatiegraden worden vooral veroorzaakt door 
een lage beroepsdeelneming van de vrouwen binnen deze bevolkingsgroe
pen. Zo was in 1989 het deelnemingspercentage van de Turkse vrouwen 
29%, bij de Marokkaanse vrouwen bedroeg dit percentage zelfs 22% 
(Veenman 1991, 7; zie ook Kloek 1991, 9). 

De Antillianen hebben van 1988 tot en met 1991 een redelijk stabiel 
deelnemingspercentage: rond de 67%. Maar in 1992 daalt dat percenta
ge tot 63%. Van de vier eerder genoemde groepen is het beroepsdeelne
mingspercentage in de periode 1988-1992 alleen toegenomen bij de 
Surinamers tot rond de 64%, toch nog zo'n 6 procent lager dan bij de 
autochtone beroepsbevolking. 

Dat het verloop van het beroepsdeelnemingspercentage niet synchroon 
hoeft te lopen met de ontwikkeling van de beroepsbevolking in absolute 
zin, zagen we al bij de groep allochtonen als geheel. Dit verschijnsel doet 
zich nog sterker voor bij de afeonderlijke minderheidsgroepen. Terwijl de 
deelnemingspercentages voor Turken, Marokkanen en Antillianen zijn 
afgenomen in de periode 1988-1992, is de beroepsbevolking absoluut 
gezien voor al deze groepen in dezelfde periode juist gestegen. Ook het 
aantal Surinamers is van 1988 tot en met 1992 toegenomen. De absolu-
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Tabel 6 De beroepsbevolking en beroepsdeelname naar etniciteit 1988-1992 

1988 1989 1990 1991 1992 1988 1989 1990 1991 1992 

beroepsbevolking X 1000 beroepsdeelname (% van de totale 15-64jr. bevolking) 

Autochtonen 6 229 

Allochtonen .•' 

Turken 

Marokkanen v-

Surinamers ; 

Antillianen 

Overige ' : 

allochtonen 

527 

57 

40 

67 

19 

344 

Totaal 6 756 ;. 

6 300 

• 533 

,; 63 

. 42 

.' 72 

=•. 22 

;' 335 

6 833 

6 445 

548 

76 

44 

73 

23 

331 

6 992 

6 571 

562 

74 

43 

78 

24 

343 

7 133 

6 673 

358 

7 256 

67 

579 

75 

45 

77 

22 

62 

56 

47 

57 

68 

66 

66 

67 

63 

55 

51 

64 

65 

66 

67 

69 

62 

58 

48 

61 

67 

65 

68 

69 

62 

54 

49 

64 

67 

66 

69 

70 

62 

51 

45 

64 

63 

66 

70 

Bron: CBS, EnquSte Beroepsbevolking 1988, 1989, 1990, 1991. Criterium: Nationaliteit en geboorteland. 

Cijfers van 1992 zijn gebaseerd op EBB-gegevens (zie toelichting 1). 

Beroepsbevolking volgens definitie Centrale Conunissie voor de Statistiek 1981. 



te groei van de beroepsbevolking binnen de minderheidsgroepen kan ver
schillende oorzaken hebben zoals de toetreding van niet-actieven en her-
intreders, een grotere instroom van jongeren dan een uitstroom van oude-
ren en migratie. Van deze oorzaken lijkt migratie de belangrijkste te zijn 
(Tesser 1993, 65). In de hiernavolgende paragraaf wordt dan ook een 
poging gedaan om de invloed van migratie op de omvang van de bevol
king en de beroepsbevolking te achterhalen. 

3.1.1 Migratie en de groei van de beroepsbevolking 

De Nederlandse bevolking is nog steeds aan het groeien. Hetzelfde geldt 
voor de minderheidsgroepen. De migratiesaldi van de 15 tot 65 jarigen 
zijn voor alle minderheidsgroepen en voor alle jaren positief (tabel 7). Dit 
wil zeggen dat de immigratie groter van omvang is dan de emigratie. Dit 
geldt met name voor de Turkse en Marokkaanse bevolkingsgroepen. 
Tevens is te zien dat de migratiesaldi in de tijd toenemen. Het hoogtepunt 
is gecentreerd rond de jaren 1990 en 1991. De Antillianen vormen hier 
echter een uitzondeiing op. Bij hen is het migratiesaldo van 1988 tot 
1992 alleen maar afgenomen. 

De toename door migratie van de bevolking bij Turken en Marokkanen 
is voor het grootste deel terug te leiden op migratie van mannen. 
Hierdoor valt ook de gtoei van de beroepsbevolking binnen deze minder
heidsgroepen ten dele te verklaren. Het is immers aannemelijk dat veel 
van deze mannelijke migtanten direkt tot de beroepsbevolking toetreden. 
Meer dan de helft van hen valt binnen de leeftijdscategorie 20-29 jaar. 
Migratie in het kader van gezinsvorming speelt bij deze groep een belang
rijke rol (Muus & Penninx 1991, 49-52). Wat hiermee samenhangt is de 
wil of de noodzaak om werk te vinden. Ook voor de mannen van 30 jaar 
of ouder lijkt het plausibeler dat ze na aankomst in Nederland werk zoe-
ken/vinden dan dat ze bijvoorbeeld gaan studeren. Voor de 15-19 jarige 
mannen is moeilijker te bepalen of zij direkt tot de arbeidsmarkt toe tre-
den. Het is immers heel goed mogelijk dat een deel van hen een opleiding 
gaat volgen en daardoor niet onder de beroepsbevolking valt. 
De toename van de beroepsbevolking onder Turken en Marokkanen is in 
mindere mate terug te voeren op de migratiestroom van vrouwen. Ten 
eerste is de omvang van de migratie minder dan bij mannen. Ten tweede 
is de zeet geringe arbeidsparticipatie van Turkse en Marokkaanse vrouwen 
van belang. Wij veronderstellen dat van het aantal vrouwen dat naar 
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Tabd 7 Migratiesaldi Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen 15-64 jr. 1988-1992 

1988 1989 1990 1991 1992 

migratiesaldo (15-64jr) (x 1000) 

Turken 

mannen 

vrouwen 

Marokkanen 

mannen 

vrouwen 

Surinamers 

mannen 

vrouwen 

Antillianen 

mannen 

vrouwen 

3.2 

2.6 

2.8 

2.1 

0.7 

1.1 ,:'_ 

• \ 

- 1.6, < ' 

-• 2.0 : ' . - ' 

4.2 6.0 6.4 3.7 
2.5 3.0 2.9 2.4 

3.2 4.4 4.4 3.1 
2.1 2.3 2.3 2.0 

1.2 2.1 2.0 2.3 
1.7 3.0 2.7 2.8 

1.3 1.1 1.0 0.3 
1.5 1.4 1.2 0.2 

Bron: CBS bcvijk^igssatisli^' 

. . . • ' . , ; - , ' . V . 



Nederland komt, slechts een gering deel direkt tot de beroepsbevolking 
toetreedt. 

Aan het eind van de jaren tachtig en het begin van de jaren negentig is er 
ook bij de Surinamers en Antillianen een groei te zien van de beroepsbe
volking. Welke rol heeft migratie daarbij gespeeld? Bij de Surinamers is 
verreweg de grootste groep migranten tussen de 20 en 29 jaar. Antilliaanse 
migranten zijn voornameiijk tussen de 15 en 24 jaar oud. Juist bij deze 
groepen is niet direkt duidelijk of ze naar Nederland komen om te stude
ren of dat ze na aankomst van plan zijn direkt toe te treden tot de arbeids
markt. Ook is moeilijk te zeggen in welke mate de groei van de beroeps
bevolking veroorzaakt is door de migratie van mannen of vrouwen. De 
migratiesaldi van Surinamers en Antillianen zijn weliswaar hoger onder 
vrouwen dan onder mannen, daar staat tegenover dat de beroepsdeelna
me onder vrouwen weer lager is dan onder mannen (Roelandt e.a. 1992, 
73; Kloek 1991, 8-9). Dat migratie een rol heeft gespeeld in de toename 
van de Surinaamse en Antilliaanse beroepsbevolking is zeer waarschijnlijk. 
Hoe groot deze rol precies is geweest, is echter niet eenduidig vast te stel
len. 

Welke invloed migratie heeft op toekomstige ontwikkelingen van de 
beroepsbevolking onder minderheden is niet zonder meer te bepalen. Het 
doen van voorspellingen blijft immers een hachelijke zaak. Wat we echter 
wel weten is dat in 1992 de migratiesaldi van de Turken en Marokkanen 
sterk is teruggelopen en het niveau van 1988 benaderd. De migratie 
onder Antillianen is in 1992 zelfs bijna te verwaarlozen. Volgens CBS-
prognoses zal deze dalende trend tot minstens de eeuwwisseling voortdu-
ren (Tesser 1993, 27). Het blijven echter wel prognoses. Mocht het CBS 
gelijk krijgen, dan zal in de toekomst immigratie dus een minder belang
rijke rol gaan spelen in de omvang van de beroepsbevolking bij de groot
ste minderheidsgroepen. Alleen de Surinamers lijken zich aan dit verhaal 
te ontrekken. Voor deze groep is het migratiesaldo van 1988 tot en met 
1992 alleen maar gestegen. 

Tegenover de daling van de migratiesaldi onder Turken, Marokkanen en 
Antillianen na 1991 staat een stijging van het aantal asielzoekers. Hoewel 
asielzoekers niet direkt tot de groepen behoren die hier besproken wor
den, is de groei van hun aantal belangrijk genoeg om er rekening mee te 
houden. In hoofdstuk 5 komen we hier op terug. 
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3.1.2 Het opleidingsniveau van de beroepsbevolking 

Opleiding vormt een goede indicatie voor de kansen die men heeft op de 
arbeidsmarkt (Veenman 1991, 17; Roelandt en Veenman 1990, 107). Uit 
tabel 8 blijkt dat de vier grootste minderheidsgroepen er qua opleiding 
niet zo gunstig voorstaan. - , ,;, , . ;- v- v,-

In 1985 is het opleidingsniveau onder Turken niet best. Driekwart van de 
volwassenen had een opleidingsniveau van ten hoogste lager onderwijs. In 
de periode 1990-1992 gaat het beter. Er zijn minder Turken die ten hoog
ste basisonderwijs hebben gevolgd, het percentage Turken met een 
LBO/MAVO-opleiding is sinds 1985 verdubbeld, het aandeel met een 
MBO/HAVOA^WO is zelfs verdrievoudigd. Toch blijven ze vergeleken 
met de autochtone beroepsbevolking ver achter. 85% van de Turkse 
beroepsbevolking heeft ten hoogste een LBO/MAVO-opleiding achter de 
rug. Voor de Nederlanders geldt dit voor slechts 37%. Het percentage 
Turken met een MBO/HAVOA'WO ligt 3.5 maal zo laag als bij de 
autochtonen (resp. 12% en 42%), bij de hoogste opleidingscategorie is 
het zelfs 7 maal lager (3% tegenover 21%). Hoewel er dus enige vooruit-
gang is te zien, blijven de Turken voor wat betreft hun opleidingsniveau 
uitermate ongunstig afsteken bij de autochtonen. 

Ook voor de Marokkanen is er een lichte verbetering opgetreden in het 
opleidingsniveau. In vergelijking met 1985 is het gemiddelde percentage 
voor de periode 1990-1992 gedaald voor de categoric BO (74% tegen
over 66%), er is een aanmerkelijk stijging te constateren voor de 
LBO/MAVO-categorie (11% in 1985, 18% in 1990-1992) en de groep 
MBO/HAVO/VWO (van 2% naar 9%). Opvallend is ook de toename 
van het percentage Marokkanen met een HBO/WO-diploma (van 1% 
naar 6%). De vergelijking met autochtonen brengt ons echter weer met 
beide benen op de grond: het percentage Marokkanen dat ten hoogste 
basisonderwijs heeft gevolgd ligt zes maal zo hoog als bij de autochtonen 
(resp. 66% en 11%) en Marokkanen zijn binnen deze opleidingscatego
rie van alle bevolkingsgroepen dan ook het sterkst oververtegenwoordigd. 
De Marokkaanse beroepsbevolking is het sterkst ondervertegenwoordigd 
in de categoric MBO/HAVO/VWO. Slechts 9% heeft onderwijs op dit 
niveau gevolgd hetgeen meer dan 4.5 maal zo laag is als bij de autochto
nen. De Marokkanen hebben dus nog een zeer lange weg te gaan voordat 
er sprake kan zijn van enige evenredigheid met de autochtone beroepsbe
volking. • -, i , .^ ,- , . . 



Tabel 8 Beroepsbevolking van 15-64 jaar naar etniciteit en opleiding in procenten 1990-1992 en het opleidingsniveau van volwassen naar etniciteit in 1985 (per
centages tussen haakjes) 

Autochtonen Allochtonen Turken Marokkanen Surinamers Antillianen Overige Totaal 

Allochtonen 

BO 

LBO/MAVO 

MBO/HAVOAnjC^O 

H B O / WO 

Onbekend 

% 

11 (22) 

26 (32) 

42 (32) 

21 (14) 

-

27 

24 

28 

20 

1 

60 (73) 

25 (13) 

12 ( 4) 

3 ( 1) 

- ( 7) 

66 (74) 

18 (11) 

9 ( 2) 

6 ( 1) 

-

26 (38) 

30 (35) 

29 (19) 

14 ( 8) 

-

17 (23) 

26 (32) 

35 (31) 

22 (13) 

-

16 

23 

33 

27 

1 

12 

26 

41 

21 

-

Bron: CBS, EnquSte Beroepsbevolking 1990-1992. De percentages zijn driejaarsgemiddelden. De getallen tussen haakjes zijn de percentages in 1985. De cijfers voor de 

Surinamers en Antillianen zijn afkomstig van het LSO 1985, van Turken en Marokkanen van de AKT 1985 (zie ook WRR-rapport Allochtonen beleid 1989, 140). N.B.: De 

cijfers tussen haakjes bij de autochtonen komen ook uit de AKT 1985, maar zijn eigenlijk de cijfers voor de gehele volwassen bevolking en bedoeld als indicatie voor de 

autochtone bevolking. 

Beroepsbevolking volgens definitie Centrale Commissie voor de Statistiek 1981. 



De Surinaamse beroepsbevolking bestaat voor ruim de helft (56%) uit 
personen met een opleidingsniveau dat hoogstens LBO/MAVO is. In het 
Leefsituatie Onderzoek uit 1985 gold dit nog voor 73%. Deze daling is 
voor het grootste deel te danken aan een toename van het percentage per- ;', 
sonen met een MBO/HAVO/VWO opleiding. Vergeleken met de -̂  
autochtone beroepsbevolking zien we een oververtegenwoordiging van de 
Surinamers bij de laagst opgeleiden, al neemt dit niet zulke extreme vor
men aan als bij de Turken en Marokkanen. Er is een ondervertegenwoor-
diging bij met name de hoogste twee opleidingsniveaus. 43% van de 
Surinamers heeft een opleiding gevolgd op tenminste MBO/HAVO/ 
VWO-niveau, tegen 63% bij de autochtonen voor hetzelfde niveau. 
Van de vier genoemde minderheidsgroepen zijn de Antillianen het beste 
opgeleid. Zij hebben het kleinste aandeel personen in de laagste twee 
opleidingsniveaus zitten. Antillianen zijn het minst ondervertegenwoor
digd in de categoric MBO/HAVO/VWO. Op het hoogste opleidingsni
veau (HBO/WO) zijn Antillianen zelfs h^^l licht oververtegenwoordigd. 
De scholingsachterstand van Antillianen op autochtonen is in vergelijking 
met de andere minderheidsgroepen het kleinst. 

In de periode 1985-1992 zijn de verschillende minderheidsgroepen dus 
in meer of minder mate beter opgeleid geraakt. Op zich zou dit een ver-
groting van hun kansen op werk inhouden. Maar ook autochtonen heb
ben een gemiddeld hoger opleidingsniveau bereikt. Een indicatie hiervoor 
vormt de spreiding van opleiding voor de gehele beroepsbevolking die 
voor het overgrote deel bestaat uit autochtonen^. Het percentage perso
nen met ten hoogste basisonderwijs is sinds 1985 met zo'n 10% gedaald 
(was in 1985 22%), het aandeel personen met een MBO/HAVO/VWO-
diploma of HBO/WO-diploma is gestegen met respectievelijk 10% en 
7%. Uitgaande van het opleidingsniveau kunnen we concluderen dat de 
positie van minderheden op de arbeidsmarkt, met name voor Marok
kanen en Turken, ongunstig genoemd kan worden. 

3.2 De positie van werkende leden van '̂ ", .. .f .' ' 
minderheidsgroepen 1988-1992 . • • ' ! - . > ' 

In dit deel gaan we allereerst kijken in welke bedrijfetakken leden van 
minderheidsgroepen werkzaam zijn. Daarna gaan we in op de beroepen 
die zij uitoefenen. Het derde aspect dat bekeken wordt is het fimctie
niveau. Tenslotte komt het dienstverband aan de orde. Aan de hand van 
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deze vier kenmerken wordt een beeld geschetst van de positie van de 
groep werkende leden van minderheidsgroepen in de periode 1988-1992. 

3.2.1 De bedrijfstakken 

In tabel 9 is voor de verschillende bevolkingsgroepen de verdeling weer
gegeven van de beroepsbevolking over de verschillende bedrijfstakken. 
Hier is sprake van een globale indruk, omdat de cijfers driejaargemiddel-
den zijn over de periode 1990-1992. Wanneer de minderheden onder-
verdeeld worden naar bevolkingsgroep dan blijkt dat de verdeling per 
groep naar bedrijfstak nogal verschilt. Van de Turken is bijna de helft 
werkzaam in de industrie hetgeen meer dan 2.5 maal zo hoog is als bij de 
autochtonen. Een op de vijf werkende Turken is te vinden in de dienst-
verlening. 30% zit in de overige bedrijfstakken. Marokkanen zijn in de 
periode 1990-1992 meer verspreid over de verschillende bedrijfstakken 
dan de Turken, maar ook zij zitten vaker in de industriele sector, zo'n 
35%. 3 1 % van de Marokkanen werkt in de dienstverlening en 35% is 
werkzaam in de overige bedrijfstakken. Uit het SPVA'91 kwam naar voren 
dat binnen de categoric 'overige bedrijfstakken' Turken en in minder mate 
ook Marokkanen zijn oververtegenwoordigd in de 'landbouw en visserij'. • ' ', i 
Voor het grootste deel is dit te wijten aan een hoge concentratie werkne- ' ', 

mers in de tuinbouw in het westen van het land (Roelandt e.a., 1992, 75). •" ,' 
De verdeling bij de Surinamers en Antillianen is heel anders dan bij de • ^ ^ 
Turken en Marokkanen. Hun percentage in de industrie is vergelijkbaar !; / 
met dat van de autochtonen. Ze zijn echter sterk oververtegenwoordigd :',' , 
in de bedrijfstak dienstverlening. 55% van de Surinamers en 53% van de 
Antillianen heeft werk in deze sector tegen 44% van de autochtonen. 
Ongeveer een kwart van de werkende Surinamers en Antillianen zijn 
onder te brengen bij de overige bedrijfstakken. 

