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Internationale werknemers in de MRA
Inhoudsopgave

Aanleiding, vraagstelling en geografische afbakening
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), de NFIA en de negen
expatcenters hebben Decisio gevraagd onderzoek te doen naar de groep internationale
werknemers in Nederland. Dat heeft Decisio tweemaal eerder gedaan: in 2015 en
2017. In deze eerdere studies ontving Decisio data direct van de Belastingdienst. In
voorliggende rapportage zijn de gegevens over internationale werknemers via CBS
Microdata verwerkt en ontwikkeld tot de Monitor Internationale werknemers.
In dit onderzoek gaan we achtereenvolgens in op:
1. Omvang populatie: aantal, aantal nieuwkomers
2. Economische achtergrond populatie: inkomen, bedrijfssector en arbeidsduur
3. Sociaal-demografische achtergrond: nationaliteit, geslacht, leeftijd
4. Woonsituatie: woonlocatie, werklocatie, woon-werkbalans, woning en WOZ,
kinderen
Voorliggend rapport bevat regionale informatie over de Metropoolregio Amsterdam
(MRA). Data op de volgende geografische schaalniveaus zijn gedocumenteerd:
provincie Noord-Holland, provincie Flevoland, de MRA (bestaande uit 36 gemeenten)
en de gemeente Amsterdam.
Onderligger voor dit rapport is een tabellenboek met daarin op verschillende
schaalniveaus alle gegevens over de beschreven doelgroep.
We kijken specifiek naar de groep internationale werknemers (zie kader voor definitie).
Internationale groepen die niet meegenomen zijn in de cijfers: werknemers die op een
expatcontract naar Nederland komen, internationale zelfstandigen, internationale

studenten, geprivilegieerden, Phd’ers en gastdocenten op een buitenlandse beurs of
inkomen.
Aanpak en gehanteerde definities
In de analyse van de doelgroep internationale werknemers (uitgesplitst naar
kenniswerkers en arbeidsmigranten) is informatie verzameld over hun aantallen,
kenmerken en ontwikkeling daarin over de periode 2010 – 2017. Belangrijkste
bronnen zijn gegevens die de Belastingdienst via CBS Microdata beschikbaar stelt voor
analyse. Voor een volledige toelichting op de aanpak en wijzigingen ten opzichte van
voorgaande rapportages verwijzen wij graag naar de bijlage.
Definities
In deze rapportage worden meerdere definities gehanteerd. Deze definities zijn:
▪ Economisch-actieve, internationale werknemer: een persoon in loondienst bij een in
Nederland gevestigde organisatie waarvoor loonheffing is betaald aan de
Belastingdienst. Daarnaast geldt dat deze persoon alleen een buitenlandse
nationaliteit heeft; oftewel deze persoon heeft niet de Nederlandse nationaliteit.
▪ Kenniswerker: een economisch-actieve internationale werknemer, waarbij een
minimale looneis is gesteld (fiscaal loon: loon voor belastingen) voor twee
leeftijdsgroepen. De minimale looneis is ontleend aan de bruto loonbedragen in de
kennismigrantenregeling. Voor berekening van de fiscale looneisen is 70% van de
bruto looneisen uit de kennismigrantenregeling genomen. De grenzen zijn:
Le e fti j d

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

< 30 jaar

€ 25.198

€ 25.761

€ 25.985

€ 26.605

€ 27.109

€ 26.926

€ 27.860

€ 28.333

€ 28.813

≥ 30 jaar

€ 34.361

€ 35.128

€ 35.433

€ 35.867

€ 36.407

€ 36.723

€ 38.003

€ 38.648

€ 39.303

▪ Arbeidsmigrant: een economisch-actieve internationale werknemer. Indien deze
geen kenniswerker is, dan is deze gerekend tot de groep arbeidsmigranten.
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Internationale werknemers in de MRA
Samenvatting
Werken
In de MRA werkten in 2017 176.000
internationale werknemers. Sinds 2010 is dit
aantal jaarlijks gegroeid met 9%.
Het grootste deel van de internationale
werknemers in de MRA is arbeidsmigrant,
namelijk 61%. 39% van de werknemers is
kenniswerker.

Ontwikkeling aantal
internationale werknemers MRA

200.000
180.000
160.000

175.820

Wonen
In de MRA wonen 130.000 internationale
werknemers. Dat aantal is sinds 2010 met
gemiddeld 7% per jaar gegroeid.

140.000
120.000
100.000
80.000 98.149
60.000
40.000

De meeste internationale werknemers wonen
in Amsterdam, gevolgd door Amstelveen,
Haarlem en Almere.

