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In de afgelopen jaren is er veel aandacht (geweest) voor de arbeidstoeleiding 
van werkzoekenden met een migratieachtergrond1, gevoed door het gegeven 
dat burgers met een migratieachtergrond structureel vaker werkloos zijn dan 
burgers zonder migratieachtergrond. In het kader van het beter (kunnen) 
benutten van het arbeidspotentieel van burgers met een migratieachtergrond, 
gelijke kansen en inclusie is er steeds meer aandacht voor de arbeidsmarkt-
positie van werkenden met een migratieachtergrond. Kennis over de positie 
(bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandig-
heden) van burgers met een migratieachtergrond na entree op de arbeidsmarkt 
is echter nog erg versnipperd. In deze publicatie maken wij kort en bondig 
inzichtelijk wat er tot nu vanuit onder andere wetenschappelijke literatuur 
bekend is over de positie van deze groep werkenden. Allereerst laten we zien 
welke verschillen er zijn tussen werkenden met en zonder migratieachtergrond. 
In bestaand onderzoek is er niet altijd rekening gehouden met intersectio-
naliteit, in de zin dat er bij de geconstateerde verschillen gekeken is naar de 
samenhang met andere achtergrondkenmerken zoals opleidingsniveau en leef-
tijd. Daar waar de onderzoekers dat wel hebben gedaan, zullen wij dat expliciet 
benoemen. Daarna zullen wij ingaan op de verklaringen die tot nu toe in de 
wetenschappelijke literatuur worden gegeven voor deze verschillen. 

1 Binnen dit rapport hanteren wij de, inmiddels oude, definitie van burgers met een niet-westerse 
migratieachtergrond van het CBS. Vanwege de weinig inclusieve term “niet-westers” gebruiken wij 
in dit rapport alleen de term “migratieachtergrond”.
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een migratieachtergrond hebben gemiddeld genomen een lager opleidings-
niveau (CBS, 2021a). Dat werkenden met een migratieachtergrond gemiddeld 
genomen een lager inkomen hebben, kan hiermee samenhangen. 

Verschil 2: Minder vaak een vast contract
Werkenden met een migratieachtergrond hebben minder vaak een vast contract 
dan werkenden zonder migratieachtergrond; zij werken vaker onder een tijde-
lijk contract (Gielen et al., 2021; SCP, 2019). In 2019 had 57,8 procent van de 
werkenden met een migratieachtergrond een vast contract, voor werkenden 
zonder migratieachtergrond was dit 75,1 procent. Vooral mbo-afgestudeerden 
met een migratieachtergrond hebben significant minder vaak binnen drie 
jaar een vast contract: 29,6 procent tegenover 42,5 procent van de afgestu-
deerde mbo’ers zonder migratieachtergrond. Tevens blijkt dat het aandeel 
van personen die na het behalen van een mbo-diploma binnen drie jaar een 
vast contract hebben over het algemeen afneemt, maar sterker afneemt voor 
mensen met een migratieachtergrond (Gielen et al., 2021).

Verschil 3: Vaker onregelmatige werktijden
Burgers met een migratieachtergrond werken vaker op onregelmatige werk-
tijden, zoals ’s avonds, ’s nachts of in het weekend. Tussen de periode van 2007 
tot 2015 bleek 66,9 procent van de werkenden met een migratieachtergrond 
op atypische tijden te werken, dit gold voor 62,9 procent van de werkenden 

In totaal hebben wij veertien verschillen kunnen destilleren vanuit bestaande 
databanken, wetenschappelijke literatuur en ander onderzoek naar de arbeids-
marktpositie van werkenden met een migratieachtergrond. Deze verschillen 
hebben wij onderverdeeld in de domeinen: arbeidsvoorwaarden, inhoud werk, 
(sociale) arbeidsomstandigheden, ontwikkelmogelijkheden en uitstroom. 