3.2.2 De beroepstakken 

In tabel 10 is de verdeling van de werkende beroepsbevolking weergege
ven naar bevolkingsgroep. Net als in tabel 9 gaat het hier om driejaarge-
middelden. Bij de autochtonen is in de periode 1990-1992 de grootste 
groep werkenden te vinden in de catogerie 'overige beroepen'. Volgens het 
SPVA'91 is een groot deel van de autochonen die deze 'overige beroepen' 
uitoefenen, onder te brengen in de groep wetenschappelijke en andere 
vakspecialistische beroepen/kunstenaars (Roelandt e.a., 1992, 98). Dat 

37 



Tabel 9 Werkzame beroepsbevolking naar bedrijfstak en etniciteit (in procenten), 1990-1992 >: 

Industrie Dienstverlening Onbekend Overig^ Totaal •> 

% xlOOO 

Autochtonen • ,;•_ ' 

Allochtonen ''• , .' _ "-'L '* 

Turken ••\:v; • . . '̂ -̂-j 

Marokkanen ",. - . •^. 

Surinamers ; > ;. ."̂  , 

Antillianen __ , "-•' 

Overige allochtonen 

17 

25 

46 

35 

18 

18 

22 

44 

43 

20 

31 

55 

53 

46 

36 

29 

30 

35 

25 

24 

30 

6 072 

438 

50 

26 

55 

17 

252 

Bron: CBS, Enquire Beroepsbevolking 1990-1992. De cijfers zijn driejaarsgemiddelden. 
a Onder 'overig' vallen landbouw en visserij, delfstofFenwinning, openbare nutsbedrijven, bouwnijverheid en -installatiebedrijven, handel, hotel- en restaurantwezen, repara-
tiebcdrijven voor gebruiksgocderen, transport-, opslag en communicatiebedrijven. 
b Inclusief de in 1992 niet waargenomen bedrijfstakken. 
Beroepsbevolking volgens definitie Centrale Commissie voor de Statistiek 1981. 



zijn beroepen die een betrekkelijk hoog opleidingsniveau veronderstellen. 
Bij de Turken is de grootste groep (58%) te vinden in de categoric 
ambachts-, Industrie-, transportberoepen en aanverwante functies, waar-
mee men flink is oververtegenwoordigd in vergelijking met autochtonen 
(23%). Tabel 10 laat verder zien dat de Turken zijn ondervertegenwoor
digd in de administratieve en dienstverlenende fiincties en de categoric 
'overige beroepen'. 

Dat een indeling naar beroep en bedrijfstak niet hetzelfde is, wordt dui
delijk wanneer we kijken naar de Marokkaanse beroepsbevolking. In tabel 
9 was te zien dat Marokkanen gelijkelijk over de verschillende bedrijf
stakken verdeeld waren. Deze vlieger gaat echter niet op voor de beroe-
penverdeling. De helft van alle werkende Marokkanen zit in de ambachts-
, Industrie-, transportberoepen en verwante functies, een sterke overver
tegenwoordiging ten opzichte van de 23% van de autochtonen. Marok
kanen zijn licht oververtegenwoordigd in de administratieve en dienst
verlenende functies. Hierbij dient wel vermeld te worden dat volgens het 
SPVA '91 het overgrote deel van hen werkzaam is in de dienstverlening 
(Roelandt e.a., 1992, 98). Marokkanen zijn sterk ondervertegenwoordigd 
in de 'overige beroepen'. 

Bij de Surinamers bestaat de grootste groep werkenden uit mensen met 
een administratieve of dienstverlenende functie: 38%. Anders dan bij de 
Marokkanen in deze categoric werken Surinamers voornameiijk in de 
administratieve sfeer (Roelandt e.a., 1992, 98). Een op de drie Surina
mers werkzaam is in de categoric 'overige beroepen'. Afgaande op het 
SPVA '91 is het grootste deel hiervan in te delen bij de groep 'weten
schappelijke en andere vakspecialistische beroepen/kunstenaars'. Volgens 
dit onderzoek behoort een op de vijf Surinamers tot deze categoric. Het 
percentage Surinamers dat werkt in ambachts-, Industrie-, transportbe
roepen en aanverwante fijncties is vergelijkbaar met dat van de autochto
nen. 

De Antilliaanse werkenden zijn vooral te vinden bij de 'overige beroepen'. 
Ten opzichte van de autochtonen zijn ze in deze groep oververtegenwoor
digd. Het is waarschijnlijk dat een groot deel van deze Antillianen behoort 
bij de 'wetenschappelijke en andere vakspecialistische beroepen/kunste
naars' (Roelandt e.a., 1992, 98). Voor wat betreft het aandeel in de admi
nistratieve en dienstverlenende fijncties zijn de Antillianen te vergelijken 
met de autochtonen. Ze zijn daarentegen sterk ondervertegenwoordigd 
bij de ambachts-, industriele, transportberoepen en verwante fijncties. 
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Tabel 10 Werkzame beroepsbevolking van 15-64 jaar naar beroepstak en etniciteit (in procenten), 1990-1992 

Administratieve en dienst
verlenende fiincties 

Ambachts-, industrie-, 
transportberoepen en 
verwante fiincties 

Onbekend Overig beroepen Totaal 

t 

Autochtonen 

Allochtonen 

Turken 

Marokkanen 

Surinamers 

Antillianen 

"-• r 

i 1 '- ' 

-y.^:' 

, ''^ < 

Overige allochtonen 

% 

'•\ 28 

; ; 31 

, 20 

:• - 31 

•,; 38 

29 

31 

23 

29 

58 

50 

24 

18 

23 

44 

35 

14 

12 

33 

47 

40 

xlOOO 

6 072 

438 

50 

26 

55 

17 

290 

Bron: CBS, Enquete Beroepsbevolking 1990-1992. De cijfers zijn driejaarsgemiddelden. 
a Overige beroepen zijn wetenschappelijke en andere vakspecialisten/kunstenaars, beleidsvocrende en hogere leidinggevende functies, commerciele fiincties, s^rarische 

beroepen, vissers en militairen. 
b Inclusief in 1992 niet waargenomen beroepstakken. Hierdoor zijn de voor de bevolkingsgroepen opgetelde percentages niet gelijk aan 100%. 
Beroepsbevolking volgens definitie Centrale Commissie voor de Statistiek 1981. 



Gezien het kleine aantal Antillianen in de steekproef moeten de boven-
staande cijfers echter met enige voorzichtigheid geinterpreteerd worden. 

We krijgen een genuanceerder beeld over het kenmerk beroepstak wan
neer we uitsplitsen naai geslacht. Gezien het kleine aantal respondenten 
dat afkomstig is uit ^en van de minderheidsgroepen, is het voor wat 
betreft 'beroepstak' niet mogelijk om de EBB-gegevens uit te splitsen naar 
geslacht. Hiervoor zijn we dus aangewezen op de SPVA '91-gegevens, 
weergegeven in tabel 11. De mannen zijn vooral werkzaam in de ambach
telijke, industriele, transport en aanverwante beroepen. Bij de autochto
nen heeft ^^n op drie mannen een functie in deze beroepstak. Van de 
Surinamers en Antillianen is bijna de helft onder te brengen bij de 
ambachtelijke, industriele, transport en aanverwante beroepen. Bij de 
Turken en Marokkanen is rond de 60% in deze beroepstak werkzaam. In 
deze categoric zijn leden van de vier belangrijkste minderheidsgroepen 
dus sterk oververtegenwootdigd. 

Wanneer we naar de andere beroepstakken kijken dan zijn er verschillen 
aan te geven tussen Turken en Marokkanen enerzijds en Surinamers en 
Antillianen anderzijds. Turkse en Marokkaanse mannen zijn te vinden in 
de dienstverlenende en - in een wat mindere mate — de agrarische beroe
pen, vissers e.d.. Bij de andere beroepstakken zijn ze sterk ondervertegen
woordigd ten opzichte van de autochtonen. Opvallend daarbij is dat 0% 
van de Marokkaanse en Turkse mannelijke respondenten een beleidvoe-
rend of hoger leidinggevend beroep heeft. Een groot deel van de 
Surinaamse en Antilliaanse mannen is te vinden in ofwel de wetenschap
pelijke en andere vakspecialistische beroepenkunstenaars ofwel de admi
nistratieve beroepen. De percentages voor de andere beroepstakken zijn 
vergelijkbaar met die van de autochtonen, echter niet bij de beleidvoe-
rende en hoger leidinggevende beroepen, waar de Surinamers, maar voor
al de Antillianen, sterk ondervertegenwoordigd zijn. 
De vrouwen zijn voornameiijk te vinden bij de administratieve beroepen. 
Voor alle bevolkingsgroepen geldt dat ongeveer een op de drie vrouwen 
werkzaam is in deze beroepstak. Uitzondering hierop vormen de Turkse 
vrouwen die met 8% sterk zijn ondervertegenwoordigd in deze groep. 
Daarnaast zijn er veel vrouwen te vinden in de dienstverlenende beroe
pen. Turkse en Marokkaanse vrouwen zijn in deze beroepstak oververte
genwoordigd. Zij zijn echter juist weer sterk ondervertegenwoordigd in 
de wetenschappelijke en andere vakspecialistische beroepen/kunstenaars 
waarin autochtone, Antilliaanse en in wat minder mate Surinaamse vrou-
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Tabel 11 Werkzame personen naar beroepstak, geslacht en herkoms^oepering, 1991 

Wetenschappe

lijke en andere 

vakspecialisti

sche beroepen/ 

kunstenaars 

2 
6 

14 
20 
26 

Beleidvoerende 

en hoger lei

dinggevende 

beroepen 

0 
0 

3 
1 
6 

Administratieve 

beroepen 

4 
2 

20 
12 
17 

Commerciale 

beroepen 

2 
3 
6 
5 
8 

Dienstverlenen

de beroepen 

15 
22 

9 
11 
8 

Agrarische 

beroepen, vis

sers e.d. 

12 
9 
1 
3 
2 

Ambachtelijke, 

industrii-le. 

transport en 

verwante be-

beroepen 

63 
58 
47 
48 . 

33 

Totaal 

(=100%) 

577 
418 
355 
201 
547 

4^ 
to 

Mannen 

Turken 

Marokkanen 

Surinamers 

Antillianen 

Autochtonen 

Vrouwen 

Turken 

Marokkanen 

Surinamers 

Antillianen 

Autochtonen 

2 
10 
24 

35 
31 

-
-

1 
-

2 

8 
31 
38 
31 
32 

3 
8 
4 

3 
10 

34 
29 
22 
20 
21 

9 
2 
1 

-
0 

44 
20 

9 
11 
4 

. 160 
y' 49 

295 
142 
383 

Bron: ISEO-EUIWELDKAMP SPVA '91. 



wen wel vaak werkzaam zijn. Turkse vrouwen zijn zeer sterk oververte
genwoordigd in de ambachtelijke, industriele, transport en aanverwante 
beroepen: 44% voor de Turken tegen 4% van de autochtonen. Ook de 
Marokkaanse vrouwen zijn in deze beroepstak sterk oververtegenwoor
digd. Opvallend is overigens dat, in tegenstelling tot hun mannelijke 
tegenhangers, Marokkaanse vrouwen voor een deel in heel andere 
beroepstakken te vinden zijn dan Turkse vrouwen. Een verkiaring hier
voor kan zijn dat de werkende Marokkaanse vrouwen een selectieve groep 
van hoofdzakelijk stadsvrouwen is die zich op een heel andere wijze op de 
arbeidsmarkt orienteren dan de Turkse plattelandsvrouwen (Penninx 
1988,74). 

3.2.3 Het functieniveau 

Horizontale beroepsvergelijkingen, zoals in de voorgaande paragraaf 
gemaakt, zijn globaal: ze omvatten binnen een beroepstak zeer uiteenlo-
pende functies. Om tot een goede verticale beroepsvergelijking te komen 
die een indicatie geeft van bijvoorbeeld het inkomen en de beroepsstatus, 
is een differentiatie naar fimctieniveau nodig. In het SPVA'91 is het fijnc
tieniveau ingedeeld in 7 categorieen die lopen van zeer eenvoudig tot 
wetenschappelijk. 

Tabel 12 laat zien dat het aandeel Turken en Marokkanen in de laagste 
functieniveaus buitenproportioneel is: 74% van de Turkse mannen, 69% 
van de Marokkaanse mannen en 70% van de Turkse vrouwen doet een
voudig tot zeer eenvoudig werk. Ter vergelijking: 25% van de autochtone 
mannen en 23% van de autochtone vrouwen behoort tot deze catego
rieen. De Marokkaanse vrouwen vormen met 46% in de laagste twee 
fimctieniveaus enigszins een uitzondering binnen de Turkse en Marok
kaanse bevolking. Ook hier is waarschijnlijk de selectieve samenstelling 
van deze groep werkende vrouwen van belang. Het aandeel Surinamers en 
Antillianen dat eenvoudige tot zeer eenvoudige arbeid verricht is lager dan 
bij de Turken en Marokkanen, voor vrouwen nog lager dan voor mannen. 
De Antilliaanse vrouwen benaderen met hun 27% het percentage bij de 
autochtone vrouwen. 

Surinamers en Antillianen zijn zowel bij de mannen als bij de vrouwen 
vooral te vinden in de middengroepen 'tamelijk eenvoudig' en 'enigszins 
ingewikkeld' werk. Opvallend daarbij is de 3 1 % van de Antilliaanse vrou
wen dat onder het fimctieniveau 'enigszins ingewikkeld' valt. Dit is bijna 
tweemaal hoger dan bij de autochtone vrouwen. 
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Tabel 12 Werkzame personen naar functieniveau, geslacht en herkomstgroepering, 1991 

Zeer 

eenvoudig 

Eenvoudig Tamelijk 
eenvoudig 

Bnigszins 
ingewikkeld 

Ingewikkeld Zeer •' 
ingewikkeld 

Weten

schappelijk 

Totaal 

(=100%) 

Mannen 
Turken 
Marokkanen 
Surinamers 
Antillianen 
Autochtonen 

Vrouwen 
Turken 
Marokkanen 
Surinamers 
Antillianen 
Autochtonen 

Totaal 
Turken 

Marokkanen 
Surinamers 
Antillianen 
Autochtonen 

% abs. 

46 

49 

20 

19 

7 

65 
26 

16 

14 

7 

50 

47 

18 
17 
7 

28 

20 

14 

18 

18 

15 
20 

15 

13 
16 

25 

20 

14 
16 
18 

20 

21 

36 

35 

24 

12 

29 
32 

23 
30 

18 

22 

34 

30 
26 

3 

3 
12 

8 

16 

7 
14 

17 

31 
16 

4 

4 

15 
18 
16 

1 

3 
6 

7 

12 

1 
8 

12 

9 
14 

1 

3 

8 
8 

13 

1 

4 

7 

11 

17 

1 
4 

7 

6 

12 

1 

4 

7 
9 
15 

1 

1 
4 

2 

6 

-

1 

4 

5 

0 

0 

3 
3 
6 

578 

423 
354 

201 

546 

161 

51 

295 

142 

382 

739 

475 

651 
343 
930 

Bron: ISEO-EUR/VELDKAMP SPVA '91. 



In de hoogste drie functieniveaus - van zeer ingewikkeld tot wetenschap
pelijk — zijn de minderheden sterk ondervertegenwoordigd, en dat geldt 
dan met name voor de Turken en Marokkanen. Van de autochtone man
nen behoort 35% tot de hoogste drie functieniveaus. Bij de Marokkanen 
bedraagt dit percentage 8% en bij de Turken zelfs voor maar 3%. Dc 
vrouwen laten eenzelfde soort patroon zien. 3 1 % van de autochtone vrou
wen behoort tot een van drie hoogste fimctieniveaus. Bij de Marokkaanse 
vrouwen ligt het percentage beduidend lager met 12% en het aandeel 
Turkse vrouwen is in deze categoric bijna te verwaarlozen, 2%. 
Een verkiaring voor dit pattoon kan gevonden worden in de relatie tussen 
het opleidingsniveau en het functieniveau. Dagevos en Veenman (1992, 
176) constateren in hun studie naar succesvolle allochtonen dat het oplei
dingsniveau in de huidige Nederlandse samenleving in belangrijke mate 
de instroom in de fiinctie- en beroepenstructuur bepaalt.^ Het SPVA'91 
onderzoek lijkt deze uitspraak in grote lijnen te bevestigen. Het overgro
te deel van de Turken en Marokkanen is laag opgeleid en daarvan blijkt 
80% te wetken in de laagste functieniveaus. Van de Surinamers en 
Antillianen heeft het grootste deel een middelbare opleiding en ze zijn 
dan ook voornameiijk te vinden in de middelbare fimctieniveaus. 

3.2.4 De aard van het dienstverband 

Een laatste aspect van de werkende leden van minderheidsgroepen dat 
kort belicht wordt is het dienstverband. Dit aspect is alleen relevant voor 
werkenden in loondienst. Personen in loondienst zijn onder te verdelen 
in werknemers met een vast dienstverband, dat wil zeggen een dienstver
band voor onbepaalde tijd, en werknemers in tijdelijk dienstverband. Een 
tijdelijke baan is over het algemeen ongunstiger, niet alleen omdat die 
geen zekerheid verschaft voor de toekomst, maar ook omdat de beloning, 
rechtspositie en de arbeidsomstandigheden in het algemeen minder zijn 
(Kloek 1991, 11). 

Tabel 13 laat de verhouding vast-tijdelijk werk zien tussen mannen en 
vrouwen en tussen de verschillende bevolkingsgroepen. De vier belang
rijkste minderheidsgroepen zijn samengenomen gezien het geringe aantal 
respondenten in de categoric 'tijdelijk werk'. Het overgrote deel van de 
personen dat in loondienst werkt heeft een vast dienstverband. Voor alle 
bevolkingsgroepen en voor alle jaren geldt dit voor meer dan 80%. Verder 
zien we dat vrouwen vaker in tijdelijke dienstverband werken dan man-
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Tabel 13 Werkzame personen in loondienst van 15-64 jaar naar geslacht, etniciteit en dienstverband in procenten, 1988-1990 

1988 1989 1990 

vast werk tijdelijk werk vast werk tijdelijk werk vast werk tijdelijk werk 

Mannen 

Autochtonen ' ,-/^-i ,,'l .;- • 

Allochtonen . •>. " .~ , ' . 
- ~ . - - . , , , , t ^̂  

Turken, Marokkanen , 'SunnuD^'^t i^uien 

Overige allochtonen ' t ^, .. • . ''•" 

— ' ~-- ' • • ' , ' . • ^ ' . ' ' 

Vrouwen -i,. -..-_. •̂ - ., , 

Autochtonen ' ' . ' ' ^ ' ' , ' ' . • . " . ' . ' • . • 

Allochtonen , ' s . , 's\;, 

Turken, Marokkanen, Surinamers, Antillianen 

Overige allochtonen 

91 

89 

86 

91 

88 

87 

83 

88 

9 

11 

14 

9 

12 

13 

17 

12 

92 

90 

88 

92 

10 

12 

89 

86 

81 

88 

11 

14 

19 

12 

93 -; ' 

88 V;. 

86 

90 

89 

84 

82 

85 

7 

12 

14 

10 

11 

16 

18 

15 

Bron: CBS, EnquSte Beroepsbevolking. 