20.000

De meeste internationale werknemers
hebben een inkomen tussen de 20.000 en
30.000 euro.

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

De MRA telt in 2017 50.000 internationale
kinderen. De meeste kinderen hebben een
leeftijd van 4 – 12 jaar.

De meeste werknemers zijn werkzaam via
uitzend- of arbeidsbemiddelingsbureaus, ook
zijn veel werknemers werkzaam in de
sectoren horeca en groothandel.
Gemiddeld is 66% van de internationale
werknemers na een jaar nog actief. Dat is
lager dan het Nederlands gemiddelde. Na 4
jaar is dit 27%.
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Internationale werknemers in de MRA
Samenvatting benchmarkcijfers

Benchmark cijfer A: ontwikkeling aantal
internationale werknemers. Het aantal internationale
werknemers in de MRA is in de periode 2010-2017
met gemiddeld 9% per jaar gegroeid. In Nederland
als geheel nam het aantal internationale
werknemers met gemiddeld 12% per jaar toe in deze
periode. Het aantal internationale werknemers in de
MRA groeit langzamer dan het landelijk gemiddelde.

Benchmark cijfer B: aandeel aantal kenniswerkers.
In de MRA was in 2017 39% van de internationale
werknemers kenniswerker. De MRA kent daarmee
een meer dan gemiddeld aantal internationale
kenniswerkers, landelijk is het aandeel
kenniswerkers immers 27%.

Benchmark cijfer C: aandeel aantal
arbeidsmigranten. In de MRA was in 2017 61% van
de internationale werknemers arbeidsmigrant.
Landelijk is het aandeel arbeidsmigranten 73%. De
MRA kent daarmee een lager dan gemiddeld aantal
internationale arbeidsmigranten.

Benchmark cijfer D: ontwikkeling van aandeel aantal
kenniswerkers. Het aandeel kenniswerkers in de
MRA is in de periode 2010-2017 afgenomen. In
2010 was 43% van de internationale werknemers
een kenniswerker, nu is dat 39%. Deze afname is in
lijn met landelijke gegevens. Daar daalde het
relatieve aandeel kenniswerkers met 11% in
diezelfde periode. De afname in de MRA is dus wel
minder hard dan het landelijk gemiddelde.
Benchmark cijfer E: ontwikkeling van aandeel aantal
arbeidsmigranten. Het aandeel arbeidsmigranten in
de MRA is in de periode 2010-2017 toegenomen,
dat is in lijn met het landelijk beeld. Landelijk was de
stijging met 11% wel hoger dan in de MRA (stijging
van 4%).
Benchmark cijfer F: sectoranalyse kenniswerkers. In
de MRA werken kenniswerkers vaker dan gemiddeld
in Nederland in de sectoren financiële
dienstverlening, horeca en ICT. Minder vaak dan
gemiddeld werken zij in de industrie, bouw, het
onderwijs of bij een overheids- of internationale
organisatie.

Benchmark cijfer G: sectoranalyse arbeidsmigranten.
Arbeidsmigranten in de MRA werken eveneens vaker
dan gemiddeld in Nederland in de sectoren ICT en
financiële dienstverlening. Ook werken ze relatief
vaak in de detailhandel of sector cultuur, sport en
recreatie. Minder vaak dan gemiddeld werken zij via
een uitzendbureaus en in de sectoren industrie en
bouw.
Benchmark cijfer H: inkomen internationale
werknemers. Internationale werknemers in de MRA
hebben een hoger inkomen dan het landelijk
gemiddelde. In de MRA verdienden internationale
werknemers in 2017 gemiddeld 38.300 euro. In
Nederland als geheel bedroeg het gemiddelde
inkomen 33.100 euro. Dat het inkomen in deze regio
hoger dan gemiddeld ligt is in lijn met het beeld dat
de inkomens in de Randstad hoger liggen dan daar
buiten.
Benchmark cijfer I: Internationale werknemers in de
MRA kennen over het algemeen een kortere
verblijfsduur dan het landelijk gemiddelde. In de
MRA is gemiddeld 66% van de internationals na een
jaar nog actief. In Nederland als geheel 73%.
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1. Omvang populatie
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Internationale werknemers in de MRA
Omvang populatie

De gemiddelde jaarlijkse groei van het aantal
internationale werknemers in de MRA en
gemeente Amsterdam is ongeveer gelijk aan het
landelijk gemiddelde (van 12% per jaar).