Arbeidsvoorwaarden

Verschil 1: Vaker een lager inkomen
Werkenden met een migratieachtergrond hebben doorgaans een lager inkomen 
dan werkenden zonder migratieachtergrond, ook wanneer zij afkomstig zijn 
uit een gezin met een gelijkwaardige sociaaleconomische status2 (CPB, 2019; 
Gielen, Scholten, Bakker & Blom, 2021). Uit het onderzoek van Gielen en colle-
ga’s (2021) blijkt dat het uurloon van werkenden met een migratieachtergrond 
(14,80 euro) statistisch significant lager ligt dan het uurloon van werkenden 
zonder migratieachtergrond (17,80 euro). Logischerwijs is het gemiddelde jaar-
inkomen van werkenden met een migratieachtergrond ook lager: 23.000 euro 
ten opzichte van 37.800 euro van werkenden zonder migratieachtergrond. 
Dit zijn cijfers gemeten voor de periode tussen 2006 en 2019. Werkenden met 

2 Gemeten op basis van het inkomen van beide ouders.
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(Sociale) arbeidsomstandigheden

Verschil 6: Voelen zich minder thuis op werkvloer
Werkenden met een migratieachtergrond geven vaker aan dat zij zich minder 
thuis voelen op de werkvloer en binnen hun werkomgeving (SZW, 2020). Zo 
geven tweede generatie Turkse en Marokkaanse Nederlanders aan dat zij zich 
bewust zijn van hun meervoudige identiteit en een afweging moeten maken 
welke delen van hun identiteit wel of niet naar voren komen in bepaalde situ-
aties en contexten. Als voorbeelden worden genoemd het dragen van een 
hoofddoek en/of het niet nuttigen van alcohol tijdens bedrijfsfeesten (Waldring, 
2018). Ook geven respondenten in het onderzoek van Waldring aan vaak gecon-
fronteerd te worden met negatieve meningen over hun etnische achtergrond 
en/of religieuze overtuiging en met vooroordelen op het werk. 

Verschil 7: Vaker gediscrimineerd
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat werkenden met een migratie-
achtergrond vaker worden gediscrimineerd op basis van huidskleur of 
geloofsovertuiging (In der Maur et al., 2020; Andriessen, Hoegen Dijkhof, 
Van der Torre, Van den Berg, Iedema & De Voogd-Hamelink, 2020). Van de 
werkenden zonder migratieachtergrond geeft 20 procent aan zich in het afge-
lopen jaar gediscrimineerd te hebben gevoeld op het werk. Uitgesplitst naar de 
vier grootste groepen etnische minderheden in Nederland geeft 59 procent van 
de werkenden met een Turks-Nederlandse achtergrond aan zich het afgelopen 
jaar gediscrimineerd te hebben gevoeld op het werk. Voor werkenden met een 
Marokkaans-Nederlandse en Surinaams-Nederlandse achtergrond geldt dat 
voor 57 procent en voor de werkenden met een Caribische achtergrond voor 
48 procent. 

zonder migratieachtergrond (Chkalova, van Genabeek, Sanders & Smits, 2017; 
Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden [NEA], 2007-2015). 

Verschil 4: Minder vaak parttime en vaker fulltime
Uit CBS-cijfers uit 2021 over arbeidsdeelname in de leeftijdsgroep tussen de 15 
en 75 jaar van zowel mannen als vrouwen, blijkt dat burgers met een migra-
tieachtergrond minder vaak parttime werken (41,7%) dan werkenden zonder 
migratieachtergrond (47,6%). Mensen met een migratieachtergrond werken, in 
vergelijking met mensen zonder migratieachtergrond, net iets vaker fulltime: 
49,7 procent ten opzichte van 49,2 procent (CBS, 2021b).

Inhoud werk 

Verschil 5: Minder regie over eigen werkzaamheden
Via zelfrapportage geven werkenden met een migratieachtergrond iets vaker 
dan werkenden zonder migratieachtergrond aan minder gevarieerd werk 
te hebben (2,71% versus 2,47%) (In der Maur, Van der Zwaan & Hooftman, 
2020). Dit is onderzocht in de periode van 2005 tot 2019 middels de Nationale 
Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) en de Zelfstandigen Enquête 
Arbeidsomstandigheden (ZEA), uitgevoerd door TNO en CBS. Een groter 
verschil tussen werkenden met en zonder migratieachtergrond doet zich voor 
in de mate waarop beide groepen regie hebben over hun werkzaamheden. 
Werkenden met een migratieachtergrond ervaren minder vaak een hoge mate 
van autonomie bij het uitvoeren van eigen werkzaamheden, respectievelijk 43,9 
procent en 57,7 procent. Dit heeft onder andere betrekking op het zelf kunnen 
beslissen hoe het werk wordt uitgevoerd, in welke volgorde en in welk tempo. 
Maar ook op de mate waarin ze zelf oplossingen mogen/kunnen bedenken en 
of ze zelf mogen bepalen wanneer zij verlof opnemen (In der Maur et al., 2020).
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Verschil 11: Vaker burn-out klachten
Van de werkenden met een migratieachtergrond heeft 22,9 procent last (gehad) 
van burn-outklachten, in vergelijking met 14,4 procent van de werkenden 
zonder migratieachtergrond. Uitgesplitst naar de grootste groepen etni-
sche minderheden en naar generatie, komen de burn-outklachten het meest 
voor bij werknemers met een Marokkaans-Nederlandse of Turks-Nederlandse 
achtergrond van voornamelijk de eerste generatie: respectievelijk 29,8 en 28,9 
procent (Gielen et al., 2021; In der Maur et al., 2020).