Beroepsbevolking volgens definitie Centrale Commissie voor de Statistiek 1981. 



nen. Dit geldt niet alleen voor de autochtonen, maar ook voor de min
derheden. Autochtone mannen hebben vaker dan mannen uit minder
heidsgroepen vast werk. Het percentage autochtone mannen met een der-
gelijk dienstverband neemt van 1988 tot 1990 licht toe. Van de allochto
ne mannen werken zij die afkomstig zijn uit een van de viet grootste min
derheidsgroepen het meest in tijdelijk dienstverband. In tegenstelling tot 
de autochtonen vermindert hun omvang niet. In 1990 is hun percentage 
zelfs tweemaal hoger dan bij de autochtonen. Bij de vrouwen zijn de ver
schillen wat minder, maar ook hier geldt dat autochtonen vaker in vast 
dienstverband werkzaam zijn dan vrouwen uit een van de minderheids
groepen. Binnen deze groep hebben de vrouwen uit de vier grootste min
derheidsgroepen het vaakst tijdelijk werk. In 1989 gold dit zelfs voor 
bijna 20% van de vrouwen uit deze groepen. Met name personen die 
afkomstig zijn uit een van de vier grootste minderheidsgroepen werken 
dus vaker in de als kwetsbaarder te kenmerken tijdelijke banen. 

3.3 De werkloosheid binnen de minderheidsgroepen 1988-1992 

In deze paragraaf gaan we in op werkloosheid onder minderheden in de 
periode 1988-1992. Dit doen we door eerst te kijken naar de verschillen
de bevolkingsgroepen als geheel. Om meer inzicht te krijgen in de samen
stelling van de groep werklozen analyseren we hierna die werkloosheid 
naar verschillende achtergrondkenmerken. Aan de hand hiervan kunnen 
we mogelijke verklaringen voor de hoge werkloosheid onder minderhe
den op het spoor komen. 

Er zijn verschillende manieren waarop werkloosheid gedefinieerd kan 
worden. De wijze van definieren heeft consequenties voor wie wel of niet 
als werkloos wordt aangemerkt. Hier maken we gebruik van twee soorten 
definities, de 'niet-vrerkzame beroepsbevolking' en de'geregistreerde werk
loosheid'. 

3.3.1 De niet-werkzame beroepsbevolking 

Een deel van de beroepsbevolking is aan te merken als 'niet-werkzaam'. 
Dit zijn personen zonder werkkring die 

— een werkloosheidsuitkering ontvangen; 
— actief werk zoeken via gewestelijke arbeidsbureau's of uitzendbuteau's, 
door te solliciteren op advertenties, door eigen navraag bij bedrijven e.d. 
en tevens beschikbaar zijn om arbeid te aanvaarden; 

47 



T a M 14 Niet-mrioame bei«epsbevolking van 16-64 

._-.\ 

Autochtonen 

Allochtonen 

Turken 

Marokkanen 

Surinamers 

Antillianen 

i ', 1988 

1 

xlOOO 

• . • ;• 592 

v-:/::u.i33 
';'..';:•.;': ; : 2 2 

^ - • - ^ • • ^ 17 

-, v " : - - ^ '".=•24 '.,, 

/ ' •' -•; > - 8 .;•,; 

: •*' ..' 
Overige Allochtonen -. . • 61 

, ' • - ) > • . ' 

Totaal 724 

1989 

548 

130 

27 

21 

22 

7 

52 

678 

jaar naar 

1990 

511 

125 

27 

20 

22 

7 

49 

636 

etniciteit. 

1991 

481 

131 

26 

18 

23 

7 

57 

612 

1988-1992 

1992 

481 

119 

25 

16 

18 

5 

55 

600 

1988 

% 

9 

25 

40 

42 

36 

41 

25 

11 

1989 

9 

24 

43 

52 

31 

31 

24 

10 

1990 

8 

23 

36 

44 

30 

29 

23 

9 

1991 

7 

22 

36 

42 

29 

29 

17 

9 

1992 

7 

22 

32 

36 

23 

23 

15 

8 

Bron: CBS - Enqute Beroepsbevolking 1988, 1989, 1990, 1991. Cijfers 1992 gebaseerd op EBB (zie toelichting 1). Beroepsbevolking volgens definitie Centrale Commissie 

voor de Statistiek 1981. 



- wel een werkkring hebben aanvaard, doch met de werkzaamheden nog 
niet begonnen zijn. 

Uit tabel 14 blijkt dat de totale niet-werkzame beroepsbevolking van 
1988 tot en met 1992 is afgenomen met 124.000 personen. Voor het 
overgrote deel wordt dit veroorzaakt door een vermindering van het aan
tal niet-werkzame autochtonen. In vijf jaar tijd nam dit aantal af met 
111 .000 petsonen tot 481.000. Opmerkelijk is wel dat het aantal niet-
wetkzame autochtonen in 1992 niet verder gedaald is in vergelijking met 
het jaar daarvoor. 

Ook het aantal niet-werkzame allochtonen is in de periode 1988-1992 
afgenomen, maar lang niet in de mate als bij de autochtonen. In vijf jaar 
tijd verminderde het aantal allochtonen dat kon worden aangemerkt als 
niet-werkzaam met 14.000. Dat niet voor alle bevolkingsgroepen eenzelf
de daling geldt, zien we als we de aantallen bekijken voor de afzonderlij-
ke groepen. 

De groep niet-werkzame Surinamers bestond van 1988 tot 1991 uit zo'n 
23.000 personen. In 1992 neemt hun aantal af tot 18.000. Door deze 
daling is het aantal niet-werkzame Surinamers over vijf jaar verminderd 
met een kwart. Eenzelfde beeld is et bij de Antillianen. Van 1988 tot en 
met 1991 bedroeg het aantal niet-werkzame personen binnen deze groep 
rond de 7.000. In 1992 is er echter een daling te constateten van 2.000 
tot 5.000 niet-werkzamen. Vergeleken met 1988 betekent dit een ver
mindering van maar liefst 37.5%. 

Voor de Turkse en Marokkaanse beroepsbevolking ziet het er minder 
rooskleurig uit. 1989 betekende voor hen een slecht jaar. Vergeleken met 
het jaar daarvoor nam het aantal niet-werkzame Turken en Marokkanen 
immers toe met bijna een kwart. Daarna trad voor beide bevolkingsgroe
pen het herstel in. Uiteindelijk resulteerde dit voor de Marokkanen in een 
netto daling van het aantal niet-werkzame personen met ruim 6% over 
een periode van vijf jaar. Het aantal niet-werkzame Turken steeg echter 
over dezelfde periode, en wel met 13.5%. 

Tot nu toe hebben we voornameiijk gekeken naar absolute cijfers. Voor 
een goede vergelijking tussen de verschillende bevolkingsgroepen op basis 
van evenredigheid is het echtet noodzakelijk om te kijken naar percenta
ges. Kijken we in tabel 14 naar de percentages dan val direkt op dat er 
grote verschillen zijn in de percentages tussen de autochtonen en de ver
schillende minderheidsgroepen. Onder Surinamers en Antillianen is het 
percentage niet-werkzamen ongeveer 3 a 4 maal zo groot als onder de 
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autochtonen, tussen Turken/Marokkanen en autochtonen is dit verschil 
zelfs minimaal 4 maal zo groot. 
Ondanks deze zorgwekkende cijfers zijn er toch wat lichtpuntjes. Bij de 
vier grootste minderheidsgroepen is het percentage niet-werkzamen 
gedaald, zij het niet in dezelfde mate. De daling is het spectaculairs bij de 
Antillianen: van 4 1 % in 1988 tot 'nog maar' 23% in 1992. Ook het per
centage niet-werkzame Surinamers is van 1988 tot 1992 flink afgenomen 
en wel met 13% tot 23%. De Turkse en Marokkaanse beroepsbevolking 
blijft voor wat betreft deze cijfers achtet. Niet alleen nam het percentage 
niet-werkzamen minder af (respectievelijk 8% en 6%) ook is het percen
tage niet-werkzamen een stuk hoger. In 1992 was dit voor de Turken 
32%, voor de Marokkanen 36%. 

3.3.2 De geregistreerde werkloosheid 

Het CBS hanteett naast de categoric 'niet-werkzaam' ook de 
Geregistreerde Werkloosheid (GW). Door het CBS wordt de Statistiek 
GW samengesteld door gegevens uit het EBB te koppelen aan de regis-
tratiesystemen van de arbeidsbureau's. De gegevens uit deze twee bestan-
den wofden vergeleken op basis van postcode, geboortedatum en 
geslacht. Van de personen in de aldus verkregen deelsteekproef zijn gege
vens beschikbaar uit zowel het EBB als uit de registratie van de arbeids
bureau's. 
Onder geregistreerde werklozen worden verstaan personen die bij het 
arbeidsbureau ingeschreven staan in de leeftijd van 16 t/m 64 jaar die: 

— geen werkkring hebben en 

— 20 uur of meer per week in loondienst willen werken ^n 
— daarvoor beschikbaar zijn. 

Tabel 15 geeft een overzicht van de geregistreerde werklozen. De absolu
te aantallen — en daarmee samenhangend de percentages — vallen lager uit 
dan in tabel 14, die een overzicht geeft van de niet-werkzame beroepsbe
volking. Op zich is dit niet zo verwonderlijk, omdat we de groep geregi
streerde werklozen kunnen zien als een deelverzameling van de groep niet-
werkzamen. Het geeft echter wel aan dat het hanteren van verschillende 
criteria resulteert in verschillende uitkomsten. 

Uit tabel 15 blijkt dat het aantal geregistreerde werkloze autochtonen aan-
zienlijk verminderd is. Bestond deze groep in 1988 nog uit zo'n 344.000 



Tabel 15 Geregistreerde werkloosheid naar etniciteit 1988-1992 

Autochtonen 

Allochtonen 

Turken 

Marokkanen 

Surinamers 

Antillianen 

Overige Mid. Zee landen 

Overige allochtonen 

Totaal 

1988 

xlOOO 

344 

89 

18 

9 

17 

6 

7 

31 

433 

1989 

306 

85 

21 

8 

17 

5 

5 

28 

390 

1990 

265 

81 

21 

11 

16 

4 

3 

24 

346 

1991 

241 

77 

21 

10 

15 

4 

5 

24 

319 

1992 

226 

76 

18 

11 

14 

3 

3 

27 

303 

1988 

%(van 

6 

17 

32 

22 

26 

35 

14 

11 

6 

1989 1990 

de beroepsbevolking) 

5 

16 

33 

19 

23 

24 

13 

10 

6 

4 

15 

28 

26 

23 

18 

8 

8 

5 

1991 

4 

14 

28 

22 

19 

16 

10 

8 

4 

1992 

3 

13 

24 

24 

18 

13 

8 

8 

4 

Bron: CBS, Statistiek geregistreerde werkloosheid. 



personen, in 1992 was dit aantal verminderd met 118.000 personen tot 
226.000. In 1992 waren er 76.000 geregistreerde werkloze allochtonen, 
13.000 personen minder in vergelijking met 1988 toen het er nog 89.000 
waren. De daling van het aantal werklozen is niet hetzelfde voor afeon
derlijke minderheidsgroepen. Het aantal geiegistreerde werkloze 
Surinamers neemt geleidelijk af van 17.000 in 1988 tot 14.000 in 1992. 
Het aantal geregistreerde werkloze Antillianen is over dezelfde periode 
gedaald met 3.000 personen tot 3.000. Bij de Turken en Marokkanen is 
een andere ontwikkeling waar te nemen. Het aantal geregistreerde werk
lozen is voor de Turken in 1992 18.000: gelijk aan het aantal in 1988. In 
de tussenliggende jaren lag dit aantal echter wel hoger, zo rond de 21.000. 
Bij de Marokkanen stijgt aantal geregistreerde werkloze over de periode 
1988-1992 zelfs, en wel met 2.000 personen. 

Om een betere vergelijking te krijgen op basis van evenredigheid kijken 
we naar de ontwikkeling van de werkloosheidpercentages. Van de vier 
belangrijkste minderheidsgroepen staan de Antillianen er relatief gezien 
nog het beste voor. Hadden zij in 1988 nog het hoogste werkloosheids
percentage (35%), in de jaren daarna maakten zij een spectaculaire daling 
mee tot een geregistreerde werkloosheid van 13% in 1992. Dit werkloos
heidspercentage is echter nog altijd ruim 4 maal zo hoog als bij de 
autochtonen. De geregistreerde werkloosheid onder Surinamers is gedaald 
van 26% in 1988 tot 18% in 1992, maar dit is nog altijd 6 maal zo hoog 
is als onder de autochtone beroepsbevolking. 

De Turken en Marokkanen staan er het slechts voor van alle bevolkings
groepen. De geregistreerde werkloosheid onder beide bevolkingsgroepen 
bedroeg in 1992 24%, vergeleken met de autochtonen maar liefst 8 maal 
zo hoog. De Turken lijken er lets minder slecht voor te staan dan de 
Marokkanen. In vergelijking met 1988 is het werkloosheidspercentage 
onder de Turken immers nog gedaald met 8 procentpunten. Voor de 
Marokkanen geldt echter dat het werkloosheidspercentage uit 1992 in 
vergelijking met 1989 gestegen is met 5%. Wat daarnaast zorgen baart is 
dat het lichte herstel dat zich in 1991 heeft voorgedaan (werkloosheids
percentage gedaald met 4%) in 1992 weer grotendeels teniet is gedaan. 
De geregistreerde werkloosheid is in dat jaar zowel procentueel (met 2%) 
als absoluut (met 1.000) gestegen. 

' " . - . V - • , I , . . •: 
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Of we bij de EBB-cijfers nu uitgaan van de niet-werkzame beroepsbevol
king of de geregistreerde werkloosheid, we zien in beide gevallen een forse 
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oververtegenwoordiging van het percentage minderheden in vergelijking 
met de autochtone beroepsbevolking. In 1992 is van de vier belangrijkste 
minderheidsgroepen de geregistreerde werkloosheid onder Antillianen en 
Surinamers het laagst, al is die in vergelijking met de autochtonen nog 
altijd resp. 4 en 6 maal zo hoog. Bij de niet-werkzame beroepsbevolking 
is dit ruim 3 maal zo hoog. Onder Turken en Marokkanen zijn de werk-
loosheidsproblemen het grootst: de geregistreerde werkloosheid is 8 maal 
zo hoog als bij de autochtonen, waat dit bij de niet-werkzamen 5 maal is. 
Hoewel er voor de meeste minderheidsgroepen in de periode 1988-1992 
een vermindering van de werkloosheid optreedt, blijft de onevenredige 
verhouding van die werkloosheid in vergelijking met autochtonen in 
stand. Om een wat beter beeld te krijgen van de samenstelling van de 
groep werklozen gaan we in dc volgende paragrafen in op enkele achter
grondkenmerken. 

3.3.3 Niet-werkzaamheid naar geslacht 

Tabel 16 laat voor de EBB-steekproef de niet-werkzamen zien onderver-
deeld naar mannen en vrouwen voor de verschillende bevolkingsgroepen. 
De Turken en Marokkanen en de Surinamers en Antillianen zijn samen 
genomen gezien het kleine aantal respondenten. Verschillende dingen 
springen in het oog. Ten eerste is het percentage niet-werkzamen onder 
mannen over het algemeen lager dan onder vrouwen. Alleen bij de Turken 
en Marokkanen is in 1991 en 1992 het percentage niet-werkzame man
nen en vrouwen gelijk. Ten tweede is de niet-werkzaamheid onder de ver
schillende minderheidsgroepen stukken hoger dan bij de autochtonen. 
Het percentage niet-werkzame Turkse/Marokkaanse mannen is in de 
periode 1988-1992 zo'n 5.5 maal hoger dan onder de autochtone man
nen. 1989 vormt een dieptepunt met een niet-werkzaamheid die bijna 6.5 
maal hoger is. De Surinaamse en Antilliaanse mannen doen het wat dat 
betreft lets beter, maar ook hier zijn de verschillen nog aanzienlijk. Was 
het percentage niet-werkzame mannen in deze groep in 1988 nog 5 maal 
zo hoog vergeleken met de autochtone mannen, in 1992 is dit inmiddels 
geslonken tot minder dan 4 maal: 23% tegen 6%. 
De verschillen bij de vrouwen zijn minder groot dan bij de mannen. Bij 
de Turkse/Marokkaanse vrouwen was de niet-werkzaamheid in 1989 het 
hoogst, maat liefst 52%. In 1992 is het percentage niet-werkzame 
Turkse/Marokkaanse vrouwen afgenomen tot 34%, bijna 3.5 zo hoog als 
onder de autochtone vrouwen. Net als bij de mannen staan de Surinaam-
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Tabel 16 Niet-wetlaiHiie beroepsbevolking van 15-64 jaar naar geslacht en etniciteit op basis van nationaliteit en geboorteland 

Mannen 

•••-'• 1988 

xlOOO 

1989 1990 1991 1992 

1988 1989 1990 

% (van de beroepsbevolking) 

1991 1992 

Autochtonen 
Allochtonen 
Turken/Marokkanen 
Surinamers/Antillianen 
Overige allochtonen 

281 
78 
29 
17 
33 

255 
80 
37 
15 
28 

224 
74 
34 
14 
26 

216 
79 
34 

13 
32 

223 
72 
30 
12 
31 

7 
23 
38 
35 
15 

7 
24 

45 
30 
14 

6 
21 
37 
27 
13 

5 
22 
37 
24 
16 

6 
20 
34 
23 
14 

Totaal 359 335 298 295 295 

Vrouwen xlOOO % (van de beroepsbevolking) 

Autochtonen 
Allochtonen 
Turken/Marokkanen 
Surinamers/Antillianen 
Overige allochtonen 

311 
• 54 
•" 10 

.--' 15 
•.' 29 

293 
50 
11 
14 
24 

287 
51 
12 
15 
24 

265 
52 
10 
15 
27 

258 
47 
11 
12 
24 

13 
28 
48 
40 
22 

12 
26 
52 
32 
19 

11 
25 
44 
32 
19 

10 
25 
37 
29 
20 

10 
22 
34 
26 
17 

Totaal 365 343 338 317 305 14 13 12 11 10 

Bron: CBS - Enquete Beroepsbevolking 1988, 1989, 1990, 1991. Cijfers van 1992 gebaseerd op EBB (zie toelichting 1). 
Beroepsbevolking volgens definitie Centrale Commissie voor de Statistiek 1981. 



se/Antilliaanse vrouwen er lets beter voor. In 1988 bedroeg het percenta
ge niet-werkzamen nog 40%, op dat moment ruim 3 maal hoger dan bij 
de autochtonen. In 1992 is dit percentage gedaald tot 26%. Ook bij de 
autochtone vrouwen is er echter een daling geweest zodat de Surina
mers/Antillianen nog altijd oververtegenwoordigd zijn bij de niet-werkza
men. 