Aantal internationale werknemers
In 2017 werken in de MRA 175.820 economischactieve internationale werknemers. Dit aantal is
tussen 2010 en 2017 gegroeid met gemiddeld 9%
per jaar. Het grootste deel van de internationale
werknemers werkt in Amsterdam, te weten
94.300. Ten opzichte van 2010 is deze populatie
meer dan verdubbeld (jaarlijkse gemiddelde groei
van 12%).
200.000

182.262

180.000

Aantal internationale
werknemers

160.000

175.820

Het aantal internationale werknemers in de
Noord-Holland is ongeveer gelijk aan het aantal
in de MRA. In 2017 betrof het 182.260
internationale werknemers. In de Flevoland
werkten in 2017 13.610 internationale
werknemers. In beide provincies is het aantal
internationale werknemers met gemiddeld 10%
gegroeid sinds 2017.

Landelijk is het aandeel kenniswerkers 27%.
Daarmee kennen de MRA en daarbinnen de
gemeente Amsterdam evenals Noord-Holland
een relatief gezien een groter aandeel
kenniswerkers dan het landelijk gemiddelde.
Flevoland zit onder dat gemiddelde.

4 op de 10 internationale werknemers in de MRA is

kenniswerker Landelijk is dit lager: 3 op de 10

140.000
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99.198

100.000
80.000
60.000

98.149

94.345

44.460

40.000
20.000

13.612

7.354

0
2010

MRA

Kenniswerkers en arbeidsmigranten
In de MRA is 39% van de internationale
werknemers een kenniswerker; het gaat om
68.078 werknemers. In Amsterdam is 46% van
de internationale werknemers een kenniswerker
(43.840).

2011

2012

2013

Noord-Holland

2014

2015

Flevoland

2016

2017

Amsterdam

Het aandeel kenniswerkers in Noord-Holland is
37%, in Flevoland gaat het om 15% van alle
internationale werknemers.

In de MRA werkten in 2017:
175.820 internationale werknemers, waarvan:
68.078 kenniswerkers
107.742 arbeidsmigranten
In de gemeente Amsterdam werken:
94.300 internationale werknemers, waarvan:
43.840 kenniswerkers
50.505 arbeidsmigranten
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Internationale werknemers in de MRA
Omvang populatie

Aantal nieuwkomers
In de MRA stroomden in 2017 71.000 nieuwe
internationale werknemers in. Het jaarlijks
aantal nieuwkomers neemt absoluut gezien toe:
in 2011 ging het nog om 53.800 nieuwe
internationale werknemers. Over de gehele
periode is de instroom met gemiddeld 7% per
jaar gegroeid.

70.000

60.000

55.603

50.000

53.799

17.910 kenniswerkers en
53.090 arbeidsmigranten

71.001

59.124
54.666

30.000

10.000

Herkomst van nieuwkomers
In 2017 zijn de meeste internationale
werknemers in de MRA en provincies NoordHolland en Flevoland afkomstig uit Polen, dat
was in 2011 ook het geval. In de gemeente
Amsterdam is de grootste instromende groep
afkomstig uit India.

34.034
23.772

22.069
5.135

6.534

0
2011
MRA

Het jaarlijkse aantal nieuwe
internationale werknemers groeit:
in 2017 gaat het in de MRA om

73.217

40.000

20.000

De instroom in Amsterdam is eveneens sterk
gegroeid: in 2011 stroomden nog 22.070 nieuwe
internationale werknemers in; in 2017 waren dit
er 34.030.

Aantal jaarlijkse
nieuwkomers per regio
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2017

Amsterdam

In Noord-Holland was de instroom in 2017 73.200
internationale werknemers, de instroom is daar
eveneens sterk gegroeid. In Flevoland was de
instroom in 2017 6.500, dat aantal is door de
jaren heen redelijk stabiel.

De meeste internationale kenniswerkers die in
2017 instroomden zijn afkomstig uit India. Dat
geldt althans voor Noord-Holland, MRA en
Amsterdam. In Flevoland zijn de Polen ook de
grootste groep instromende kenniswerkers.
Onder arbeidsmigranten is de grootste
instromende groep afkomstig uit Polen. Dat
geldt voor Noord-Holland, Flevoland en de MRA.
In Amsterdam is de grootste instromende groep
arbeidsmigranten Italiaans.
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Internationale werknemers in de MRA
Omvang populatie

Uitstroom internationale werknemers
In de MRA vertrokken in 2017 55.600
internationale werknemers. Het jaarlijks aantal
uitstromende internationale werknemers neemt,
net als het aantal instromers, absoluut gezien
toe: in 2011 ging het nog om 34.800
internationale werknemers die vertrokken. Over
de gehele periode is de uitstroom met gemiddeld
9% per jaar gegroeid.

Aantal jaarlijkse
uitstromers per regio

60.000

55.608

50.000
40.000
30.000

20.000
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Ook in de gemeente Amsterdam en provincies
Noord-Holland en Flevoland is de uitstroom
toegenomen.