Ontwikkelmogelijkheden

Verschil 12: Minder vaak doorstroom naar een vast contract
Het tijdelijke contract van werkenden met een migratieachtergrond wordt 
minder vaak dan bij werkenden zonder migratieachtergrond omgezet naar een 
vast contract: 20 versus 24 procent (Ponds, Middeldorp, Tempelman & Vriend, 
2018). Dit verschil hangt gedeeltelijk samen met persoons- en baankenmerken 
zoals opleidingsniveau, leeftijd en sector waarin iemand werkzaam is. Ook 
nadat rekening is gehouden met verschillen in type baan, werkervaring, oplei-
dingsniveau, leeftijd en overige achtergrondkenmerken blijkt dat werkenden 
met een migratieachtergrond een significant kleinere kans hebben om door te 
stromen naar een vaste baan. 

Verschil 13: Minder kans om intern door te stromen naar een beter 
betaalde baan
Werkenden met een migratieachtergrond hebben een 12 procent kleinere kans 
om binnen een organisatie door te stromen naar een beter betaalde functie 
(gerekend vanaf een 5 procent hoger uurloon) dan in competenties vergelijk-
bare collega’s zonder migratieachtergrond (Ponds et al., 2018; SZW, 2020). Een 

Verschil 8: Minder sociale steun van collega’s
Werkenden met een migratieachtergrond ervaren, vergeleken met werkenden 
zonder migratieachtergrond, minder sociale steun van collega’s (In der Maur et 
al., 2020). Ook ervaren werkenden met een migratieachtergrond vaker dat het 
niet veilig genoeg is om op de werkvloer risico’s te nemen en om hulp te vragen 
(Hummel, Verhoef, Huijs & Emmert, 2022).

Verschil 9: Vaker geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag
Werkenden met een migratieachtergrond hebben vaker te maken met grens-
overschrijdend gedrag zoals pesten, seksuele aandacht, intimidatie en 
lichamelijk geweld van collega’s of leidinggevenden (Gielen et al., 2021). Van de 
werkenden met een migratieachtergrond geeft 20 procent aan hier last van te 
hebben (gehad), voor werkenden zonder migratieachtergrond geldt dat voor 16 
procent. In het bijzonder gaven werkenden met een migratieachtergrond bijna 
drie keer zo vaak aan te maken hebben gehad met fysiek geweld op de werk-
vloer: 1,4 procent versus 0,5 procent (Chkalova et al., 2017). 

Verschil 10: Ervaren hogere fysieke en psychosociale belasting
Uit een monitor die uitgevoerd is door Chkalova en collega’s (2017) blijkt dat 
werkenden met een migratieachtergrond vaker een hoge fysieke belasting 
ervaren. Dit hangt samen met het feit dat zij minder sociale steun (verschil 
9), minder zelfstandigheid en minder variatie in hun werk ervaren (verschil 6). 
Dit heeft negatieve gevolgen voor hun psychosociaal arbeidsbelasting (PSA). 
Volgens de Arbowet houdt een PSA in dat er in de werkomgeving sprake is van 
ongewenste omgangsvormen, zoals discriminatie en agressie. Ook een hoge 
werkdruk en stress spelen hierbij een rol (Arbowet, 2015). 

De arbeidsmarktpositie van werkenden met een migratieachtergrond pag  5   van 13



werkende zonder migratieachtergrond heeft een gemiddelde kans van bijna 29 
procent om een jaar later door te stromen naar een baan met een 5 procent 
hoger uurloon. Voor mensen met een migratieachtergrond is de kans op door-
stroom ruim 26 procent. Voor het berekenen van deze cijfers is gecorrigeerd 
op verschillen in opleidingsniveau, leeftijd, werkervaring, huidig uurloon en 
baankenmerken. 