Wat verder opvalt is dat het percentage niet-werkzamen bij de vier groot
ste minderheidsgroepen flink is afgenomen. Hoewel deze procentuele 
daling bij bijna alle groepen gepaard gaat met een absolute daling, geldt 
dit niet voor de Turken en Marokkanen. Zowel bij de mannen als bij de 
vrouwen bedraagt het aantal niet-werkzamen in 1992 1.000 personen 
meer dan in 1988. Deze ontwikkeling, een stijgend absoluut aantal maar 
een dalend procentueel aandeel, is interessant te noemen. Dit betekent 
immers dat de groei van de beroepsbevolking van deze groep (zie biz. 12) 
vrijwel voUedig ten goede komt aan het aandeel werkenden. 

Uit het SPVA '91 komen heel andere gegevens dan uit het EBB. Niet 
alleen de percentages van alle categorieen zijn in het SPVA hoger dan in 
het EBB, tevens blijkt uit tabel 17 dat het percentage niet-werkzame 
vrouwen een stuk hoger ligt dan dat van de mannen. Opvallend is het 
hoge percentage niet-werkzame Marokkaanse vrouwen: twee op de drie 
vrouwen. Bijna de helft van de Turkse en Antilliaanse vrouwen is als niet-
werkzaam aan te merken. Bij de mannen is het percentage niet-werkzame 
Turken/Marokkanen vergelijkbaar met de EBB-gegevens. Bij de Suri-
naamse/Antilliaanse mannen is het percentage in het SPVA-onderzoek 
daarentegen hoger dan in de EBB (respectievelijk 29% en 24%). 

Hoewel het verschil in resultaten tussen de twee bronnen aanzienlijk zijn, 
liggen de verhoudingen tussen categorieen hetzelfde: onder de niet-werk
zamen zijn de mannen en vrouwen afkomstig uit ^en van de minder
heidsgroepen in hoge mate oververtegenwoordigd: in een orde van groot
te van 4-5.5 maal zoveel bij mannen uit minderheidsgroepen dan bij de 
autochtonen. Bij de vrouwen zijn de verschillen wat minder, 2.5 tot 5 
maal. 

3.3.4 Niet-werkzaamheid naar leeftijd 

In deze paragraaf wordt gekeken of er een verband is tussen het niet wer
ken en leeftijd. Op basis van EBB-gegevens komt Kloek tot de conclusie 
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Tabel 17 Niet-werkzame personen naar geslacht en herkomstgroepering, 1991 

Mannen 

niet-werkzame 
personen 

% 

totaal 
(=100%) 

abs. 

Vrouwen 

niet-werkame 
personen 

% 

totaal 

(= 100%) 

abs. 

Totaal 

niet-werkzame 
personen 

% 

totaal 
(=100%) 

abs. 

Turken vV,'''""' ^4 881 48 277 37 1 158 

Marokkanen .',;.' v 39 715 66 128 43 845 

Surinamers '--^.P-.^ -- 27 485 35 409 31 896 

Antillianen "-'•;'•'• 32 304 48 243 39 547 

Autochtonen 7 576 13 378 10 956 

Bron: ISEO-EUR/VELDKAMP - SPVA 1991. 



dat de wetkloosheid onder jongeren, en in het bijzonder bij de minder
heden, groot is. Niet alleen is de niet-werkzaamheid onder Turkse/ 
Marokkaanse en Surinaamse/Antilliaanse jongeren hoger dan bij de ande
re leeftijdsklassen binnen deze bevolkingsgroepen, maar ook - en vooral 
- in vergelijking met de autochtone jongeren zijn zij sterk oververtegen
woordigd. In 1990 was rond de 40% van de Turkse/Marokkaanse en 
Surinaamse/Antilliaanse jongeren niet-werkzaam, terwijl dit voor 11% 
van de autochtone jongeren gold (Kloek 1991, 12-13). Om een onder-
scheid te maken tussen de verschillende leeftijdscategorieen, zijn de EBB-
gegevens echter mindet geschikt gezien de zeer ruime leeftijdscategorieen 
die daarin gehanteerd worden. 

Een genuanceerder beeld geven de SPVA'91-gegevens. In tabel 18 is naast 
een indeling naar leeftijd ook een indeling naar geslacht gemaakt, waar
door een nog completer beeld verkregen kan worden. De eerste constate-
ring in tabel 18 is de sterke oververtegenwoordiging van alle allochtone 
leeftijdscategorieen ten opzichte van de autochtonen. Verder is de niet-
werkzaamheid onder jongeren in de leeftijdsklasse 15-24 jaar inderdaad 
hoger in vergelijking met de meeste andere leeftijdsklassen. 
Bij de mannen is de niet-werkzaamheid onder Marokkaanse en 
Antilliaanse jongeren zeer hoog. In de leeftijdscategorie 15-24 jaar is rond 
de 45% van deze jongeren als niet-werkzaam tc typeren. Dit is meer dan 
3.5 maal hoger dan onder de autochtone jongeren. In de leeftijdscatego
rie 25-29 jaar behoort 2 van de 5 Marokkaanse en Antilliaanse mannen 
tot de niet-werkzamen, 10 maal zoveel als onder de autochtonen. Bij de 
Turkse en Surinaamse jongeren zijn de cijfers wat beter maar de niet-
werkzaamheid in de categorieen 15-24 jaar en 25-29 jaar is nog altijd 
respectievelijk 3 maal en 8 maal hoger dan onder autochtonen jongeren. 
Een interessant patroon is te zien wanneer we kijken naar de percentages 
van Surinamers en Antillianen tot 50 jaar. De niet-werkzaamheid neemt 
af naarmate de leeftijd hoger wordt. Wellicht dat de verblijfsduur in 
Nederland hierbij een rol speelt. Verder valt de hoge niet-werkzaamheid 
op bij Turkse en Marokkaanse mannen van 50 tot 65 jaar. Rond de helft 
van hen is niet-werkzaam. 

In vergelijking met de mannen nemen de percentages niet-werkzamen 
voor de vrouwen dramatische vormen aan. In de leeftijdsklasse 15-24 jaar 
is, binnen de minderheidsgroepen uitgezonderd de Surinaamse vrouwen, 
meer dan de helft van de vrouwen niet-werkzaam. Bij de Marokkaanse 
vrouwen zelfs 65%. Ter vergelijking: bij de autochtone vrouwen ligt dit 
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Tabel 18 Niet-werkzame personen naar herkomstgroepering, geslacht en leeftijd, 1991 

Turken 

niet 

werkzaam 

% 

totaal 

(=100%) 

abs. 

Marokkanen 

niet 

werkzaam 

% 

totaal 

(=100%) 

abs. 

Surinamers 

niet 

werkzaam 

% 

totaal 

(=100%) 

abs. 

Antillianen 

niet 

werkzaam 

% 

totaal 

(=100%) 

abs. 

Autochtonen 

niet 

werkzaam 

% 

totaal 

(=J00%) 

ahs. 

Mannen 

15 t/m 24 jr 

25 t/m 29 jr 

30 t/m 39 jr 

40 t/m 49 jr 

50 t/m 64 jr 

Vrouwen 

15 t/m 24 jr 

25 t/m 29 jr 

30 t/m 39 jr 

40 t/m 49 jr 

50 t/m 64 jr 

35 

27 

32 

33 
54 

54 

46 

40 

43 

#) 

214 

219 ; ; : , 

- 199 , 

'•, les'".' 
83 

;.. 
' ' . 114 . 

65 • --

••:; 52 -^v. 
42 •. 

4 

46 

37 

32 

34 

47 

65 

59 

#) 
#) 
#) 

147 

144 

168 

147 

108 

63 

29 

21 

6 

8 

36 

27 

27 

19 

27 

38 

35 

37 

21 

48 

92 

85 

193 

84 

30 

87 

81 

135 

73 

31 

43 

40 

29 

20 

24 

54 

63 

39 

39 

#) 

53 

55 

117 

54 

25 

46 

51 

96 

31 

19 

12 

4 

7 

7 

8 

16 

7 

12 

17 

#) 

66 

99 

194 

139 

76 

85 

95 

109 

66 

23 

Bron: ISEO-EUR/VELDKAMP - SPVA 1991 #: Niet vermeld wegens zeer gering aantal respondenten. 



percentage op 16%. Maar ook in de daaropvolgende leeftijdsklasse is het 
percentage niet-werkzamen zeer hoog, met name bij de Marokkaanse en 
Antilliaanse vrouwen: respectievelijk 59% en 63%, 9 maal zo hoog is als 
onder de groep autochtone vrouwen. 

3.3.5 Niet-werkzaamheid naar opleidingsniveau 

In het deel waarin de beroepsdeelneming werd behandeld, is als een van 
de mogelijke oorzaken voor de hoge werkloosheid onder minderheden 
het hoge aandeel lager geschoolden binnen deze groep genoemd. Deze 
bewering impliceert twee dingen. Ten eerste dat de hoge werkloosheid 
onder minderheden vooral een kwestie is van het absolute aantal laag 
opgeleiden onder werklozen en ten tweede dat bij een hogere opleiding de 
kans op werk groter wordt. Dat beide algemene uitspraken nodig genu-
anceerd moeten worden, blijkt uit de SPVA-gegevens in tabel 19. 

De absolute aantallen geven inderdaad aan dat het aandeel personen dat 
tot de laagste twee opleidingsniveaus hoort het hoogst is voor alle 
genoemde minderheidsgroepen, hetgeen op zich een deel van de verkia
ring kan zijn voor de hoge werkloosheid onder allochtonen. Wanneer we 
echter kijken naar de percentages dan blijken alle minderheidsgroepen op 
alle opleidingsniveaus in hoge mate oververtegenwoordigd te zijn ten 
opzichte van autochtonen, uitgezondetd de Surinaamse mannen met een 
MBO/HAVO/VWO-opleiding die te vergelijken zijn met de autochto
nen. De hoge niet-werkzaamheid onder Marokkanen, Turken, Surina
mers en Antillianen komt dus niet alleen omdat er absoluut gezien velen 
van hen lager opgeleid zijn: ook bij een gelijk opleidingsniveau zijn leden 
uit minderheidsgroepen relatief gezien meer niet-werkzaam. 
Ook de gedachte dat een hogere opleiding de kansen op werk vergroot is 
betrekkelijk. In tabel 19 zien we dat dat opgaat voor de Antillianen en 
Surinamers. Bij deze minderheidsgroepen daalt het percentage niet-werk
zamen, naarmate het opleidingsniveau stijgt. Bij de Surinaamse mannen 
is het wel zo dat het percentage niet-werkzamen met een opleidingsniveau 
HBO/WO hoger is dan het percentage bij het opleidingsniveau 
MBO/HAVO/WO. Dit laatste geldt echter ook voor autochtone mannen 
en vrouwen. De patronen bij de Turken en Marokkanen zijn, ook bij 
gebrek aan voldoende gegevens, veel minder duidelijk en consistent. Het 
lijkt crop dat over het algemeen diegenen die een LBO of MAVO-diplo-
ma hebben het meest kansrijk zijn. 

59 



Tabel 19 Niet-werkzame personen naar herkomstgroepering, geslacht en opleiding, 1991 

Turken 

niet 

werkzaam 

% 

totaal 

(=100%) 

abs. 

Marokkanen 

niet 

werkzaam 

% 

totaal 

(=100%) 

abs. 

Surinamers 

niet 

werkzaam 

% 

totaal 

(=100%) 

abs. 

Antillianen 

niet 

werkzaam 

% 

totaal 

(=100%) 

abs. 

Autochtonen 

niet 

werkzaam 

% 

totaal 

(=100%) 

abs. 

Mannen 

Ten hoogste bao 

Ibo en mavo 

mbo, havo en vwo 

hbo en wo 

Schoolgaand 

Vrouwen 

Ten hoogste bao 

Ibo en mavo 

mbo, havo en vwo 

hbo en wo 

Schoolgaand 

35 

28 

30 

#) 
#) 

49 

44 

*) 

*) 

581 

192 

69 

14 

19 

188 

61 

21 

-
5 

42 

19 

33 

#) 
48 

73 

#) 
#) 
#) 
#) 

528 

81 

36 

15 

29 

80 

21 

4 

3 

8 

44 

22 

8 

14 

*) 

54 

34 

22 

10 

19 

160 

171 

72 

36 

24 

117 

148 

78 

31 

27 

53 

24 

17 

8 

») 

72 

48 

29 

#) 
#) 

88 

99 

60 

26 

18 

64 

88 

52 

18 

15 

11 

4 

5 

7 

#) 

19 

11 

10 

14 

#) 

106 

161 

149 

132 

18 

47 

112 

101 

98 

12 

Bron: ISEO-EUIWELDKAMP - SPVA 1991. #: Niet vermeld wegens zeer gering aantal respondenten. 



3.3.6De werkloosheidsduur van minderheden 

De duur van de werkloosheid is een aanwijzing voor de kansen die men 
heeft om terug te keren in het arbeidsproces. Wanneer men voor langere 
tijd werkloos is dan wordt de werkervaring, als men die al heeft, steeds 
minder recent waardoor men ook minder aantrekkelijk wordt voor werk
gevers. Langdurige werkloosheid wordt daarmee een zelfstandige belem-
merende factor voor het vinden van werk. Het aandeel langdurig werklo
zen binnen minderheidsgroepen wordt dan een indicatie voor het struc-
turele karakter van de werkloosheid onder minderheden. 

Omdat het cijfermatig materiaal voor deze paragraaf afkomstig is van de 
SPVA's is het eerst nodig om enkele definities te geven. In de SPVA's 
wordt de duur van de werkloosheid bekeken bij werklozen die zijn aan te 
duiden als 'werkzoekenden zonder baan'. Hieronder wordt verstaan per
sonen die: 

— actief werk zoeken anders dan uitsluitend door ingeschreven te staan bij 
een arbeidsbureau, en tevens beschikbaar zijn om arbeid te aanvaarden; 
— een werkkring hebben aanvaard, maar met de werkzaamheden nog niet 
begonnen zijn. 

Deze definitie is dus ruimer dan die welke door RBA's/GAB's gebruikt 
wordt. Onder 'langdurig werklozen' worden personen verstaan die langer 
dan 1 jaar werkloos zijn. 

Uit het SPVA'88 bleek dat het aandeel langdurig werklozen onder leden 
van minderheidsgroepen veel hoger lag dan bij de autochtonen. Bij die 
laatste groep was 46% van de werkzoekenden zonder baan als langdurig 
werkloos aan te merken. Van de minderheidsgroepen stonden de Antil
lianen er met 58% nog het best voor. Bij de andere minderheidsgroepen 
waren de cijfers een stuk hoger: 75% van de werkloze Surinamers en 78% 
van de werkloze Turken had langer dan een jaar geen baan. Bij de werk
loze Marokkanen gold dit zelfs voor 85%. Vooral jongeren (tot 30 jaar) 
en de laag opgeleiden bleken oververtegenwoordigd te zijn bij de langdu
rig werklozen. Vrouwen waren licht oververtegenwoordigd in vergelijking 
met de mannen (Van Eekert & Gelderloos 1990, 18-20). 
Tabel 20 geeft aan dat minderheden in 1991 nog steeds oververtegen
woordigd zijn bij de langdurig werklozen. Een vergelijking met de situatie 
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Tabel 20 Werkzoekenden zonder baan naar dour van zoekperiode, geslacht en herkomstgroepering, 1991 (in procenten) 

Korter dan 1 jaar 1 tot 2 jaar 2 tot 5 jaar langer dan 5 jaar Percentage langdurig 
werklozen (>ljaar) 

% Totaal in % 

Totaal 
Turken 
Marokkanen 
Surinamers 
Antillianen 
Autochtonen 

25 

21 

33 

41 

49 

17 

15 

18 

20 

16 

32 

33 

31 

27 

21 

25 

32 

18 

12 

14 

100 

100 

100 

100 

100 

74 
70 
67 
59 
51 

Mannen 
Turken 
Marokkanen 
Surinamers 
Antillianen 
Autochtonen 

.•• 21 
' l 9 

. 28 
43 

•• # 

16 
12 
15 
18 

32 
34 
35 
25 

31 
35 
21 
15 

100 
100 
100 
100 

79 
81 
71 
58 

Vrouwen 
Turken 
Marokkanen 
Surinamers 
Antillianen 
Autochtonen 

,:' 33 

-•; 29 

39 

48 

21 

26 

21 

24 

18 

33 

29 

25 

29 

27 

13 

17 

14 

7 

6 

100 

100 

100 

100 

100 

67 
72 
60 
60 
51 

Bron: ISEO-EUR/VELDKAMP - SPVA'91. #: Niet vermeld wegens zeer gering aantal respondenten. 



in 1988 is echter niet mogelijk vanwege de verschillende manieren van 
steekproeftrekken (zie biz. 15). Onder de werkzoekende autochtonen 
zonder baan behoort lets meer dan de helft tot de langdurig werklozen. 
Van de Antilliaanse werkzoekenden zonder baan is 59% langdurig werk
loos. Bij de Surinamers, Turken en vooral bij de Marokkanen liggen die 
percentages nog hoger. Opvallend is dat de langdurig werklozen gecon-
centreerd zijn in de categoric personen die 2 tot 5 jaar op zoek zijn naar 
werk. 

Als we ook geslacht in de analyse betrekken, dan blijken alle vrouwen, 
met uitzondering van de Antilliaansen, ondervertegenwoordigd te zijn bij 
de langdurig werklozen in verhouding tot mannen uit hun eigen groepen, 
met name in de categoric langer dan 5 jaar werkloos. Dit duidt op een wat 
mindere sttucturele werkloosheid bij vrouwen dan bij mannen. 
Het hoge percentage langdurig werklozen onder minderheden zou moge
lijk mede een oorzaak kunnen zijn van de grote wetkloosheid onder deze 
groepen, voorzover de afwezigheid van recente werkervaring een rol speelt 
bij dc kansen om aan werk te komen. In het vervolg komen we hier nog 
op terug. 

3.3.7 De werkloosheid en de verblijfsduur in Nederland ' ,.-'".,_- ''. 
.1 

Verblijfsduur in Nederland zou van invloed kunnen zijn op de kansen op 
de arbeidsmarkt. De achterliggendc gedachte daarbij is dat, naarmate 
men langer in Nederland is, men meer bekend is met de wegen die in 
Nederland open staan om aan een (geschikte) baan te komen, bijvoor
beeld via sociale netwerken of instellingen als het arbeidbureau en uit-
zendbuieaus. Een ander voordeel van een langere verblijfsduur in 
Nederland is een mogelijk betere beheersing van de Nederlandse taal, het
geen de kansen op een baan kan vergroten (Minderhedennota 1993, 20). 
Dit laatste argument geldt natuurlijk in geringe mate voor Surinamers en 
Antillianen. 