0

Het jaarlijkse aantal
internationale werknemers dat uit
de regio vertrekt is toegenomen:
in 2017 gaat het in de MRA om

25.000

15.000 kenniswerkers en
38.600 arbeidsmigranten

5.000

53.632
34.749

14.794

12.504

MRA

3.222

2012

2013

Noord-Holland

2014

2015

Flevoland

2016

2017

Amsterdam

Saldo in- en uitstroom
MRA

20.000
19.050

18.567

13.314

10.000

0
-5.000

23.130
5.778

3.646

2011

15.000

36.100

34.248

2011

Saldo in- en uitstroom
Uit het saldo van in- en uitstroom in de periode
2011-2017 blijkt de toename van het aantal
internationale werknemers in de MRA. Enkel in
2012 was de uitstroom dan de instroom. In de
overige jaren is de instroom met minimaal
13.000 werknemers hoger dan de uitstroom
geweest. Alleen in 2013 was het saldo lager,
namelijk circa 4.000 internationale werknemers.

2012

3.935
2013

2014

2015

14.831

2016

De verhoudingen in het saldo van in- en
uitstroom door de tijd heen in de MRA zijn gelijk
voor de gemeente Amsterdam en provincies
Noord-Holland en Flevoland. Ook in deze regio’s
is de instroom hoger geweest in alle jaren
behalve 2012.

17.369

2017

-10.000
-15.000

-9.395
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Internationale werknemers in de MRA
Economische situatie

Inkomen
52% van de internationale werknemers in de
MRA verdient een jaarinkomen tot 30.000 euro;
in totaal gaat dit om iets meer dan 90.000
werknemers. De inkomensverdelingen voor de
gemeente Amsterdam en provincie NoordHolland zijn vergelijkbaar met die van de MRA. In
Flevoland heeft 76% van de internationale
werknemers een inkomen tot 30.000 euro.

Het gemiddelde inkomen van internationale
werknemers in de MRA en provincie Noord-Holland
lag in 2017 rond de 38.000 euro. In Amsterdam
was het gemiddelde inkomen met 41.400 euro iets
hoger. In Flevoland met 28.000 euro lager. Het
gemiddelde inkomen van alle internationale
werknemers in Nederland was in 2017 33.000
euro. Dat het inkomen in de regio MRA hoger ligt, is
in lijn met het algehele beeld dat de inkomens in de
Randstad hoger liggen dan daarbuiten.

Het gemiddelde inkomen van kenniswerkers in de
MRA was in 2017 61.000 euro. Landelijk was dat
gemiddelde in 2017 59.500 euro. Van
Arbeidsmigranten was het gemiddelde inkomen in
de MRA in 2017 24.200 euro. Landelijk was dat
gemiddelde 23.600 euro.

Jaarinkomens internationale werknemers per inkomenscategorie

MRA
Relatief
Noord-H ollan d
Relatief
Flevolan d
Relatief
Ams t erdam
Relatief
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20 t ot 30
du izen d

30 t ot 40
du izen d

40 t ot 50
du izen d

50 t ot 75
du izen d

75 t ot 100
du izen d

Meer dan
100 du izen d

2.998

16.120

70.197

29.479

18.299

19.518

6.859

6.889

2%

9%

41%

17%

11%

11%

4%

4%

3.231

17.950

73.901

29.648

18.475

19.572

6.883

6.849

2%

10%

42%

17%

10%

11%

4%

4%

153

2.370

7.753

1.798

600

464

114

147

1%

18%

58%

13%

4%

3%

1%

1%

1.350

7.307

31.745

16.731

11.940

12.952

4.484

4.429

1%

8%

35%

18%

13%

14%

5%

5%

Het inkomen van internationale werknemers
kunnen we op verschillende manieren
berekenen. In deze monitor gaan we uit van
het fiscaal loon. Het fiscaal loon is het loon
waarover loonheffing is berekend en dat door
de Belastingdienst gevraagd wordt bij
inkomensaangifte. Daarin wordt rekening
gehouden met eenmalige uitbetalingen
(vakantiegeld, overuren, 13e maand, etc.) en
bepaalde premies (zoals pensioen) zijn er
vanaf gehaald.
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Internationale werknemers in de MRA
Economische situatie
Kenniswerkers MRA
Zakelijke dienstverlening excl
uitzendbureaus en detachering
ICT telecom en communicatie

Sectoren1
Van alle internationale werknemers werkt het
grootste deel via een uitzendbureau of
bemiddelingsbureau. In de MRA en provincie
Noord-Holland gaat het om circa een kwart van
alle internationale werknemers. In Flevoland
zelfs om meer dan de helft. Ook de zakelijke
dienstverlening en horeca zijn in deze regio’s
voorname werkgevers.
Alleen in Amsterdam zijn de belangrijkste
werkgevende sectoren andere, te weten de
Horeca, IT- en informatiedienstverlenging en
groothandel/handelsbemiddeling.