Uitstroom 

Verschil 14: Behouden minder vaak baan
Werkenden met een migratieachtergrond hebben een grotere kans om vanuit 
hun baan uit te stromen naar een WW of de bijstand (Gielen et al., 2021; Ponds 
et al., 2018). Gecorrigeerd voor relevante achtergrondskenmerken zoals oplei-
dingsniveau is de kans voor werkenden met een migratieachtergrond om uit 
te stromen naar de WW of bijstand bijna 1,5 keer zo groot als voor werkenden 
zonder migratieachtergrond (Ponds et al., 2018). Eenmaal in de WW of bijstand, 
hebben werklozen met een migratie ook een kleinere kans om vanuit werkloos-
heid weer instromen bij een baan (12 procent versus 25 procent). 
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eerste categorie is de aanname dat mensen met een migratieachtergrond 
minder presteren, minder kennis en verstandelijk vermogen hebben en geen 
verantwoordelijkheid aankunnen, waardoor zij minder competente werkne-
mers zouden zijn. Bij de tweede categorie kunnen mensen minder kansen 
krijgen omdat ze worden gezien als werknemers die niet over de juiste houding, 
persoonlijkheid of waarden beschikken, ook al hebben zij objectief de vereiste 
formele of technische kennis. De derde categorie gaat over de (on)mogelijk-
heden om een context te scheppen die inclusie bevordert: bepaalde culturele 
verschillen zouden niet te overbruggen zijn (Bogaers et al., 2018).

Individuele en groepskenmerken

Verklaring 2: Gemiddeld vaker praktisch opgeleid
De opleiding die iemand heeft gevolgd is belangrijk voor de perspectieven die 
hij/zij/hen heeft op de arbeidsmarkt. Mensen met een theoretisch opleidingsni-
veau hebben namelijk meer werkzekerheid en een hoger inkomen (CBS, 2019). 
Het opleidingsniveau van personen met een migratieachtergrond is gemiddeld 
genomen lager dan dat van personen zonder migratieachtergrond. Volgens 
cijfers van het CBS (2021a) was van de bevolking van 25 tot 45 jaar oud met een 
migratieachtergrond 21,4 procent laagopgeleid, 33,2 procent middelbaar opge-
leid en 40,6 procent hoogopgeleid, terwijl van dezelfde leeftijdsgroep zonder 

Wij hebben vier verschillende verklaringen kunnen destilleren voor boven-
staande verschillen. De verklaringen hebben wij onderverdeeld in institutioneel 
racisme, individuele en groepskenmerken en de status van het diversiteitsbeleid. 

Institutioneel racisme

Verklaring 1: Vooroordelen en discriminatie op de werkvloer
Een eerste verklaring voor de verschillen in de arbeidsmarktpositie tussen 
werkenden met en zonder migratieachtergrond draait om vooroordelen en 
discriminatie op de werkvloer. De achterblijvende instroom, representatie en 
doorstroom van mensen met een migratieachtergrond wordt onder andere 
veroorzaakt door (on)bewuste vooroordelen onder werkgevers, teamleiders 
en collega’s die andere culturele achtergronden hebben dan medewerkers 
met een migratieachtergrond (Hummel et al., 2022). Zoals al eerder gesteld bij 
verschil nummer 7 worden werknemers met een migratieachtergrond vaker 
gediscrimineerd, met name op basis van hun huidskleur of geloofsovertui-
ging (In der Maur et al., 2020; Andriessen et al., 2020). Uit Vlaams onderzoek 
blijkt dat mensen met een migratieachtergrond worden geconfronteerd met 
drie categorieën vooroordelen op het werk: vooroordelen over wat ze kunnen 
(competenties), over wie ze zijn (attitudes, persoonlijkheid en gedrag) en over 
de aanpassingen op de werkvloer (Bogaers, Van Laer & Zanoni, 2018). Bij de 

Verklaringen
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lening (20,6%) (CBS, 2021a). Dit verklaart ten dele waarom afgestudeerden van 
het mbo met een migratieachtergrond minder vaak een vast contract hebben. 
De positie op de arbeidsmarkt verschilt namelijk sterk per studierichting, 
zowel bij de start als tien jaar na afstuderen. Het snel vinden van een substan-
tiële baan, het inkomen en de baanzekerheid hangen sterk samen met de 
studierichting. Dat deze verschillen ook doorwerken blijkt uit het feit dat het 
na tien jaar nog steeds dezelfde studies zijn die een relatief matige – of juist 
sterke – arbeidsmarktpositie meebrengen als bij de start (Van Smoorenburg & 
Zwetsloot, 2019). Dit geeft aan dat de gemaakte studiekeuzes van burgers met 
een migratieachtergrond niet alleen zorgen voor een kleinere kans op instroom 
op de arbeidsmarkt na afstuderen, maar dat ze ook invloed blijven hebben op 
de doorstroom en op arbeidsmarktkansen op de langere termijn.