Tabel 21 laat zien dat bovenstaande redenering slechts ten dele opgaat. 
Voor alle bevolkingsgroepen is het percentage niet-werkzamen inderdaad 
het hoogst is onder diegenen die zich het meest recent in Nederland 
gevestigd hebben. Een uitzondering vormen de Marokkaanse vrouwen. 
Bij Surinamers en Antillianen neemt het percentage niet-werkzamen sys-
tematisch af, naarmate men langer in Nederland verblijft. Hetzelfde 
patroon is grotendeels ook te zien bij de Turkse vrouwen. Tot zover klopt 
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Ubel 21 Niet-werkzame personen naar herkomstgroepering, geslacht en periode van vesdging in percentages van de totale beroepsbevolking, 1991 

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen 

% 

Mannen 
In Ned. geboren 
1990-1991 
1985-1989 
1980-1984 ; 
1975-1979 
1970-1974 
v66r1970 

# 
69 
31 
23 
30 
36 
45 

# 
# 
47 
29 
34 
41 
36 

28 
# 
47 
31 
25 
25 

9 

# 
# 
47 
33 
22 
19 
9 

£ 
Vrouwen 
In Ned. geboren 
1990-1991 
1985-1989 
1980-1984 
1975-1979 
1970-1974 

v66r1970 

# 
# 
76 
53 
32 
37 
# 

# 
# 
67 
72 
61 
# 
# 

# 
# 
60 
35 

38 

26 

25 

# 
# 
68 
42 
32 
27 

Bron: ISEO-EUR/VELDKAMP - SPVA'91. #: Niet vermeld wegens zeer gering aantal respondenten. 



de redenering nog steeds. Anders ligt het echter bij de Turkse en 
Marokkaanse mannen. Daar is het laagste percentage niet-werkzamen 
niet te vinden bij hen die het langst in Nederland zijn, maar bij degenen 
die tussen 1975 en 1984 naar Nederland zijn gekomen. Onder de vroeg 
(v66r 1975) gekomen 'gastarbeiders' is de werkloosheid juist zeer hoog, 
althans voor de mannen. Blijkbaar zijn de oorspronkelijk aangetrokken 
'gastarbeiders' thans de zwakste concurrenten op de arbeidsmarkt gewor
den. 

3.4 Verklaringen voor de werkloosheid onder minderheden 

Verklaringen voor de hoge werkloosheid onder minderheden kunnen 
gevonden worden aan de hand van twee factoren. De eerste is 'achters
tand'. In deze verkiaring is de hoge werkloosheid een gevolg van het feit 
dat bepaalde voor de arbeidsmarkt relevante objectieve achtergrondken
merken als geslacht, opleidingsniveau en leeftijd, maar ook de beheersing 
van de taal, de verblijfsduur en het arbeidsmarktgedrag (zoekgedrag en 
sollicitatiegedrag) bij leden van minderheidsgroepen zodanig verdeeld 
zijn, dat ze negatief uitwerken op hun kansen op werk. Naast 'achters
tand' kan de werkloosheid onder minderheden ook verklaard worden 
door de factor 'achterstelling'. Hieronder wordt verstaan 'het geheel van 
processen en mechanismen aan dc zijde van de Nederlandse samenleving 
dat allochtonen — ondanks gelijke objectieve kenmetken - in een ongun-
stige arbeidsmarktpositie doet belanden' (Veenman 1990, Ver van huis, 
50). In begrijpelijker Nederlands wil dit zeggen dat de werkloosheid 
onder minderheden voor een deel ook verklaard kan worden door discri
minatie, hetzij indirekt - bijvoorbeeld via procedures - hetzij direkt. 

3.4.1 Werkloosheid door achterstand 

In een studie naar achterstand en achterstelling bij minderheden komt 
Veenman tot de conclusie dat de hoge werkloosheid onder deze groep 
slechts voor een gering deel verklaard kan worden door de kenmerken 
opleidingsniveau, beroepsniveau, leeftijd, geslacht en regionale werkloos
heid. In het beste geval (de Marokkaanse vrouwen) kon het verschil in 
werkloosheid tussen Marokkaanse en Nederlandse vrouwen voor een 
kwart worden verklaard door deze kenmerken, in het slechtste geval (de 
Antilliaanse mannen) kon dit slechts voor 3% (!). Zijn voornaamste con
clusie is dat het opleidingsniveau er in veel mindere mate toe doet dan 
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over het algemeen wordt aangenomen (Veenman 1990, 59). Veenman 
merkt overigens terecht op dat dit resultaat ook kan komen door kwalita-
tieve aspecten van de opleiding, zoals de tijd die men over de opleiding 
heeft gedaan (hoe langer men doet over de opleiding hoe ouder en dus 
hoe duurder men wordt), een gelijk opleidingsniveau maar een andere 
opleiding of verschillen in het vakkenpakket binnen de opleiding. 
Bij het kenmerk duur van de werkloosheid is al opgemerkt dat een lange
re periode van werkloosheid de werkzoekende minder interessant kan 
maken voor werkgevers door de steeds minder recent wordende werker
varing. Deze neergaande spiraal kan ook van de andere kant bekeken wor
den: leden van minderheidsgroepen die langdurig werkloos zijn raken 
steeds minder gemotiveerd om werk te zoeken. Onderzoek onder Turken, 
Marokkanen en Surinamers bevestigt dat. Hoe langer de werkloosheid 
duurt, des te minder men gemotiveerd is om ook actief naar werk te zoe
ken. Dit hoeft overigens nog niet te betekenen dat langdurig werklozen 
een baan daardoor ook een stuk minder belangrijk gaan vinden; het 
tegendeel lijkt eerder waar (van Eekert en Gelderloos 1990, 52-55). 
Bij de verblijfsduur spelen meerdere zaken een rol. Een langere verblijfs
duur kan met zich meebrengen dat men meer bekend raakt met de wegen 
die in Nederland leiden naar een betaalde baan. Ook kan een langere ver
blijfsduur gepaard gaan met een betete beheersing van de Nederlandse 
taal en daardoor meer kansen op de arbeidsmarkt (Merens en Veenman 
1992, 58). Deze gevolgen van verblijfsduur gelden niet voor iedereen in 
gelijke mate. Daarnaast blijkt de migratiegeschiedenis van allochtonen 
van belang: het tijdstip dat men naar Nederland komt (gunstige of min
der gunstige economische situatie) maar ook de leeftijd bij aankomst 
(wordt de schoolloopbaan in Nederland begonnen of voortgezet of niet). 

Een laatste mogelijke achterstandsverklaring voor de werkloosheid onder 
minderheden is het zoek- en sollicitatiegedrag. Surinamers en Antillianen 
blijken in dezelfde mate te solliciteren als autochtonen. De hoge werk-

".-- .•• loosheid van deze groepen kan dan ook moeilijk daardoor verklaard wor
den. Anders ligt het bij Turken en Marokkanen die in aanzienlijk minde-

/; . • > r re mate solliciteren dan Surinamers, Antillianen en autochtonen. Het 
;•' -î ;̂ zoekgedrag van bepaalde groepen lijkt ook minder effectief, omdat ze 

' • ' ;'•'•' relatief vaak informele kanalen gebruiken: Turken en Marokkanen zoeken 
'. '<•.•; ' vaak via vrienden, kennisscn en familieleden (Veenman 1990, 50). Dit 
^' v' • • zoekgedrag kan een van dc mogelijke oorzaken zijn van hoge werkloos

heid onder hen. Het succes van het zoekkanaal is namelijk voot een groot 



deel afhankelijk van de wijze waarop personeel wordt geworven. Hierop 
komen we terug. 

3.4.2 Werkloosheid door achterstelling 

Omdat de hogere werkloosheid onder leden van minderheidsgroepen 
slechts zeer ten dele verklaard kan worden in termen van 'achterstand' zou 
een niet te onderschatten deel weleens veroorzaakt kunnen worden door 
'achterstelling', oftewel 'processen en mechanismen die allochtonen (zelfs 
met de meest gunstige kenmerken) terecht doen komen in een ongunsti-
ge positie' (Veenman 1990, 51). Achterstelling valt uiteen in twee vor
men: indirekte en direkte discriminatie. 

Indirekte discriminatie wil zeggen dat de discriminatie niet opzettelijk is 
of niet direkt als zodanig te herkennen is. De wijze waarop indirekte dis
criminatie een rol speelt bij de werkloosheid is te zien bij het wervingsbe-
leid van instellingen en bedrijven: voorbeelden hiervan zijn informele 
werving door middel van werknemers die overwegend autochtoon zijn en 
interne sollicitaties bij instellingen of bedrijven die voornameiijk uit 
autochtonen bestaan. Ook is er sprake van 'mismatch': het al eerder 
genoemde verschijnsel dat de 'wervings'-kanalen van de werkgevers niet 
aansluiten op de 'zoek'-kanalen van de migranten, in het bijzonder van 
Turken en Marokkanen (Penninx, Schoorl en van Praag 1993, 127-128). 
Indirekte discriminatie bij wervings- en selectieprocedures kan verder 
plaats vinden door toepassing van psychologische tests die cultuurgebon-
den zijn en door etnocentrisme bij personeelsselecteurs. Dit laatste wil 
zeggen dat de selecteurs reageren op sollicitanten uit minderheidsgroepen 
vanuit het eigen cultuurpatroon (Veenman 1991, 21). 
Niet alleen bij de insttoom, maar ook bij de uitstroom uit organisaties 
blijken minderheden in het nadeel zijn. Wanneer er ontslagen vallen dan 
wordt er minder rekening gehouden met de belangen van werknemers uit 
minderheidsgroepen dan van autochtone werknemers (Penninx, Schoorl 
en van Praag 1993, 128). 

Eerder is geconstateerd dat arbeids- en uitzendbureaus personeel selec-
teerden op slaagkans, de kans dat de plaatsing succesvol is. Dit kan tot 
gevolg hebben dat geselecteerd werd naar de voorkeuren en de wensen 
van de werkgever of dat daarop geanticipeerd wordt. De mate waarin 
leden uit minderheidsgroepen daardoor benadeeld worden is niet duide
lijk. Feit is wel dat uitzendbureaus zich extra inspannen om werkzoeken
den uit deze groepen te plaatsen (Veenman 1991, 24). Ook bij de arbeids-
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bureaus wordt de nodige moeite gedaan om de verhouding 'allochtone :%;, 
geplaatsten'/'allochtonen in de kaartenbak' evenredig te maken, al blijkt 
dit geen eenvoudige taak te zijn (Nieuwsblad Migranten 1993-6, 1). ' • ;• 
Met de voorgaande voorbeelden van mogelijke achterstelling zijn we deels 
al terecht gekomen in het grijze gebied tussen indirekte en direkte discri
minatie. In dat gebied ligt ook de toepassing van sociaal-normatieve cri- '"•-••;, 

teria die worden aangelegd bij de selectie uit het arbeidsaanbod. Een over-
weging van deze aard is bijvoorbeeld dat de kandidaat 'in het team moet 
passen'. Migranten zijn hierbij in het nadeel, omdat ze vaak gezien wor
den als sociaal of cultured 'anders', of omdat ze een onvoldoende beheei-
sing van de Nederlandse taal hebben. Wat ook een rol speelt bij beslissing 
om iemand wel of niet aan te nemen is het negatieve beeld over migran
ten voor wat betreft productiviteit dat opgeld doet bij selecteurs (Penninx, 
Schoorl en van Praag 1993, 128; Veenman 1991, 19). 
We komen daarmee bij onderzoeken, met name naar meningen en hou-
dingen van personeelschefs, die belangrijke aanwijzingen geven voor het 
bestaan van direkte discriminatie. Twee onderzoeken van Veenman die 
weliswaar in het begin en midden van de jaren tachtig zijn gehouden, vor
men het begin van een reeks van onderzoeken van dit soort. Uit het eer
ste onderzoek bleek dat van de geinterviewde personeelsselecteurs ruim 
een derde liet weten geen allochtonen (meer) aan te nemen, bij een derde 
hing dat af van de allochtone bevolkingsgroep waaruit de sollicitant 
afkomstig was. Slechts een derde zei geen onderscheid naar etnische hei-
komst te maken. In het tweede onderzoek gaven werkgevers/personeels-
functionarissen en bemiddelaars van arbeidsbureaus te kennen dat vol
gens hen discriminatie de belangrijkste oorzaak is van de hoge werkloos
heid onder allochtonen (Veenman 1991, 20). Ook uit een recent ondei-
zoek van Van Beck lijken hier aanwijzingen voor te zijn. Uit zijn ondei- ' " ' 
zoek blijkt dat onderzochte werkgevers hun voorkeur voor een groot deel .••'"; ' 
laten bepalen door leeftijd, geslacht, gezondheid en etnische afkomst. Van -, -
Beek concludeert dan ook voorzichtig dat discriminatie hier een rol speelt ; ~ ' 

" . , •• ' (zie R. Wijks in Buitenlanders bulletin, oktober 1993, 24). y-

•-;: Hoe groot de rol van achterstelling is bij de werkloosheid onder minder- - _ ,̂  
,'' heden is moeilijk vast te stellen. Indirekte discriminatie is daarbij het • % 

' ;..• gemakkelijkst aannemelijk te maken door ongelijke uitkomsten bij gelij- • ;-
ke kwalifikatie aan te tonen. Direkte discriminatie is een stuk moeilijket / '. 

'\'_ V. ."' aan te tonen, zeker wanneer het gaat over een gevoelig onderwerp als min
derheden op de arbeidsmarkt waarvan velen toch wel vinden 'dat er lets ' ; 
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aan gedaan moet worden'. Maar als het inderdaad zo is dat een groot deel 
van de hoge werkloosheid onder leden van minderheidsgroepen verklaard 
kan worden door 'achterstelling' (direkte of indirekte discriminatie), en 
het bovenstaande wijst in die richting, dan is er blijkbaar meer nodig dan 
vage intenties. Om ongelijke uitkomsten bij gelijke kwalifikaties te voor-
komen, dient direkte en indirekte benadeling van minderheden expliciet 
bestreden te worden. Een Wet Bevordering Evenredige Arbeidsdeelname 
Allochtonen zou werkgevers tot zo'n expliciet beleid kunnen aanmoedi-
gen. Of dit ook voldoende zal zijn, moet de tijd uitwijzen. 

3.5 Samenvatting over de periode 1988-1992 

De periode 1988-1992 heeft een groei laten zien van de beroepsbevolking 
in Nederland. Zowel het aantal autochtonen als het aantal leden uit min
derheidsgroepen is in deze periode toegenomen. Bij Turken en Marok
kanen lijkt deze groei vooral veroorzaakt te worden door gezinsvorming. 
Op grond van deze groei zou men verwachten dat ook de participatie
graad, het deel van de 15-64 jarigen in de totale bevolking dat tot de 
beroepsbevolking behoort, eveneens zal toenemen. Dit is echter niet het 
geval. Voor zowel Turken als Marokkanen en Antillianen daalt de partici
patiegraad juist in de periode 1988-1992. Dit betekent dat een steeds 
kleiner wordend aandeel personen, afkomstig uit deze groepen, tot de 
beroepsbevolking behoort. Alleen bij Surinamers stijgt de participatie
graad tussen 1988 en 1992. 

Van de beroepsbevolking is gekeken naar het opleidingsniveau. Dit vormt 
een indicatie voor de kansen op de arbeidsmarkt. Leden van minder
heidsgroepen lijken beter opgeleid te taken. Deze winst wordt echter weer 
teniet gedaan doordat ook autochtonen, die gemiddeld al beter geschoold 
waren, hoger opgeleid raken. Vooral Turken en Marokkanen, en in min
dere mate Surinamers en Ajntillianen, lijken hierdoor benadeeld te wor
den. 

De positie van de werkende leden van minderheidsgroepen is bekeken 
aan de hand van de kenmerken bedrijfstak, beroepstak, functieniveau en 
dienstverband. Bij de bedrijfs- en beroepstakken zien we dat Turken en 
Marokkanen voor een groot deel werkzaam zijn in de ambachts-, Indus
trie-, en transport en verwante beroepen. Wanneer we kijken naar de 
fimctieniveaus dan blijkt dat de grootste concentratie Turken en 
Marokkanen te vinden zijn in de laagste twee flinctieniveaus! Ze zijn 
daarin zeer sterk oververtegenwoordigd ten opzichte van de autochtonen. 
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Een uitzondering hierop vormen de Marokkaanse vrouwen die relatief " ;•-','' 

vaak werkzaam zijn in de dienstverlenende en administratieve beroepen '•-; '. •.',:" 

en in mindere mate tot de twee laagste ftinctieniveaus behoren. , . 1 ' , . - ' .--
Surinamers en Antillianen zijn meer verspreid over de verschillende '• r-> -
beroepstakken. Grote verschillen zijn er naar 'geslacht'. Bijna de helft van •. ' •?,, 
de Antilliaanse en Surinaamse mannen zijn werkzaam in de ambachts-, " - . i '• " 
Industrie-, en transport en verwante beroepen. Antilliaanse en Surinaamse '; '; -v 

vrouwen zijn daarentegen voor meer dan de helft werkzaam in de admi- . , .,' ,^ 

nistratieve en dienstverlenende beroepen. Voor wat betreft het fiinctie- -
niveau zijn Surinamers en Antillianen meer in de middengroepen te vin-
den^:- ,: ̂  

Bij de aard van het dienstverband hebben we gezien dat, hoewel het over
grote deel van de personen een vaste baan hebben, vooral de leden van de 
grootste minderheidsgroepen (Turken, Marokkanen, Surinamers en 
Antillianen) in een minder gunstige arbeidspositie verkcrcn dan de 
autochtonen. Deze allochtonen werken namelijk vaker in de als kwets
baarder te kenmerken tijdelijke banen. 

De werkloosheid onder minderheden is nog steeds erg hoog, ondanks het 
feit dat er in de periode 1988-1992 zowel in absolute als in relatieve zin 
een neergaande trend te ontdekken is. Er zijn verschillende manieren om 
'werkloos' te definieren. Dit heeft gevolgen voor wie wel of niet als werk
loze wordt mecgeteld. Maar zelfs in het meest gunstige geval geldt dat de 
werkloosheid onder Antillianen en Surinamers ruim 3 maal zo hoog is als 
onder autochtonen, bij de Turken en Marokkanen is de werkloosheid 
zelfs 5 maal zo hoog. 

Wanneer een onderscheid wordt gemaakt naar verschillende achtergrond
kenmerken dan zien we hetvolgende beeld. Het percentage werklozen is 
onder mannen lager dan onder vrouwen, de verschillen tussen autochto^ ,- - • ', -,..'. 
nen en leden uit minderheidsgroepen zijn bij de vrouwen echter weer ' ,. '•',•" 

kleiner dan bij de mannen. Verder zijn Turkse en Marokkaanse mannen ; ' , ' " ' • !j: 
en vrouwen wat vaker werkloos dan Surinaamse en Antilliaanse mannen '• ,̂  - . , 

en vrouwen. , '. %•- '-V"-- .̂ '•'':*;• -'-•'••-•.'-;"".;''^•' -. ;• 
Jongeren uit minderheidsgroepen van 15 tot 30 jaar zijn in hoge mate ' '- :','. 

oververtegenwoordigd bij de werklozen. In deze leeftijdsgroep is de ';i',' " 
omvang procentueel gezien het hoogst bij de 15 tot 24 jarigen. In ver- ,' • ' •-
bonding gezien is de sterkste oververtegenwoordiging ten opzichte van de ' • ' 
autochtonen echter te vinden bij de allochtone jongeren van 25 tot 30 • ^ ; ' ' 
jaar. In deze leeftijdsklasse is de werkloosheid onder Marokkanen en ' . ' '• 



Antillianen zelfs zo'n 9 maal hoger dan onder autochtone jongeren. 
Verder is het opvallend dat ook de werkloosheid onder ouderen van 50 tot 
65 jaar hoog is, en dan met name onder Turkse en Marokkaanse mannen 
en Surinaamse vrouwen. Binnen deze groepen is de helft als niet-werk
zaam te kenmerken. 