16%
23%

Groothandel

3%

Alle internationale
werknemers MRA

Financiële dienstverlening

3%
5%

Uitzendbureaus en detachering

Uitzendbureaus en detachering

15%

Zakelijke dienstverlening excl
uitzendbureaus en detachering
Horeca

23%

3%

8%

17%

Gezondheidszorg

8%

Detailhandel

17%

ICT telecom en communicatie

4%

Onderwijs

Overig

Groothandel

8%
Detailhandel

16%

Financiële dienstverlening

10%
Gezondheidszorg

10%

11%

Overig

Arbeidsmigranten MRA
Uitzendbureaus en detachering

2%
3%

11%

Horeca
Detailhandel

32%

5%

Zakelijke dienstverlening excl
uitzendbureaus en detachering
Groothandel

6%

ICT telecom en communicatie

12%

Gezondheidszorg

1Voor

een volledig overzicht van sectoren verwijzen we graag naar
het bijbehorende tabellenboek.

12%

17%

Transport en logistiek
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Internationale werknemers in de MRA
Economische situatie

Arbeidsduur
Op basis van de in- en uitstroom tussen 2011 en
2017 kunnen we nagaan hoe lang een
internationale werknemer in een onderzoeksregio blijft werken. Van de werknemers die in
2011 in de MRA gestart zijn, is in 2017 nog een
vijfde actief (20%).

Internationale werknemers in de MRA kennen
over het algemeen een kortere verblijfsduur dan
het landelijk gemiddelde. Landelijk gezien is
gemiddeld 73% van de internationals na een
jaar nog actief. In de MRA is dit aandeel 66%.

78% van de internationale
kenniswerkers in de MRA die in 2016 zijn
ingestroomd is na een jaar (in 2017) nog
actief; van de kenniswerkers die in 2012
zijn ingestroomd is na 5 jaar nog 32%
economisch actief in de regio

Sinds 2012 zien we dat een steeds groter deel
van de internationale werknemers na een jaar
uitstroomt. In de jaren 2013 en 2014 was
ongeveer 67% na een jaar nog economisch
actief, dat aandeel is tot 2017 langzaam
teruggelopen tot 64%.

60% van de internationale

Hoe lang blijven internationale werknemers economische actief in MRA?

arbeidsmigranten die in 2016 zijn
ingestroomd is na een jaar nog actief;
van de instromers in 2012 is na 5 jaar
nog 20% economisch actief in de regio

100%
80%
60%

Internationale kenniswerkers in de
MRA zijn gemiddeld langer
economisch actief dan
internationale arbeidsmigranten
Arbeidsduur kenniswerkers en arbeidsmigranten
Als we onderscheid maken in de verblijfsduur
van internationale kenniswerkers en
arbeidsmigranten, zien we dat van de populatie
kenniswerkers in de MRA een groter deel na een
jaar nog economische actief is. Van de
internationale kenniswerknemers die in 2012 in
de MRA gestart zijn, is in 2013 nog circa 79%
actief. Bij internationale arbeidsmigranten in de
MRA ligt dit aandeel wat lager met 60%, die in
2013 nog werkzaam is nadat hij/zij is
ingestroomd in 2012.

40%

20%
0%
2011

2012

2013

2014

2015

0 jaar

1 jaar

2 jaar

3 jaar

4 jaar

5 jaar

6 jaar

Trend: 1 jaar

2016
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3. Sociaal-demografische situatie
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Internationale werknemers in de MRA
Sociaal-demografische situatie

Meest voorkomende herkomstlanden
Internationale kenniswerkers in de MRA zijn
vooral afkomstig uit Groot-Brittannië (11%) en
India (8%). De top-10 herkomstlanden komt
grotendeels overeen met de landelijke top-10. In
Amsterdam zien we wel een sterkere
vertegenwoordiging van Indiase kenniswerkers.

Herkomstlanden
kenniswerkers MRA

Overig
40%

Ten opzichte van 2010 is de groep Indiase
kenniswerkers ook een van de groepen die het
sterkst in omvang is toegenomen. Dat geldt ook
voor het aandeel Poolse kenniswerkers.
Van de internationale arbeidsmigranten is de
grootste groep afkomstig uit Polen (19%). Ook
Duitsland (6%) en Turkije (5%) zijn
veelvoorkomende herkomstlanden. Het aandeel
Polen in de MRA is ruim de helft lager dan het
landelijke aandeel.

