BAROMETER
CULTURELE DIVERSITEIT
INZICHT IN JE PERSONEELSBESTAND

COLOFON
De Barometer Culturele Diversiteit is op
verzoek van het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid ontwikkeld
door het CBS (Centraal Bureau voor de
Statistiek), dat statistische informatie en
data geeft over maatschappelijke vraagstukken.
SER Diversiteit in Bedrijf ondersteunt
bedrijven die werken aan meer diversiteit
en inclusie op de werkvloer bij het opzetten, uitvoeren en monitoren van hun diversiteitsplannen.

DE BAROMETER CULTURELE DIVERSITEIT
De Barometer Culturele Diversiteit is een instrument dat voor een bedrijf/organisatie duidelijk maakt hoe het staat met de etnischculturele diversiteit binnen het personeelsbestand. Het geeft aan welk percentage van het
personeel een Nederlandse, westerse of nietwesterse migratieachtergrond heeft.
Dit inzicht kan nuttig zijn bij het (verder) ontwikkelen van een diversiteitsbeleid voor het
bevorderen van de instroom, doorstroom en/of
behoud van medewerkers met een migratieachtergrond.
Het CBS voert de Barometer uit op verzoek van
het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

VOOR WIE IS DE BAROMETER CULTURELE DIVERSITEIT?

Voor organisaties/bedrijven met meer dan 250 werknemers kan de Barometer een interessant instrument zijn. Zij kunnen kiezen voor de Algemene of de
Ingezoomde Barometer.

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN DE ALGEMENE EN DE
INGEZOOMDE BAROMETER?
De Algemene Barometer geeft inzicht in de migratieachtergrond van werknemers voor de hele organisatie. De Ingezoomde Barometer geeft dit inzicht voor
subgroepen, bijv. een organisatieonderdeel of een
functiegroep, binnen die organisatie. Je kunt in principe elke variabele uit je personeelsbestand naar migratieachtergrond laten uitsplitsen. De vuistregel hierbij
is dat de subgroep uit meer dan 250 personen
bestaat. Verder kun je bij de Ingezoomde Barometer
zelf het peilmoment en de doelpopulatie bepalen.

WAT HEEFT EEN BEDRIJF AAN DE BAROMETER?

Inzicht in de migratieachtergrond van het personeel
kan gebruikt worden bij het (verder) ontwikkelen van
een diversiteitsbeleid voor het bevorderen van de instroom, doorstroom en/of behoud van medewerkers
met een migratieachtergrond.

WAT ZIJN DE KOSTEN VAN DE BAROMETER?

Dat hangt af van de wensen van de aanvrager en of
het bedrijf/organisatie de Algemene of de Ingezoomde Barometer wil inzetten. Reken in ieder geval op
enkele duizenden euro's. De specifieke wensen en de
kosten spreek je af met het CBS.

GOED OM TE WETEN

Individuele werknemers zijn in de cijfers niet herkenbaar.
De Barometer is een momentopname.

WELKE GEGEVENS HEEFT HET CBS NODIG?

Bij de Algemene Barometer gebruikt het CBS gegevens die daar al bekend zijn en combineert deze met
loonheffingennummer(s) die het bedrijf/organisatie
zelf aanlevert.
Bij de Ingezoomde Barometer levert het bedrijf/organisatie ook zélf personeelsgegevens aan die het mogelijk maken een nadere indeling te maken.
Welke peildatum er wordt gekozen is aan het
bedrijf/organisatie zelf. Deze kan van vrij recente datum zijn.
Het resultaat, dat altijd is geanonimiseerd en niet
herleidbaar is naar personen, wordt door het CBS
aangeleverd in een tabellenset.

WORDT DE TABELLENSET VAN MIJN ORGANISATIE
OPENBAAR GEMAAKT?
De naam van het bedrijf/organisatie en de tabellenset worden op de CBS-website gepubliceerd. Het
CBS is namelijk verplicht om de uitkomsten van alle
onderzoeken te publiceren.

HANDIG
De Barometer Culturele Diversiteit heeft ook een
DASHBOARD. Daar kan het bedrijf/organisatie
de eigen cijfers uit de Barometer leggen naast
die van bijv. de sector en de regio.
Zo kan je zien waar jouw bedrijf/organisatie
staat ten opzichte van andere bedrijven daar
waar het gaat om de etnisch-culturele diversiteit
binnen het personeelsbestand.

HOE LANG DUURT HET HELE PROCES?
Dat ligt in de eerste plaats aan het bedrijf. Het getuigt
namelijk van goed werkgeverschap als de werkgever
transparant opereert en het plan om de Barometer in
te zetten eerst toelicht aan de or en/of medewerkers.
De werkgever moet een duidelijke grond kunnen aangeven waarom de Barometer ingezet wordt. Dit sluit
ook aan bij het transparantiebeginsel van de AVG. Het
verwerken van gegevens naar een tabellenset kost het
CBS 1-2 maanden. De exacte levertijd spreek je af met
het CBS.

HOE WORDT EEN ONDERNEMINGSRAAD
BIJ HET PROCES BETROKKEN?
Een or kan diversiteit op de werkvloer bevorderen en discriminatie bestrijden. De Barometer
kan daarbij een hulpmiddel zijn. Verder heeft
de or recht op inzicht in de resultaten van de
Barometer en kan deze in het kader van de algemene gang van zaken van de organisatie bespreken. Als de werkgever statistisch onderzoek wil laten doen heeft een or overigens
geen advies- of instemmingsrecht. Het is aan
de werkgever zelf om de medewerkers te
informeren.
Als je als werkgever zelf data gaat verzamelen
of het aanname- of personeelsbeleid wil wijzigen, dan gelden de in jouw organisatie reguliere procedures en afwegingen.

WAAR KAN IK TERECHT VOOR MEER INFORMATIE?
Heeft jouw bedrijf/organisatie belangstelling voor de Barometer
Culturele Diversiteit, maar wil je eerst meer informatie en advies?
Neem dan contact op met SER Diversiteit in Bedrijf via
barometer@ser.nl / 070 3 499 576 (ma t/m do).
Meer informatie:
cbs.nl/barometerculturelediversiteit