Naar het opleidingsniveau is de werkloosheid het hoogst onder diegenen 
met ten hoogste basisonderwijs. Voor met name Marokkaanse en 
Antilliaanse vrouwen is die zeer hoog. Daarnaast zijn er nog twee belang
rijke bevindingen gedaan. Ten eerste is er bij een gelijk opleidingsniveau 
relatief gezien toch nog een groter deel van de minderheidsgroepen als 
niet-werkzaam aan tc merken dan van de autochtonen. Daarnaast geldt 
lang niet voor alle minderheidsgroepen dat het percentage niet-werkza
men daalt naarmate het opleidingsniveau stijgt. Deze twee bevindingen 
leiden tot de conclusie dat de hoge werkloosheid onder minderheden niet 
veroorzaakt wordt door het opleidingsniveau alleen. 
Gekeken is ook naar de duur van de werkloosheid. Onder Turken en 
Marokkanen is bijna 3 op 4 werkzoekenden zonder baan als langdurig 
werkloze aan te merken. Bij Surinamers en Antillianen geldt dit voor 2 op 
de 3 personen. Ter vergelijking: bij de autochtonen is 1 op de 2 werkzoe
kende zonder baan langdurig werkloos. ,. ' • ^ 
De verblijfsduur in Nederland levert intetessante bevindingen. Ten eerste 
is voor vrijwel alle bevolkingsgroepen de werkloosheid het hoogst onder 
degenen die het kortst in Nederland zijn. Daarnaast is er bij Surinamers 
en Antillianen een positief verband tussen verblijfsduur en kansen op een 
baan: in de groepen die langer in Nederland zitten is de werkloosheid 
lager. Bij de Turken en Marokkanen is er niet een dergelijk patroon te 
ontdekken. De vroeg gekomen 'gastarbeiders' van voor 1975 lijken in 
hoge mate structured werkloos geworden. 

Verklaringen voor de hoge werkloosheid onder minderheden zijn opge-
deeld in de factoren 'achterstand' en 'achterstelling'. Aan de hand van 
Veenman kunnen we stellen dat 'achterstand' wel van betekenis is voor de 
werkloosheid onder minderheden. De omvang van deze betekenis dient 
echter niet overschat te worden. 'Harde' kenmerken als opleiding, leeftijd, 
geslacht, regio en beroepsniveau blijken de werkloosheid onder minder
heden slechts in geringe mate te verklaren. Voor wat betreft andere ken
merken (werkloosheidsduur, verblijfsduur, zoek- en sollicitatiegedrag) is 
niet precies vast te stellen wat hun bijdrage aan de werkloosheid is. Ze lij
ken echter wel een rol te spelen. Dit resultaat doet vermoeden dat een 
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groot deel van de werkloosheid onder allochtonen gezocht moet worden 
in de factor 'achterstelling'. Indicaties hiervoor zijn er volop te vinden. 
Indirecte en vooral directe discriminatie zijn echter moeilijk objectief vast 
te stellen. 
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4 Maatregelen ter bestrijding van de 

werkloosheid 

In dit hoofdstuk gaan we in op maatregelen die op landelijk niveau geno
men zijn om de werkloosheid te bestrijden. Centrale vraag hierbij is wat 
deze maatregelen hebben bijgedragen aan de bestrijding van de werkloos
heid onder minderheden. De maatregelen die hier besproken worden zijn 
voor een groot deel regulier van aard. Dit wil zeggen dat ze niet specifiek 
voor minderheden in het leven zijn geroepen (de zogenaamde categoriale 
maatregelen), maar bedoeld zijn voor de groep werklozen als geheel. 
Initiatieven die er speciaal op gericht zijn leden uit minderheidsgroepen 
aan het werk te helpen (Molukkers 1000-banenplan, EMO-plan, 
Stichtingsaccoord) worden hier buiten beschouwing gelaten. Onze 
belangrijkste opgave is te bepalen of de verschillende maatregelen bijdia-
gen aan een evenredige daling van de werkloosheid onder autochtonen en 
leden uit minderheidsgroepen. 

De initiatieven die op landelijk niveau genomen zijn om de werkloosheid 
terug te dringen worden aangeduid onder de naam ARBeidsVOorzie-
ningsmaatregden (ARBVO-maattegelen). Deze ARBVO-maatregden 
vallen uiteen in vetschillende activiteiten die weergegeven zijn in onder-
staand schema 4.1. 

Bemidddingsactiviteiten hebben betrekking op de directe bemiddeling 
van werkzoekenden. Werkzoekenden kunnen dan zonder extra inspan
ningen naar een baan bemidddd worden door het arbeidsbureau. Bij de 
bemidddingondersteunende activiteiten is dit niet het geval. Deze maat
regelen zijn bedoeld om werkzoekenden bemidddbaar te maken omdat 
zij bijvoorbeeld geen of niet de juiste werkervaring hebben of de 
Nederlandse taal niet voldoende beheersen of eerst een om- of bijscho-
lingscursus nodig hebben om ingepast te kunnen worden. Deze bemid
ddingondersteunende activiteiten vallen dan ook uiteen in arbeidsinpas
sing, scholingsactiviteiten en een categoric overige instrumenten. 
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Schema 4.1 Arbeidsvooraieningsmaatregelen 

ARBVO 

I bemiddeling 

I bemiddelings-

ondersreunende 

activiteiten 

I 1 arbeidsinpassing 

I 2 scholingsactiviteiten 

' — 3 overige instrumenten 

Bron: Verweij 1991, 7. 

Over het succes van deze maatregelen voor minderheden zijn enkele eva-
luatie-studies verschenen waarvan in dit hoofdstuk vedvuldig gebruik zal 
worden gemaakt. Deze studies zijn 'Allochtonen van school naar werk' 
van Roelandt en Veenman (1990), 'Toegankdijkheid en effectiviteit van 
arbeidsvoorziening en volwasseneneducatie' van Verweij (1991) en 'Wie 
komen aan bod?' van Verweij en Laboyrie (1990). Omdat in deze studies 
alle ARBVO-maatregelen behandeld worden en tevens op verschillende 
tijdstippen plaatsvondcn, is het, zij het op bescheiden schaal, mogelijk om 
te kijken of er een ontwikkeling is in de mate van effectiviteit van de ver
schillende maatregelen. Op bescheiden schaal, omdat er slechts sprake is 
van drie studies, maar ook omdat in de loop van de tijd het ARBVO-ins-
trumentarium veranderingen heeft ondergaan. Zo zijn bepaalde maatre
gelen afgeschaft (bijv. dc Jeugdontplooiingsbanen (Verweij 1991, 56)) en 
zijn maatregelen samengevoegd tot een nieuwe maatregd (bijv. de 
Kaderregding Arbeidsinpassing (Verweij 1992,56). 
Het succes van een maatregd wordt in deze studies afgemeten aan de 
hand van de criteria bereik en effectiviteit. Onder bereik wordt verstaan 
dat deel van de totale groep werkzoekenden dat gebruik maakt van een 
maatregd. Van de maatregelen die aan bod komen wordt, waar mogelijk, 
tevens gekeken naar zowel de interne als de externe effectiviteit. Bij de 
interne effectiviteit is de vraag of de gebruiker de 'eindstreep' van een 
maatregd haalt. Hierbij valt te denken aan het afronden van bijvoorbeeld 
een omscholingscursus. Bij dc externe effecitiveit wordt gekeken of een 
bepaalde maatregd ook daadwerkelijk een baan heeft opgdeverd voor de 
gebruiker (Roelandt en Veenman 1990, 52). .. j . . . - > . 
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Het aantal ARBVO-maatregelen is in de loop der jaren zeer omvangrijk 
geworden. Voor de overzichtdijkheid is dan ook gekozen voor het meest 
recente ARBVO-maatregelenpakket. Voor een volledig chronologisch 
overzicht van de maatregelen die genomen zijn in het kader van de 
arbeidsvoorziening wordt verwezcn naar de bijlage. 

De indeling van dit hoofdstuk is als volgt. In paragraaf 4.1 wordt inge
gaan op de bemiddeling. Vervolgens wordt in paragraaf 4.2 gekeken naar 
de verschillende vormen van bemiddelingsondersteuning. Van deze maat
regelen wordt ten eerste gekeken naar activiteiten die betrekking hebben 
op de arbeidsinpassing. Daarover gaat paragraaf 4.2.1. In paragraaf 4.2.2 
wordt ingegaan op de verschillende scholingsmaatregelen. Paragraaf 4.2.3 
gaat over de overige instrumenten die kunnen worden aangeduid als 
bemidddingsondersteunend. In paragraaf 4.4 wordt een conclusie gege-
ven over bijdrage van het ARBVO-instrumentarium aan de terugdringing 
van de werkloosheid onder minderheden. 

4.1 Bemiddeling door Arbeidsvoorziening 

Bemiddeling door Arbeidsvoorziening is onder te verdelen in de direkte 
bemiddeling en de bemiddeling via Job Centres. Allereerst wordt gekeken 
naar de direkte bemiddeling. 

4.1.1 Direkte bemiddeling 

In het laatste kwartaal van 1987 werd 2.3% van de bij het arbeidsbureau 
ingeschreven werkzoekenden via direkte bemiddeling geplaatst. Hiermee 
werd 2.5% van de autochtonen bereikt, maar slechts 0.7% van de leden 
van minderheidsgroepen (Roelandt en Veenman 1990, blz.55). Een forse 
ondervertegenwoordigingderhalve. In het laatste kwartaal van 1989 is het 
al niet veel beter. In deze periode is het bereik voor de totale groep inge
schreven werkzoekenden 5%. Voor de autochtonen bedraagt dit 5.5% 
terwijl dit bij de minderheidsgroepen meer dan 3 maal zo laag ligt: 1.5%. 
Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen blijken het sterkst 
ondervertegenwoordigd te zijn. Het bereik van de direkte bemiddeling is 
over een periode van twee jaar toegenomen, maar dit heeft weinig tot 
geen effect gehad voor leden van minderheidsgroepen.(Verweij 1991, 9). 
Dit resultaat is verontrustend, met name vanwege het feit dat uit ander 
onderzoek blijkt dat het percentage leden uit mindetheidsgroepen dat via 
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het arbeidsbureau aan een baan is gekomen tweemaal zo hoog is als onder 
autochtonen. Zij zijn dus afhankdijker van werk vinden via het arbeids
bureau dan autochtonen (Verweij 1993, 17). Instellingen van de arbeids-
voorzieningen spannen zich momented weliswaar extra in om eind 1994 
tot een evenredigheidsoutput te komen, dit wil zeggen dat ze trachten een 
even groot percentage personen uit mindetheidsgroepen naar een baan te 
bemiddelen als in de kaartenbakken voorkomen (Nieuwsblad Migranten 
1993-16, 1 en 6). Maar of dit streven ook gehaald wordt is zeer de vraag 
(zie inleiding). 

De externe effectiviteit, dat wil in dit geval zeggen het aantal geplaatsten, 
is dus lager bij de minderheden dan bij autochonen. Als we het aandeel 
werkzoekenden dat als onbemiddelbaat wordt aangemerkt beschouwen 
als maat voor de interne effectiviteit, dan kunnen we ook in dit geval zeg
gen dat de effectiviteit voor leden van minderheidsgroepen lager is dan 
voor autochtonen. Eind 1989 was 25% van de ingeschreven werkzoeken
den die tot de etnische minderheden behoort 'onbemidddbaar', terwijl 
dit zelfde gold voor 17% van de autochtonen en voor 18% van de gehe
le groep ingeschreven werkzoekenden (Verweij 1991, 11-12). 

4.1.2 fob Centres 

Job Centres, opgezet in 1986, zijn een bijzonder soort arbeidsbemidde-
ling. Werkzoekenden kunnen hier een baan uitzoeken. Een baliemede-
werker controleert vervolgens of de werkzoekende aan de functie-eisen 
voldoet. Is dit het geval, dan worden de gegevens van de werkgever aan de 
sollicitant doorgegeven. Omdat Job Centies ook openstaan voor werk
zoekenden die niet staan ingeschreven bij het arbeidsbureau is het moei
lijk om een dodgroep af te bakenen. Hoewel precieze schattingen over het 
bereik van Job Centres hierdoor niet zijn te maken, zijn er aanwijzingen 
dat leden uit minderheidsgroepen bij dit instrument zijn ondervertegen
woordigd. In 1990 behoorde 16% van de Job Centre-klanten hiertoe, ter
wijl in april van datzelfde jaar 28% van de bij arbeidsbureau ingeschreven 
werkzoekenden tot een van de minderheidsgroepen kon worden gerekend 
(Vbrweij 1993, 18). • > . .̂,; - :-- ; r V . ̂  
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4.2 Bemiddelingsondersteunende maatregelen 

4.2.1 Arbeidsinpassing 

Bij arbeidsinpassing gaat het om maatregelen die zijn bedoeld om werk
zoekenden door middel van het opdoen van werkervaring, betere kansen 
op een baan te geven. 

Kaderregeling Arbeidsinpassing (KRA) 
De KRA, van kracht geworden vanaf juli 1989, is bedoeld om werkgevers 
te stimuleren langdurig werklozen aan te nemen door middel van het ver-
strekken van een eenmalige uitkering en het — tijdelijk — verlenen van een 
gededtelijke premievrijstdling. Deze maatregd valt uiteen in twee gedeel-
ten (Arbeidsvoorziening 1993, 9). 

1 Reguliere-Arbeidsplaatsenvariant (RAP). De RAP is een vervolg in 
gewijzigde vorm op de 'oude' Wet Vermeend/Moor. Volgens deze 'oude' 
regding moest men minstens drie jaar werkloos zijn om ervoor in aan-
merking te komen. Bij de RAP is dat verminderd tot twee jaar en voor 
etnische minderheden zelfs iix\. jaar. Hierdoor is de dodgroep verbreed. 
Daarnaast was de eenmalige uitkering voor werkgevers in de 'oude' rege-
ling /4.000,-. Om plaatsing van mensen, die langer dan 3 jaar werkloos 
zijn, aantrekkelijk te houden voor werkgevers, is de eenmalige subsidie 
alleen voor deze gevallen opgetrokken tot /6.000,- . De periode van vrij-
stdling is - onveranderd - vier jaar gebleven. 

2 Werkervaringsplaatsenvariant (WEP). Een werkervaringsplaats duurt 
een jaar en dient aanvullend te zijn ten opzichte van de bestaande werk
gelegenheid. Hiervoor komen alleen personen in aanmerking die langer 
dan drie jaar werkloos zijn. Een WEP kan gevolgd worden door een RAP, 
hetgeen voot de dednemer de doorstroming naar een reguliere arbeids-
plaats bevordert. Voor de werkgever betekent dit een extra premievrijstd
ling van vier jaar. De eenmalige subsidie is voor de marktsector maximaal 
/15.000,- en voor de coUectieve sector /22.000,—. 

Naast een voortzetting van de Wet Vermeend/Moor is de KRA tevens een 
voortzetting van de Maattegd ter Ondersteuning van de Arbeidsinpassing 
(MOA) en voor een groot deel van de Werkgdegenheidsverruimende 
Maatregd (WVM) (Verweij 1991, 13). 

77 



Om iets te zeggen over het bereik van de RAP is het nodig eerst terug te 
grijpen naar de resultaten van de Wet Vermeend/Moor. In 1987 werd het 
aandeel van de niet-Nederlanders^ in deze maatregd door Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid geschat op 8%. Dit betekende een ondervertegen-
woordiging omdat het aandeel niet-Nederlanders in de dodgroep 13% 
bedroeg (Roelandt en Veenman 1990, 67). Uit een recent onderzoek, uit
gevoerd door het Nederlands Economisch Instituut in opdracht van 
Arbeidsvoorziening, blijkt dat 10% van de KRA-plaatsingen niet-
Nederlanders betreft. De dodgroepverruiming heeft dus nauwelijks effect 
gehad. Wanneet men rekening houdt met de etnische afkomst (gebootte-
land/geboortdand ouders/vindt zichzdf allochtoon) dan blijkt dat 20% 
van geplaatsten tot een minderheidsgroep behoort. Het aandeel van de 
leden van minderheidsgroepen in een controlegroep van langdurig werk
lozen die niet aan de KRA dednemen is echter 36%. De onderzoekers 
merken dan ook op dat hun resultaten een aanwijzing zijn dat zij onder
vertegenwoordigd zijn onder dc KRA-geplaatsten (Arbeidsvoorziening 
1993, 25). 

Vergoedingsregeling Uitzendbureau (VU) 
De VU is ingesteld sinds 1 april 1990 en vervangt de Jeugdontplooiings
banen QOB). De VU houdt in dat langdurig werklozen werkervaring 
kunnen op doen via gesubsidieerde uitzendbureaus. De werkgever kan 
hiervoor een subsidie ontvangen van 33% van de loonsom (minimum-
loon) van de werkloze. Commerciele uitzendbureaus krijgen, indien zij 
dednemen, een vergoeding van 15% van de loonsom (minimumloon). 
De dodgroep van de VU is dezelfde als van de KRA. 
Etnische minderheden blijken evenredig gebruik te maken van deze rege-
ling. Zowel in de groep dednemenden als in de dodgroep bedraagt hun 
aandeel 24% (Verweij 1993, blz.20). Dit lijkt een goed resultaat, maar we 
kunnen de VU zien als een soort vangnet van de KRA. Wanneer het, om 
wat voor reden dan ook, niet lukt om iemand via de KRA te plaatsen, dan 
wordt hij/zij doorgesluisd naar de VU. Het is dan ook niet verwonderlijk 
dat veel leden uit minderheidsgroepen in de VU terecht komen omdat ze 
niet voor de KRA in aanmerking komen. ^ . . , . • 

Premie Aanvaarding Lager Loon (PALL) 
De regding PALL is een preventieve maatregd. Deze heeft tot doel (lang
durige) werkloosheid te voorkomen door het verstrekken van een eenma
lige uitkering bij het aanvaarden van werk met een lagere beloning. De 
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maatregd is van kracht gegaan op 1 September 1987 ter vervanging van 
de Loonsuppletieregding (LSR). Het bereik van de PALL is klein (1989: 
375, eerste helft van 1990: 5) (Verweij 1991, 16). De PALL is dan ook 
met ingang van 1991 afgeschaft. 

Banenpools 
Banenpools, van kracht sinds September 1990, richten zich op zeer moei
lijk bemiddelbare personen. Werklozen die gebruik maken van deze voor-
ziening treden in dienst bij een banenpoolorganisatie die hen tegen het 
minimumloon uitleent aan instellingen in de collectieve sector. Daar ver-
vullen zij additionele arbeid. Banenpools zijn te beschouwen als het sluit-
stuk van de arbeidsvoorziening. 

Uit een eerste evaluatie van de eerste helft van 1991 blijkt dat 10% van 
de banenpoolers behoort tot een van de minderheidsgroepen. Dit per
centage ligt 'beduidend lager' dan het percentage minderheden onder de 
langdurig werklozen (Minderhedennota 1993, 23). Dit wil dus zeggen 
dat ook bij deze maatregd minderheden ondervertegenwoordigd zijn. 