Turks
3% Belgisch
4%

Herkomstlanden
arbeidsmigranten MRA

Brits burger
11%
Indiaas
8%
Burger
Bondsrep
Duitsland
8%
Frans
6%
Italiaans
6%
AmerikaansPools
5%
Spaans burger
5%
4%

Onder de kenniswerkers bevinden zich relatief
meer mannen (60%) in vergelijking met de hele
populatie internationale kenniswerkers.

57%

Pools
19%

Overig
44%
Turks
5%

Ten opzichte van 2010 zien we vooral een
stijging in het aandeel arbeidsmigranten uit
Polen en Italië. Het aandeel Turkse
arbeidsmigranten is juist afgenomen.

Geslacht
De populatie internationale werknemers in de
MRA kent een iets groter aandeel mannen (57%)
dan vrouwen (43%). Dit beeld komt redelijk
overeen met de landelijke verhouding, daar is
het aandeel mannen iets hoger.

43%

Burger
Bondsrep
Duitsland
6%

Italiaans
5%

Bulgaars
3%

Roemeens
3%

Spaans
5%
Brits
Indiaas Marokkaans burger
3%
3%
4%
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Internationale werknemers in de MRA
Woonsituatie

Woonlocatie
In 2017 woonden in de MRA bijna 130.000
internationale werknemers, bijna net zoveel als in
de provincie Noord-Holland. 60% daarvan is
woonachtig in de gemeente Amsterdam. Sinds
2010 groeit het aantal internationale werknemers
dat in de MRA, Noord-Holland, Flevoland en
gemeente Amsterdam woont jaarlijks met 7%.
Circa 46% van de internationale werknemers in
deze regio’s is kenniswerker. Alleen in Flevoland is
dit aandeel lager met 23%. Het aantal
internationale arbeidsmigranten groeit, met
uitzondering van Amsterdam, tussen 2010 en
2017 sneller dan het aantal kenniswerkers.

In de MRA wonen:
130.000 internationale werknemers, waarvan:
59.000 kenniswerkers
70.200 arbeidsmigranten
In de gemeente Amsterdam wonen:
76.600 internationale werknemers, waarvan:
37.600 kenniswerkers
39.000 arbeidsmigranten

.
NOOT: van één derde van de internationale
werknemers is via CBS Microdata geen
woonlocatie bekend. Het kan daarbij gaan om
grensarbeiders (mensen die in het buitenland
wonen, maar in Nederland werken) of om
mensen die wel in Nederland wonen en
inschreven in de basisadministratie bij een
gemeente, maar waarvan het woonadres niet
bekend is. Zij staan geregistreerd in het Register
Niet Ingeschrevenen (RNI), daarmee kunnen zij
een BSN identificatie krijgen. Het gaat principe
om internationale werknemers die korter dan 4
maanden in Nederland werken.

In de provincie Noord-Holland wonen:
132.000 internationale werknemers,
waarvan:
58.900 kenniswerkers
73.600 arbeidsmigranten
In de provincie Flevoland wonen:
12.300 internationale werknemers,
waarvan:
2.800 kenniswerkers
9.500 arbeidsmigranten
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Internationale werknemers in de MRA
Woonsituatie

Woonlocatie
Binnen Noord-Holland en Flevoland is het aantal
internationale werknemers naar woonlocatie
relatief hard gegroeid in met name de gemeenten
Zeewolde en Noordoostpolder en de regio’s WestFriesland en Kop van Noord-Holland. Ook in de
gemeenten Amsterdam, Diemen, Amstelveen,
Aalsmeer, Uithoorn en Hilversum is het aantal
internationals relatief hard gegroeid in de periode
2010-2017.
Een aantal gemeenten kent ook een relatieve
afname van het aantal internationale werknemers
dat in hun gemeente woont. Het gaat om Den
Helder, Heiloo, Waterland en Laren. De gegevens
zijn op de kaart rechts samengevat weergegeven.

Woon-werkbalans
Van de in de MRA woonachtige internationale
werknemers, werkt bijna de helft in de gemeente
Amsterdam. In totaal gaat het om circa 67.000
werknemers (aandeel van 52%). De
Haarlemmermeer is de op een na belangrijkste
werkgemeente: hier werken 9.300 werknemers
(7%).