Status van diversiteitsbeleid

Verklaring 4: Diversiteitsbeleid vaak alleen gericht op instroom
Uit onderzoek blijkt dat het diversiteits- en inclusiebeleid van veel bedrijven 
met name is gericht op de instroom van ondervertegenwoordigde groepen en 
het scheppen van een inclusief werkklimaat en dat er minder aandacht wordt 
besteed aan doorstroom en het voorkomen van uitstroom van deze groepen 
(Senen, Van der Toorn, Jansen, Euser & Ellemers, 2021). Volgens Gielen en 
collega’s (2021) zijn werkgevers goed op de hoogte van het belang van diversi-
teitsbeleid en de rol die wervings- en selectieprocedures daarbij spelen, maar 
hebben zij minder kennis over activiteiten omtrent behoud en doorstroom. 
Ook zijn ze minder bekend met effectieve interventies op dat gebied. Uit een 
beleidsscan van de Nederlandse InclusiviteitsMonitor (NIM) is gebleken dat 
organisaties zich meer concentreren op de instroom (54%) van werknemers 
dan op de doorstroom (36%) en preventie van uitstroom (20%). Een minder-

migratieachtergrond 9,1 procent laagopgeleid was, 36,2 procent middel-
baar opgeleid en 53,8 procent hoogopgeleid (van respectievelijk 4,7 procent 
en 0,9 procent was het opleidingsniveau onbekend). Deze cijfers laten zien 
dat het deel dat middelbaar opgeleid is redelijk vergelijkbaar is, maar dat er 
aanzienlijke verschillen bestaan tussen het aandeel van zowel laag- als hoog-
opgeleiden tussen deze groepen. Deze achterstanden worden langzaam maar 
zeker wel ingelopen, met name doordat de tweede generatie beduidend vaker 
theoretische opgeleid is dan de eerste generatie (SCP, 2016). 

De positie van burgers met een migratieachtergrond is zowel in absolute als 
relatieve zin verbeterd tussen 2000 en 2015 op het merendeel van de onder-
zochte maatschappelijke domeinen naast het onderwijsdomein (Klaver, Odé, 
Smit & Witkamp., 2016). Desondanks is de arbeidsmarktpositie van mensen 
met een migratieachtergrond – ten opzichte van mensen zonder migratieach-
tergrond – slechts mondjesmaat verbeterd in de afgelopen decennia (Bokšić, 
Verweij & Abbing, 2019; SCP, 2016).

Verklaring 3: Gemaakte studiekeuze
Burgers met een migratieachtergrond kiezen vaker een opleiding met minder 
gunstige arbeidsmarktkansen (Gielen et al., 2021). Met name op mbo-niveau 
2 en 3 blijkt dat de opleidingskeuze een deel van de verklaring biedt voor de 
kleinere kans op duurzame instroom van mensen met een migratieachtergrond 
(Ponds & Middeldorp, 2018). Onder mbo-leerlingen zonder migratieachtergrond 
waren in het schooljaar 2021/22 gezondheidszorg en welzijn (25,3%), dienst-
verlening (22,4%) en techniek, industrie en bouwkunde (20,8%) de drie meest 
gekozen studierichtingen. Mbo-leerlingen met een migratieachtergrond kozen 
voornamelijk voor studies in de richting gezondheidszorg en welzijn (30,0%), 
recht, administratie, handel en zakelijke dienstverlening (23,0%) en dienstver-
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heid van de deelnemers aan de NIM (35%) richt zich op het stimuleren van 
doorstroom van ondervertegenwoordigde groepen naar vaste contracten, 
hogere functies en salarisschalen of managementposities (Senen et al., 2021). 
Uit een analyse van 

Diversiteit in Bedrijf van 6000 helpdeskvragen over de periode 2019-2021 
blijkt ook dat 84 procent van de door organisaties gestelde vragen gaan over 
instroom en aanpassingen in het wervings- en selectiebeleid (Diversiteit in 
Bedrijf, 2022).
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