4.2.2 Scholingsmaatregelen ••; .:'•' 

Scholingsmaatregelen hebben tot doel werkzoekenden betere kansen te 
bieden op een baan door middel van het verstrekken van opleidingen. 

Centra voor Beroepsorientatie en Beroepsbeoefening (CBB) S . 
Het CBB is bedoeld om kansen op werk te vergroten voor personen die 
een achterstand hebben als gevolg van sociaal-culturde factoren. Deze 
achterstand heeft voornameiijk betrekking op de volgende factoren: 

1 Onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal. 
2 Onvoldoende kennis van de Nederlandse arbeidsverhoudingen. 
3 Te weinig kennis en vaardigheid die noodzakelijk zijn voor een begin-
nend beroepsbeoefenaar. 

Het is moeilijk vast te stellen wat de dodgroep van de CBB is. Dit komt 
door de ruime definiering: 'de dodgroep bestaat uit alle legaal in 
Nederland verblijvende ingeschreven werkzoekenden' (Roelandt en 
Veenman 1990, 72). Er zijn echter wel schattingen gemaakt van de dod-
gfoep waaruit blijkt dat het aandeel minderheden binnen de dodgroep 
ligt tussen 22% en 34%, een vrij ruime marge dus. Aangezien het aandeel 
minderheden onder de CBB-dednemers 28% bedraagt, is er dus niet te 
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zeggen of ze onder- danwel oververtegenwoordigd zijn. Er zijn echter wel 

aanwijzingen dat het aantal cursisten afkomstig uit minderheidsgroepen 

afneemt (Verweij 1991, 17). 

Kaderregeling Scholing (KRS) 
De KRS is van kracht sinds januari 1987. Het is een regding die voorziet 
in een tegemoetkoming in de studiekosten en is bedoeld voor werklozen, 
die zonder scholing niet kunnen worden ingepast, en met werkloosheid 
bedreigde werkenden, die door middel van de KRS gehandhaafd kunnen 
worden in het arbeidsproces. 

De KRS valt dus uiteen in een component voor de werklozen en voor de 
werkenden. Eind 1989 heeft het overgrote deel van de toepassingen 
betrekking op werklozen: 80%. Daarvan behoort 9% tot een van de min
derheidsgroepen. Van de 20% werkenden behoort 3.7% tot een van de 
minderheidsgroepen. Twee jaar daarvoor was hun aandeel nog 8% bij de 
werklozen, bij de werkenden was dat 3.7%. Dit zijn dus minieme veran
deringen. Hoewel het bereik van de maatregd moeilijk is vast te stellen 
lijkt het crop dat er zowel bij de werklozen als bij de werkenden sprake is 
van een ondervertegenwoordiging van de minderheden. Bij de werklozen 
is het echter wel zo dat aanvankelijk Antillianen, Molukkers, Spanjaarden 
en Tunesiers evenredig of licht oververtegenwoordigd waren. In 1989 
waren alleen de Molukkers licht oververtegenwoordigd (Roelandt en 
Veenman 1990, 69, Verweij 1991, 19). 

Centra Vakopleidingen (CV) 
CV's verzorgen aanvullende scholing voor werklozen en met werkloos
heid bedreigden. De dednemers zijn 18 jaar en ouder en kunnen oplei
dingen volgen in de bouw, metaal en dektrotechniek, de procesindustrie 
en de administratieve beroepen. 

Ook bij deze regding zijn de minderheden als groep ondervertegenwoor
digd. Dit is echter niet voor alle afeonderlijke groepen het geval. 
Molukkers blijken, net als bij de KRS, oververtegenwoordigd te zijn, zelfs 
in sterke mate. Antillianen/Arubanen en Grieken zijn licht oververtegen
woordigd. De andere groepen zijn ondervertegenwoordigd waarvan de 
Surinamers, Turken en Marokkanen het sterkst. 
Wanneer gekeken wordt naar de interne effectiviteit blijkt de uitval het 
sterkst te zijn onder Marokkanen, Molukkers en Antillianen/Arubanen 
(ruim boven de 40%). Van de verschillende opleidingsrichtingen doet de 



administratieve het het best. De uitval bij 'bouw', 'metaal' en 'overig' is 
aanzienlijk hoger. 
De externe effectiviteit wordt bescheiden genoemd. Anderhalf jaar na 
afloop van de cursus heeft 83% van de autochtonen een baan gevonden. 
Onder leden van minderheidsgroepen ligt dit percentage aanzienlijk 
lager: 71%. Geconcludeerd wordt dat CV's 'niet structured bijdragen aan 
een verbetering van de arbeidsmarkt situatie van etnische minderheden' 
(Verweij 1991, 20-23). 

Overige scholingsmaatregelen 
Naast de bovenstaande maatregelen zijn er nog een aantal andere scho
lingsmaatregelen waarvan helaas (nog) niets te zeggen valt over de mate 
van evenredigheid waarmee leden uit minderheidsgroepen participeren. 
Deze maatregelen zijn: 

/ Bijdrageregding Vakopleiding Leerlingwezen (BVL), een subsidiem-
aatregd die zich richt op de versterking van de praktijkcomponent van 
het leerlingwezen. 

2 Bijdrageregding Bedrijfstakgewijze scholing (BBS), vooral bedoeld 
voor langdurig werklozen en minderheden. Met de BBS wordt beoogd 
het stimuleren van scholing op bedrijfstakniveau. 

3 Sollicitatieclubs (SOL) zijn bedoeld voor werklozen voor wie onvol
doende zoek- en soUicitatievaardigheden de belangrijkste belemmering 
lijkt te zijn voor het vinden van een baan. De maatregd houdt dan ook 
in het trainen en vergroten van soUicitatievaardigheden. De dednemers 
worden geselecteerd op bepaalde kenmerken (motivatie, voldoende 
Nederlandse taalvaardigheid, een gewenste aansluiting tussen beroep en 
opleiding). Dit heeft tot gevolg dat van de minderheden groepen voorna
meiijk hoger opgdeide Surinamers an Antillianen meedoen (Verweij 
1993, blz.24). 

4 Vrouwenvakscholen (WS), richten zich op het opleiden van vrouwen 
in traditionde mannenberoepen en in de informatica en geeft ondersteu
ning bij het vinden van werk of het opzetten van een eigen bedrijf Hoewel 
het bij deze regding niet mogelijk is naar etnische groepering uit te split-
sen zijn er toch aanwijzingen dat het effect van de maatregd op de arbeids-
marktsituatie van etnische minderheden gering is (Verweij 1991, 25). 
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5 Primaire Beroepsgerichte Volwasseneneducatie (PBVE) is een regding 
die als doel heeft het realiseren van een voor de arbeidsmarkt relevant 

. -f ,̂.'.v scholingsaanbod. De dodgroep bestaat uit personen met een zwakke 
/ • -. ' " arbeidsmarktpositie (met werkloosheid bedreigden, (her)intredende vrou-

•'''•' , " ' wen en etnische minderheids-groeperingen). Zij dienen minstens 18 jaar 
' V te zijn en een opleiding te hebben gevolgd op maximaal LBO-niveau. -

" 4.3 Overige instrumenten 

Naast arbeidsinpassing en scholing is er nog een derde categoric instru
menten die als bemidddingsondersteunend zijn aan te merken. De hier 
besproken instrumenten zijn Stichting uitzendbureaus arbeidsvoorzie
ning (START) en de Herorienteringsgesprekken (HOG). 

Stichting uitzendbureau arbeidsvoorziening (START) 
START is bedoeld om via de 'uitzendformule' werkzoekenden die niet 
direct plaatsbaar zijn aan een tijdelijke baan te helpen. De dodgroep 
bestaat derhalve uit minder validen, personen van 45 jaar en ouder en 
werkzoekenden die tenminste 3 maanden als werkloos staan ingeschre
ven. 
START bestaat sinds 1978 maar blijkt in haar nu 15-jarige bestaan geen 
substantide bijdrage te hebben geleverd aan de terugdringing van de 
werkloosheid onder minderheden. Eind 1987 was 5.6% van de dedne
mers afkomstig uit een van de etnische minderheidsgroeperingen, terwijl 
hun aandeel in de dodgroep (moeilijk plaatsbaren) 16.5% bedroeg. 
Molukkers zijn als enige minderhedengroep oververtegenwoordigd. De 
ondervertegenwoofdiging is het grootst onder Antillianen/Arubanen en 
Surinamers (Roelandt en Veenman 1990, 59). Begin 1990 is er nog niet 

.' -' veel vooruitgang geboekt. Dan bestaat de groep dednemers aan START 
•,. \ , • - voor 6.8% uit minderheden, terwijl 16.4% van de 'niet-direct-plaatsba-

' ,. ' ten' behoort tot een van de minderheidsgroepen. Ook hier zijn de 

', /' " Molukkers oververtegenwoordigd. Turken zijn licht ondervertegenwoor-
, - v ' digd terwijl de ondervertegenwoordiging onder Antillianen/Arubanen en 

- ":" ~ Surinamers zeer sterk is. In wat mindere mate geldt dit ook voor 

; ' - . Marokkanen (Verweij 1993, 25). 

Herorienteringsgesprekken (HOG) ^ 
Herorienteringsgesprekken hebben tot doel het contact met de langdurig 
werkloze te herstdlen. Ze zijn bedoeld om mensen die langer dan drie jaar 
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werkloos zijn inzicht te geven in de mogdijkheden om hun arbeids-
marktperspectieven te verbeteren. Aan de hand van het HOG wordt een 
actieplan opgestdd dat kan bestaan uit: scholing; doorverwijzing naar 
bemiddeling/Maatregel Langdurig Werklozen (MLW); beroepskeuze-
advies; sollicitatietrainingof-club; werkervaringsplaats; medische keuring 
of een Wet Sociale Voorzieningsplaats (WSW). Hoewel ondergebruik van 
de HOG door etnische minderheden niet is aangetoond zijn er aanwij
zingen dat als gevolg van selectieprocessen minderheden een Ideinere kans 
maken om voor een gesprek te worden opgerocpen. Een van de sdectie-
criteria is het oproepen van met name relatief kansrijken (Verweij 1993, 
26). 

In verband met de herorienteringsgesprekken is het goed om melding te 
maken van de maatregd 'Arbeidsinpassing etnische minderheden', de 
HOG-100 van 1988. Deze maatregd houdt in dat er speciaal voor min
derheden 100 extra HOG-functionarissen zijn aangetrokken. Hierdoor is 
het mogelijk om ook werkloze allochtonen die 1 of 2 jaat werkloos zijn 
(in plaats van de reguliere 3 jaar) voor een gesprek op te roepen. De 
HOG-100 maatregd lijkt zeer effectief te zijn (Minderhedennota 1993, 
17). Oorzaak hiervoor lijkt met name het feit dat de HOG-medewerker 
dezelfde etnische achtergrond heeft als de dednemer. 

Overige voorzieningen 
Niet alle voorzieningen die vallen onder de 'overige instrumenten' zijn 
behandeld. Dit komt omdat gegevens omtrent dedname, bereik en de 
mate van gebtuik van de maatregd ontbreken (bijvoorbeeld de Vrouw en 
Werkwinkds) en/of omdat de maatregd reeds is beeindigd (bijvoorbeeld 
de Bijzondere Regionale Projecten of de Probleem Cumulatie Gebieden). 

4.4 Samenvatting 

Bij de maatregelen die betrekking hebben op bemiddeling blijkt dat leden 
uit minderheidsgroepen (nog steeds) ondervertegenwoordigd zijn bij de 
direkte bemiddeling door het arbeidsbureau. Vooral Turken, Marok
kanen, Surinamers en Antillianen komen moeilijk aan een baan via direkt 
bemiddeling. Er zijn sterke aanwijzingen dat minderheden bij de Job-
Centres ondervertegenwoordigd zijn, in welke mate precies is echter niet 
vast te stellen. 
Bij de bemiddelingsondersteunende maatregelen is het niet veel beter. Als 
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het gaat om arbeidsinpassing dan is er over de Kaderregeling Arbeids
inpassing te zeggen dat er indicaties zijn dat minderheden onderverte-

>, genwoordigd zijn. Dit zelfde geldt voor de Banenpools. Alleen bij de 
V " Vergoedingsregeling Uitzendbureau zijn leden uit minderheidsgroepen 

evenredig vertegenwoordigd. Hierbij dient wel vermeld te woiden dat 
VU-dednemers een soort restcategorie vormen van de KRA. 
De Centra voor Beroepsorientatie en Beroepsbeoefening is de enige van 
de scholingsmaatregelen waar gehoopt mag worden op een evenredige 
vertegenwoordiging van de minderheden. Bij twee andere scholingsmaat-

•' regelen, Kaderregeling Scholing en Centra Vakopleiding, blijken minder
heden echter niet evenredig te participeren. De mate waarin verschilt ech
ter per bevolkingsgroep. Molukkers blijken oververtegenwoordigd te zijn. 
Bij de Centra Vakopleidingen zijn met name Surinamers, Turken en 
Marokkanen sterk ondervertegenwoordigd. 

Van de overige bemiddelingsondersteunende maatregelen is de Stichting 
uitzendbureau arbeidsvoorziening (START) het belangrijkste. Ook hier 
blijken minderheden ondervertegenwoordigd te zijn als het gaat om het 
aandeel in de plaatsingen. Dit geldt echter niet voor iedere groep. 
Molukkers zijn, net als bij de meeste andere voorzieningen oververtegen
woordigd. De groepen die het minst profiteren van de START-maatregel 
zijn de Antillianen, Surinamers en in wat mindere mate de Matokkanen. 
Ook bij de Herorienteringsgesprekken (HOG) zijn er aanwijzingen dat 
minderheden ondervertegenwoordigd zijn. Hier lijken de speciaal voor 
minderheden aangestdde HOG-functionarissen echter wat aan te gaan 
doen. .». - ^ ; 

In het begin van dit hoofdstuk werd de vraag gesteld in welke mate de 
reguliere maatregelen hebben bijgedragen aan de bestrijding van de hoge 
werkloosheid onder minderheden. Het antwoord op deze vraag is niet erg 
opbeurend. Vrijwel op alle vlakken blijkt het arbeidsvoorzieningen-ins-

',, trumentarium tekort te schieten als het gaat om een evenredige bemidde
ling of het evenredig bemidddbaar maken van minderheden. Om de one
venredige werkloosheid van minderheden terug te dringen is het echter 
nodig dat leden uit deze groepen in sterke mate oververtegenwoordigd 
zijn in de verschillende maatregelen die voorzien in arbeid. Nu dit niet 
het geval blijkt, lijkt het dan ook meer dan verstandig dat er initiatieven 
worden genomen buiten de reguliere arbeidsvoorzieningsmaatregden om. 
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5 Asielzoekers, vluchtelingen en de 

Nederlandse arbeidsmarkt 

In het voorafgaande hebben we gekeken naar de onrwikkeling van de 
beroepsbevolking van de vier grootste minderheidsgroepen. Een van de 
factoren die hierbij van belang werd geacht is migratie. We hebben echter 
gezien dat bij Turken, Marokkanen en Antillianen de omvang van de 
netto migratie na 1991 aan het afnemen is. Dit hoeft niet te betekenen 
dat daarmee ook het aantal nieuwkomers zal afnemen. Het lijkt er op dat 
de migratierol van Turken, Marokkanen en Antillianen wordt overgeno-
men door een groep mensen met hele andere motieven van migratie en 
een andere status in Nederland: asielzoekers en vluchtelingen. 

Eind jaren tachtig lijkt het nog niet zo'n vaart te lopen. In 1988 daalt het 
aantal asidverzoeken tot 7.5 duizend. Bijna een halvering in vergelijking 
met 1987. Deze daling blijkt echter van incidentde aard te zijn. In het 
begin van de jaren negentig stijgt het aantal verzoeken spectaculair tot 
boven de 20.000 op jaarbasis. Een werkdijke daling is op korte tetmijn 
nog niet in zicht. In de eerste helft van 1993 zijn er 13.420 asidaanvra-
gen ingediend. Voor een periode van een half jaar betekent dit een record. 
Ter vergelijking: het jaar daarvoor bedroeg het aantal aanvragen in dezelf
de periode nog 7.582 (Nicolaas 1993, 6). Volgens CBS-prognoses zullen 
er over heel 1993 rond de 30.000 verzoeken tot asiel worden ingediend. 
In 1994 zal dit aantal zelfs stijgen tot tussen de 40.000 en 50.000 (De 
Beer 1993, 31-32). Het gaat hierbij echter wel om prognoses die ons 
geenszins zekerheid verschafFen omtrent de toekomst. 

Wanneer asielzoekers in Nederland een aanvraag hebben ingediend, 
wordt in een behanddingsprocedure beslist of ze hier - voor kortere of 
langere termijn — mogen blijven of dat ze het land moeten verlaten. Voor 
ons is van belang hoeveel personen als vluchtding worden erkend (A-sta-
tus) of een vergunning tot verblijf (VTV) krijgen. Deze personen hebben 
namelijk de mogdijkheid om direkt toe te treden tot de arbeidsmarkt. In 
tabel 22 is tc zien wat de gevolgen voor de arbeidsmarkt zijn van de 
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'/ :. • - instroom van asielzoekers. In 1992 stijgt het aantal A-status-toewijzingen 
tot een kleine 5.000. Dit is maar liefst een zes maal hoger aantal als het 

' • jaar daarvoor. Eenzelfde ontwikkeling is te zien bij het aantal VTV-toe-
wijzingen. In 1992 is bijna 7 duizend maal deze beslissing gevallen, meer 

- . •' dan 3.5 maal zo veel als in 1991. Over 1993 zijn cijfers beschikbaar tot 1 
':' december. Het aantal VTV-toewijzingen is gedaald tot rond de 4 duizend. 

i-y . Het aantal A-status toewijzingen is daarentegen gestegen tot rond 10 dui-
• ', .' zend. Terwijl het jaar nog niet is afgelopen betekent dit dus al meer dan 

een verdubbding vergeleken met het jaar daarvoor. Oorzaken voor deze 
grote stijging zijn ondermeer een snellere afhandding van asidzaken, een 
nieuw todatings- en opvangmodd , maar natuurlijk ook een toename 
van het aantal asidverzoeken. 

Het is de vraag of alien die als vluchtding zijn erkend of een vergunning 
tot verblijf hebben gekregen ook daadwerkelijk tot de arbeidsmarkt toe
treden. Hier is weinig over bekend. We weten echter wel het een en ander 
over asielzoekers. Hulshof, De Ridder en Krooneman hebben geprobeerd 
een profielschets te maken van asielzoekers in Nederland. Tevens hebben 
zij gekeken wat het beeld van asielzoekers is over Nederland en wat hun 
verwachtingen zijn omtrent hun verblijf alhier. De kennis die in deze stu
die is opgedaan vormt een indicatie voot de plannen van vluchtelingen en 
VTV'ers aangaande hun toekomst in Nederland. 