Andere belangrijke werkgemeenten voor
internationale werknemers in de MRA zijn:
Amstelveen, Utrecht, Diemen en Hilversum.
Twee derde van de werknemers die in Amsterdam
woont, werkt ook in de eigen gemeente.
Uitstromende pendel is vrij versnipperd,
bijvoorbeeld naar de gemeenten Haarlemmermeer
(5%), Utrecht (2%), Amstelveen (2%) en Rotterdam
(2%).
Vanuit Flevoland is de pendel naar Amsterdam
eveneens het grootst. 17% van de internationale
werknemers woonachtig in Flevoland werkt in
Amsterdam. Daarnaast werken relatief veel
internationale werknemers in Almere (13%),
Nijkerk (9%) en de Noordoostpolder (6%).
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22% van de internationale
werknemers in de MRA is in
het bezit van een koopwoning
Koop- en huurwoningen
In de MRA woont 50% van de internationale
werknemers (waarvan de woonlocatie bekend
is) in een huurwoning. Ongeveer 25.000
werknemers (22%) zijn in het bezit van een
koopwoning. Van de overige 28% is onbekend in
welk type woning zij wonen. In Amsterdam ligt
het aandeel koopwoningen iets lager, namelijk
19%. In de provincie Noord-Holland is het
aandeel koopwoningen 21% en in Flevoland
27%.
Onder kenniswerkers is het aandeel
koopwoningen duidelijk hoger. In de MRA,
Noord-Holland en Amsterdam bezit circa 33%
van de kenniswerkers een koopwoning, in
Flevoland zelfs 49%. Onder arbeidsmigranten
bezit ongeveer 1 op de 10 werknemers een
koopwoning. In Flevoland is dat iets meer,
namelijk 1 op de 5.

WOZ-waarde
Internationale werknemers in de MRA, NoordHolland en Amsterdam bezitten een woning met een
gemiddeld hogere WOZ-waarde dan landelijk. Dat is
in lijn met het algemene beeld dat de woningwaarden in deze regio hoger liggen dan in andere
delen van Nederland. 25% van de internationale
werknemers met koopwoning heeft een woning met
waarde tot 200.000 euro. In de gemeente
Amsterdam ligt dit op 15%. In deze drie regio’s is het
aandeel internationale werknemers met een
koopwoning boven de 500.000 euro WOZ-waarde
ongeveer 20%. In de MRA hadden in 2016 ongeveer
4.800 internationale werknemers een koopwoning
met WOZ-waarde boven de 500.000 euro.

Aantal kinderen internationale
werknemers woonachtig in MRA
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40.000
30.000
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10.000
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Alle kinderen
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Kinderen AM

Aantal kinderen van internationale werknemers
In de MRA en Noord-Holland wonen circa 50.000
kinderen van internationale werknemers. Sinds
2010 is dit aantal jaarlijks gegroeid met 3%. In
Amsterdam wonen ongeveer 22.000 kinderen
en in Flevoland 6.000 kinderen.

Amsterdam
Flevoland

In de MRA is van 51% van de kinderen ten
minste een van de ouder(s) een kenniswerker:
het gaat om ruim 25.000 kinderen.

Noord-Holland
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Meeste kinderen in leeftijd 4 tot 12 jaar
45% van de kinderen in de MRA valt in de
leeftijdscategorie 4 tot 12 jaar; 23% is tussen de
12 en 18 jaar. Dat betekent dat ongeveer 7 op
de 10 kinderen een schoolgaande leeftijd heeft.
In totaal gaat het om 34.116 kinderen. In
Amsterdam betreft dit 14.405 kinderen.

Aantal kinderen in schoolgaande leeftijd:

MRA: 33.280
Amsterdam: 13.000
Noord-Holland: 34.750
Flevoland: 4.300
Verdeling aandeel kinderen
naar leeftijd in de MRA (2017)

Meeste kinderen woonachtig in Amsterdam
Van alle kinderen in de MRA woont circa
44% in Amsterdam. Daarnaast zien we
concentraties in de gemeenten
Amstelveen, Haarlemmermeer, Haarlem en
Almere.
Herkomst ouders internationale kinderen
Bij een relatief groot deel van de kinderen
is één van de ouders een Nederlandse
ouder en één van de ouders een
internationale werknemer. In de MRA heeft
44 procent van deze kinderen geen
Nederlandse ouders. Onder kinderen van
kenniswerkers is dit aandeel met 55%
hoger, onder kinderen van arbeidsmigranten lager, met 32% van de ouders.
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Bijlage
Toelichting methodiek

Methodiek
Het CBS geeft geaccrediteerde organisaties toegang
tot de ‘big data’ bestanden achter de statistieken
die het CBS publiceert (CBS Microdata). Decisio
heeft toegang tot CBS Microdata en gebruikt dit om
de ‘monitor internationale werknemers’ op te
stellen.
Voor de monitor koppelt Decisio binnen CBS
Microdata contract-informatie van werknemers in
Nederland aan verschillende persoonsgegevens.
Daarmee selecteren we de groep werknemers
zonder de Nederlandse nationaliteit: de
internationale werknemers. Op gemeenteniveau en
(deels) op postcodeniveau, geeft de monitor onder
meer inzicht in:
▪
▪
▪
▪