Het lijkt crop dat asielzoekers beter toegang hadden tot scholing, infor
matie en financide middden dan de doorsnee-bevolking uit het het-
komstland. Blijkbaar vormen zij een selecte groep. lets meer dan de helft 
van de onderzochte asielzoekers is tussen de 18 en 28 jaar. Van hen is drie
kwart laag opgeleid. Dit wil zeggen dat hun hoogst voltooide opleiding 

r„ / ' " niet hoger is dan de Nederlandse MAVO/LBO-opIeidingen. Bijna 40 
• 1', procent van de jongeren heeft geen werkervaring. lets minder dan de helft 
~ - -'".' J van de onderzochten is ouder dan 28 jaar. De helft van hen is lager opge

leid. In deze leeftijdsklasse heeft een op de tien personen geen werkerva-
' ring. Driekwart van het totaal aantal onderzochte asielzoekers heeft voor 
,' hun komst naar Nederland gewerkt. Een derde van hen was werkzaam in 

de ambacht-, industrie- en transportberoepen. Een vijfde was werkzaam 
in de commerciele sfeer en nog eens een vijfde was vakspecialist (Hulshof 

• . " e.a. 1992, 59-61). 

•', Tijdens hun verblijf in Nederland hebben asielzoekers vrijwel allemaal 
dezelfde plannen. 92% van de onderzochten hecht veel belang aan het 
leren van de Nederlands taal. Zonder kennis van de Nederlandse taal voelt 
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Tabel 22 Aantal asielverzoeken en beslissingen over asielvcczoeken uitgesplitst naar toegekende vluchtelingenstatus (A-status) en toegekende vergunningen tot ver

blijf (V.T.V) 1987-1992 

Asielverzoeken Beslissingen asielverzoeken Verstrekt aantal A-status Verstrekt aantal V.T.V. 

abs. abs. abs. abs. 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993' 

13 460 

7 486 

13 898 

21 208 

21 615 

20 346" 

8 556 

8 841 

11 782 

10 550 

17 239 

32 118 

28 713 

237 

589 

1 032 

694 

775 

4 923 

10 093 

2.8 

6.7 

8.7 

6.6 

4.5 

15.3 

35.2 

894 

915 

1 076 

857 

1 920 

6 891 

4 121 

10.4 

10.3 

9.1 

8.1 

U.l 

21.5 

14.4 

Bron: Directie Vreemdelingenzaken, Ministerie van Justitie. 

a Inclusief asielverzoeken door 'ontheemden' uit het voormalig Joegoslavie. 

* tot 1 december 1993. 

# niet beschikbaar. 



men zich eerder machtdoos, geisoleerd en slecht geinformeerd over de 
eigen rechten en plichten en de gang van zaken binnen de Nederlandse 
samenleving (Hulshof e.a. 1992, 94-95). 86% van de respondenten is 
gei'nteresseerd in scholing. Velen van hen zien (bij)scholing als een nood-
zakdijke voorwaarde om toe te kunnen treden tot een arbeidsmarkt, het
zij de Nederlandse, hetzij elders (Hulshof e.a. 1992, 101; 122). Eveneens 
86% van de onderzochte asielzoekers is geinteresseerd in betaald werk. 
Hoe belangrijk werk voor hen is blijkt uit de reacties die dit onderwerp 
bij hen losmaakt. Geen werk betekent een verlies aan zdfrespect en gaat 
bij velen gepaard met gevodens van 'overbodig' en 'nuttdoos'-zijn. Veel 
van de onderzochten hebben er moeite mee dat zij zich niet kunnen ont-
plooien en geen gebruik kunnen maken van hun capaciteiten (Hulshof 
e.a. 1992, 106-107). 

Wat uit het bovenstaande naar voren komt is dat veel asielzoekers, wan
neer ze eenmaal als vluchtding zijn erkend of een vergunning tot verblijf 
hebben gekregen, van plan zijn om te gaan werken. Velen zijn zich ervan 
bewust dat het leren van de taal een voorwaarde daarvoor is en dat 
(bij)scholing de kansen vergroot op de arbeidsmarkt. Hiervan uitgaande 
is te verwachten dat de hoge stijging van het aantal A-status en VTV-toe-
kenningen van de afgelopen twee jaar een groei zal laten zien van het aan
tal vluchtelingen en VTV'ers op de Nederlandse arbeidsmarkt, hoewel we 
de precieze omvang ervan niet kennen. Het lijkt er echter op dat er in het 
toekomstige werkgdegenheidsbdeid serieus rekening gehouden dient te 
worden met deze ontwikkeling. Het is al een zeer moeilijke opdracht 
gebleken om leden van de vier grootste minderheidsgroepen aan een baan 
te helpen. Vele asielzoekers zijn door toevallige omstandigheden in 
Nederland verzeild geraakt en hun groep bestaat uit vele nationaliteiten. 
De taak om vluchtelingen of VTV'ers aan werk te helpen zal hierdoor 
zeker niet eenvoudiger worden. ,. - . - . ' 

, , / V 
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6 Conclusies 

Welke gevolgtrekkingen kunnen we op basis van de voorgaande analyses 
nu maken voor de toekomstige ontwikkelingen? Zoals in de inleiding 
gezegd zijn we niet in staat om ontwikkelingen precies te voorspdlen. We 
kunnen echter wel op basis van de analyses aannemelijk maken, welke 
ontwikkelingen er bij gdijkblijvend beleid in de komende jaren van ver-
wachte stagnatie in werkgdegenheidsgroei en waarschijnlijk zelf terugg-
gang in werkgelegenheid te verwachten is voor de positie van leden van 
minderheidsgroepen op de arbeidsmarkt. We doen dat door de conclusies 
die we uit de hoofdstukken 2 tot en met 4 getrokken hebben op een iets 
hoger abstractieniveau te formuleren en hun waarschijnlijke consequen
ties voor de komende ontwikkelingen te beschrijven. We spitsen dat toe 
op toetreding tot de arbeidsmarkt. • 

De belangrijkste conclusies uit de analyse van de periode 1979-1985 zijn 
de volgende: 
— Vanaf het midden van de jaren '70 hebben zich als gevolg van her-
structurering en automatisering belangrijke veranderingen voorgedaan in 
de structuur van de werkgelegenheid in Nederland; veel ongeschoolde en 
laaggeschoolde arbeid verdween en de hardste klappen vielen m.n. in 
bedrijfstakken waarvoor voorheen buitenlandse arbeiders gerecruteerd 
werden. Dit veranderingsproces, dat al eerder ingezet was, deed zich voor 
allochtonen het sterkst voelen tijdens de periode van economische stag
natie en recessie tussen 1979 en 1983. 

— De steeds toenemende scholingsgraad van de beroepsbevolking (met 
name het autochtone deel) leidde bij een groot aanbod van arbeid tot ver-
dringing: scholingseisen voor dezelfde fiincties konden gemakkdijk hoger 
gesteld worden, waardoor de positie van laag- en ongeschoolden steeds 
penibder werd. 

— Omdat minderheden, en in het bijzonder Turken en Marokkanen, 
hoofdzakelijk laaggeschoold zijn en sterk vertegenwoordigd waren in 
bedrijfstakken die geherstructureerd en geautomatiseerd werden, groeide 
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de werkloosheid van deze groepen zeer snel tijdens de recessieperiode 
1979-1983. Was voor 1975 het werkloosheidspercentage van buitenland
se arbeiders systematisch lager dan van autochtonen en ging het toen om 
kortstondige werkloosheid, daarna, en met name na 1979 gaan die ver
houdingen wezenlijk anders liggen: de werkloosheid groeit al snel naar 
een niveau dat 3 maal zo hoog ligt dan voor autochtonen en de langduri
ge werkloosheid van allochtonen overtreft die van autochtonen. 

- Immigratie heeft met name in de piekperiode van gezinshereniging 
(1979-80) bijgedragen tot versndling van die negatieve ontwikkeling, 
maar deze bijdrage moet voor de periode na 1980 ook weer niet worden 
overschat: slechts een beperkt deel van de immigranten trad toe tot de 
beroepsbevolking. De dednemingsgraad van m.n. Turken en Marok
kanen in de beroepsbevolking daalde aanzienlijk in deze periode. 

— Was de onevenredigheid in 1983 al groot geworden (in de orde van 3 
maal zo hoog voor allochtonen dan voor autochtonen), die verhouding 
wordt nog scherper als blijkt dat bij het economisch herstel na 1983 
autochtonen wel daarvan profiteren (en hun werkloosheid daalt), maar de 
werkloosheid onder niet-Nederlanders blijft toenemen, een toename die 
niet uitsluitend aan nieuwe immigratie kan worden toegeschreven. 

— Daaruit concluderen we dat ook in periodes van economische herstel 
de kansen van niet-Nederlanders ongdijk zijn. Uit nader onderzoek blijkt 
dat werkgevers de ruimte van het zeer grote aanbod van arbeid nog steeds 
benutten om de selectie van toetreders te verscherpen. Opleidingseisen 
(instrumentde criteria), maar ook sociaal-normatieve criteria krijgen een 
groter belang bij een ruim aanbod. Waar voorheen 'gastarbeiders' aange
trokken werden vanwege schaarste, werden ze nu geherdefinieerd als risi
co- en extra-kosten-categorie. En in de ruimte bij selectie krijgen voor-
oordeel en discriminatie eerder kansen. 

De periode 1988-1992 kan in zijn geheel worden gekenmerkt als een 
periode van gunstige economische ontwikkeling en werkgelegenheid. 
Men zou dus kunnen verwachten dat de onevenredige verhoudingen 
enigszins gecorrigeerd zouden worden. We dienen echter in het oog te 
houden dat die relatief gunstige ontwikkeling nog steeds samenging met 
een zeer aanzienlijke arbeidsreserve (arbeidsaanbod) over die gehele perio
de. Dat laatste lijkt, gezien de hierna volgende conclusies, doorslaggeven-
der dan het eerste: 

- De geregistreerde werkloosheid daalde in het algemeen over de gehele 
periode en voor vrijwel alle groepen, m.u.v. de Marokkanen, maar die 
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daling was zeker geen evenredige. Het effect is dan ook dat de verhouding 
van de werkloosheid tussen allochtone groepen en autochtonen verder 
verslechterd is. Zo liggen de werkloos-heidspercentages (op basis van gere
gistreerde werkloosheid) van Turken en Marokkanen in 1992 op het acht-
voudige van dat voor autochtonen; voor Surinamers en Antillianen zijn ze 
iets gunstiger, maar nog steeds 6 resp. 4 maal zo hoog. Berekend op basis 
van niet-werkzaamheid zijn die verhoudingscijfers iets gunstiger (5 maal 
voor Turken en Marokkanen en 3 maal voor Surinamers en Antillianen), 
maar de tendcns is hetzelfde. 

- Voor een deel kan de verslechtering van deze verhoudingscijfers toege
schreven worden aan doorgaande immigratie, die in deze periode van gro
tere invloed is dan bijvoorbeeld in de periode 1981-1985. Voor de Turkse 
en Marokkaanse groep is in deze periode gezinsvormende migratie domi
nant. Voor de Turkse groep geldt dat ook migratie van asielzoekers een rol 
speelt. Verondersteld wordt dat een belangrijk deel van het manndijk deel 
van deze immigranten direct op de arbeidsmarkt komt en daar grote aan-
sluitingsproblemen ondervindt. 

- Voor een ander deel bestaan de nieuwe instromers bij Turken en 
Marokkanen uit jongeren die eerder in het kader van gezinshereniging 
hier kwamen (of hier geboren zijn) en na hun opleiding tot de arbeids
markt toetreden. Deze groep is relatief beter opgeleid, hetgeen ook resul
teert in een (langzame) algemene verbetering van het opleidingsniveau 
van Turken en Marokkanen. Relatief gezien blijft de opleidingsachters-
tand echter nagenoeg even groot, omdat ook de autochtonen een steeds 
hoger opleidingsniveau krijgen. 

- De voorgaande conclusies worden ondersteund door specifieke analy
ses naar kenmerken van werklozen. De analyse naar verblijfsduur bij
voorbeeld maakt duidelijk dat nieuwe immigratie de werkloosheid bei'n-
vloedt. Met name voor Surinamers en Antillianen is er een sterk en een
duidig verband: hoe langer het verblijf hoe lager het werkloosheidsper
centage. Voor Turken en Marokkanen is er echter meer aan de hand: dc 
genoemde relatie geldt ook voor de relatief kort verblijvenden, maar niet 
voor de zeer lange verblijvers: het ziet er naar uit dat de vroegere 'gastar
beiders' (van voor 1975) in relatief grote getale structured buiten de 
arbeidsmarkt zijn beland. 

- Analyses van Veenman en Niessing (1990) van mogelijke oorzaken van 
de zeer hoge werkloosheid van de vier grootste allochtone groepen laten 
zien dat als men in de vergelijking tussen allochtonen en autochtonen een 
vijftal arbeidsrdevante kenmerken (opleiding, leeftijd, geslacht, regio en 
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beroepsniveau) constant houdt, het vetschil in werkloosheid tussen deze 
groepen en autochtonen weliswaar enigszins daalt, maar toch nog zeer 
groot blijft. Dat is een indicatie dat achterstelling, naast andeie verkla-
rende factoren, een belangrijke oorzaak is van de hoge werkloosheid van 
allochtonen. 

Wat betreft de bijdrage van het algemene (aanbodgerichte) beleid van de 
overheid om werkloosheid te bestrijden kunnen we kort zijn: in de gehe
le reeks van maatregelen, zowel met betrekking tot bemiddeling sec als 
met betrekking tot bemiddelingsondersteunende faciliteiten blijkt de 
dedname van (de grootste groepen) allochtonen lager dan men op grond 
van de hoge werkloosheid bij evenredige dedname zou mogen verwach
ten. Deze faciliteiten vormen derhalve tot op dit moment geen instru
ment om de disproportionde verhouding in werkloosheid te verkleinen. 
Daarvoor zou immers een oververtegenwoordiging van minderheden in 
deze maatregelen en in het profijt daarvan nodig zijn. Het mogelijke pro-
fijt dat minderheden hebben gehad van specifiek (voorkeurs-)beleid, zoals 
EMO-plannen, 1000-banenplan e.d., is hier buiten beschouwing geble
ven. Dit aspect komt in een aparte studie aan de orde. 

Als we thans de ontwikkelingen van de werkloosheid van minderheden in 
verschillende perioden en onder verschillende arbeidsmarktomstandighe-
den overzien, dan kunnen de verwachtingen voor de nabije toekomst, bij 
gdijkblijvend beleid, niet erg optimistisch zijn. Meer specifiek dienen we 
bij die toekomstige verwachtingen met de volgende factoren rekening te 
houden: 

- de werl^degenheidsontwikkding is vanaf het begin van 1993 duide
lijk aan het verslechteren ten opzichte van de laatst bestudeerde periode 
1988-1992; 

— er zijn geen redenen te veronderstellen dat processen van herstructure-
ring en automatisering, zoals die zich vanaf het midden van de jaren '70 
hebben ingezet, tot stilstand komen; integended, het economisch profiel 
waarmee Nederland zich in de komende decennia binnen de werddeco-
nomie overeind dient te houden, is gebaseerd op productie en dienstver
lening die steunt op hoogwaardige technologic, waarbij van een steeds 
groter deel van de beroepsbevolking een hoge scholing/opleiding ver
wacht wordt. Men mag weliswaar verwachten dat het opleidingsniveau 
van toekomstige instroom van allochtone schoolverlaters verder zal stij
gen, maar de achterstand ten opzichte van autochtonen zal slechts lang-
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zaam worden ingdopen (mede omdat het scholingsniveau van autochto
nen ook blijft stijgen); 

- wervings- en selectieprocessen zullen ook in de nabije toekomst plaat-
vinden onder condities van een groot aanbod en een beperkte vraag; het 
proces van verdringing van lager geschoolden door hoger geschoolden zal 
naar verwachting doorzetten; bij gdijkblijvend beleid zal die oneven-
wichtigheid tussen vraag en aanbod ook in de toekomst volop kansen bie
den om sterker op sociaal-normatieve sdectiecriteria te sdecteten; directe 
en indirecte discriminatie van allochtonen zal daardoor ook in de toe
komst ruime kansen krijgen. Recent onderzoek naar beddvorming over 
en voorkeuren met betrekking tot allochtonen bij selecteurs geeft geen 
aanleiding te veronderstellen dat de ongunstige uitgangspositie op dit 
punt significant aan het verbeteren is; 

- het allochtone arbeidsaanbod zal ook in de komende jaren, ondanks 
restrictief toelatingsbdeid, stijgen als gevolg van nieuwe immigratie van 
volwassenen die vrijwel direct tot de arbeidsmarkt toetreden; die nieuwe 
immigratie zal, naar verwachting, mindet afkomstig zijn van gezinsvor
mende immigratie (die voor Turken en Marokkanen thans over zijn hoog
tepunt been lijkt te zijn) maar meer dan in de voorgaande perioden van 
immigratie van vluchtelingen en asielzoekers. 

- bij gelijkblijvende inzet van energie en middden voor allochtone werk
zoekenden in het reguliere arbeidsmarktbdeid zal dat beleid, gezien de 
ondervertegen-woordiging van allochtonen daaiin, niet tot een reductie 
van de werkloosheidskloof tussen allochtonen en autochtonen leiden. 
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Toelichting 1 

Het CBS heeft van de Enquete Beroepsbevolking 1992 niet de directe cij
fers verstrekt. Wel zijn de driejaargemidddden van de periode 1990-1992 
doorgegeven. Omdat de cijfers voor de EBB's van 1990 en 1991 wel 
bekend zijn, is het toch mogelijk om de cijfers van 1992 te betekenen. De 
berekende cijfers blijven echter wel schattingen omdat er afrondingsfou-
ten kunnen optreden. 
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Noten 

1 Zie voor de lage deelnemingspercentages onder Turkse en vooral Marokkaanse vrouwen het 

Statistische Vademecum (1987, 49) en (1988, 52). 

2 Op basis van een survey in vier grote steden in Nederland uitgevoerd in 1983 vonden Reubsat en 

Kropman (1985) gelijksoortige resultaten: de Antillianen in de grote steden bleken daarin echter even 

vaak als Nederlanders in hogere beroepen werkzaam te zijn (Penninx 1988, 76). 

3 De totale beroepsbevolking bestond in 1985 voor 97% uit autochtonen (gebaseerd op de AKT 

1985). In de periode 1990-1992 bestond de totale beroepsbevolking gemiddeld voor 92% uit 

autochtonen (gebaseerd op EBB 1990-1992). 

4 Dat zo'n relatie vanuit een studie naar succesvolle allochtonen geconstateerd wordt, betekent nog 

niet dat het omgekeerde ook altijd het geval is: dat hogere opleiding tot hoger functieniveau leidt (zie 

paragraaf Werkloosheid door achterstand). Zo komen hoger opgeleide Surinamers en Antillianen 

vaker terecht in de lagere functies (Roelandt e.a. 1992, 78). 

5 In de betrefFende passage van Roelandt en Veenman wordt gesproken over etnische minderhe

den. Het is echter aannemelijk dat er hier sprake is van Niet-Nederlanders. Gezien de bron (Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid 1987) is de kans groot dat etnische minderheden slechts geidentificeerd 

zijn op het kenmerk 'nationaliteit'). 

6 Dit model houdt in dat binnen een maand een eerste beslissing wordt genomen over het asiel-

verzoek. (zie ook Handboek Minderheden: Snelle Berichtgeving 1993 nr.2, 11). 
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