▪

Het aantal internationale werknemers dat in een regio
woont en werkt;
In welke sector zij werkzaam zijn en wat zij verdienen;
Hoe lang zij in Nederland economisch actief zijn;
Waar ze vandaan komen, hoe oud ze zijn en hoe zij
wonen: gezinssamenstelling, koophuis/huurhuis en
WOZ-waarde.
Het inkomen van internationale werknemers op basis
van het fiscaal loon. Dat is het loon waarover
loonheffing is berekend en dat door de Belastingdienst
gevraagd wordt bij inkomensaangifte.

De data is beschikbaar voor de periode 2010-2017,
waardoor niet alleen de huidige situatie maar ook de
ontwikkeling in beeld gebracht wordt.

Verschillen met voorgaande onderzoeken
Decisio heeft twee keer eerder een economische
analyse gemaakt van de groep internationale
werknemers, in 2015 en 2017. In deze analyses
ontvingen we – in het kader van een pilot – de data
rechtstreeks van de Belastingdienst. In verband met
privacywetgeving is het niet langer mogelijk om deze
gegevens te verkrijgen. Via CBS Microdata kan dit
wel.
Door de database zelf op te bouwen via het CBS
hebben we meer controle over de gegevens. De
analyses zijn nauwkeuriger toegespitst op de
onderzoeksvraag, de monitor is gemakkelijker uit te
breiden en nieuwe jaren worden sneller toegevoegd.
Wel kan dit betekenen dat er soms een lichte
afwijking kan bestaan in de aantallen uit de
voorgaande onderzoeken en voorliggend onderzoek.
Tegelijkertijd ontstaat meer ruimte voor interpretatie
van cijfers en benchmarks met andere regio’s of het
landelijke beeld. Iets waar we in dit onderzoek extra
aandacht aan hebben besteed.

Verschil in definitie kenniswerker/arbeidsmigrant
Ten opzichte van de voorgaande onderzoeken is de
definitie kenniswerker gewijzigd, hierdoor ontstaan
verschillen in de cijfers. CBS Microdata heeft
gedetailleerdere informatie over het loon van de
internationale werknemers, daarom is het
onderscheid tussen kenniswerker en arbeidsmigrant
betrouwbaarder te maken.
Waar we in de vorige onderzoeken nog een minimum
aantal gewerkte SV-dagen hanteerden voor de
definitie van kenniswerker, is dat in huidig onderzoek
niet meer nodig. Het minimum aantal dagen voor
kenniswerkers was ingesteld om te voorkomen dat
internationale arbeidsmigranten die in korte tijd veel
uren maken (en zo veel verdienen in één dag),
onterecht aangemerkt zouden worden als
kenniswerkers. Met CBS Microdata hebben we direct
toegang tot het uurloon van de werknemers,
waardoor de eis aan het minimum aantal gewerkte
SV-dagen vervalt.
Het gevolg is een stijging in het aandeel
kenniswerkers en een daling in het aandeel
arbeidsmigranten, ten opzichte van de voorgaande
onderzoeken.
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Meer informatie?

Team internationalisering
Onze adviseurs bij Decisio zijn gespecialiseerd in het thema internationalisering in Nederland. In de laatste jaren hebben we verschillende onderzoeken mogen uitvoeren
aangaande de populatie internationale werknemers in Nederland.
Niet alleen als het gaat om hun economische situatie, maar ook op het gebied van onderwijs en huisvesting. Denk bijvoorbeeld aan haalbaarheidsstudies voor internationale
scholen, of de toegankelijkheid van Nederlands onderwijs voor internationale kinderen.
Naast analyses over de populatie internationale werknemers in Nederland, voeren we ook de monitor naar internationale organisaties in Nederland uit.
Nieuwsgierig?
Neem voor meer informatie gerust contact met ons op:
▪ Algemene vragen
Gerwin van der Meulen (g.vandermeulen@decisio.nl)
▪ De landelijke monitor internationale werknemers
Sylvia Bleker (s.bleker@decisio.nl)
▪ Onderwijs voor internationale kinderen
Daan van Gent (d.vangent@decisio.nl)
▪ Huisvestingsvraagstukken
Suzanne Steegman (s.steegman@decisio.nl)
▪ Internationale organisaties
Lilian Tilburgs (l.tilburgs@decisio.nl)
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