
Factsheet Internationale werknemers in Nederland 

Economisch onderzoeks- en adviesbureau Decisio verricht 

jaarlijks uiteenlopende studies naar internationale 

kenniswerkers en arbeidsmigranten in Nederland. Basis 

daarvoor ligt in de big data bestanden van het CBS, die we 

gebruiken om de Monitor internationale werknemers op te 

stellen. Zo hebben we tot op buurtniveau nauwkeurig data 

beschikbaar over de groep internationale werknemers 

(onderverdeeld naar kenniswerkers en arbeidsmigranten).

In 2019 werkten in Nederland ruim 930.000 

internationale werknemers. Jaarlijks groeit 

deze groep met 12%. De sterkste toename 

vond plaats tussen 2017 en 2018 

(+ 219.800 werknemers).

Van alle werknemers is 25% kenniswerker: 

dit gaat in totaal om 228.400 internationale 

kenniswerkers. 

Van 588.200 internationale werknemers is 

de woonlocatie bekend. De belangrijkste 

woonregio’s zijn min of meer gelijk aan de 

grootste werkregio’s. Jaarlijks groeit het 

aantal woonachtigen met 7%.

Een derde van de internationale werknemers 

woont in een van de G4-steden. Daarnaast 

zijn Eindhoven, Tilburg, Amstelveen en 

Groningen belangrijke woongemeenten.

Een derde woont in de G4

In Nederland wonen in 2019 bijna 229.300 

internationale kinderen. Bijna de helft van de 

kinderen hebben de basisschool leeftijd (4 – 12 

jaar): 47% van alle kinderen. 29% van de 

internationale kinderen is tussen de 0 en 3 jaar 

oud. 

Er zijn studenten en statushouders onder de 

internationals; in 2018 gaat het om circa 58 

duizend personen (7% van de internationals). 

Het grootste deel is arbeidsmigrant.

Kenniswerkers hebben een gemiddeld 

jaarinkomen van € 58.610,-. Bij 

arbeidsmigranten ligt het gemiddelde op € 

24.710,-. 

Gemiddeld is 69% van de internationale 

werknemers na een jaar nog actief; na 3 jaar 

is dit 49%. Doorgaans verblijft de 

arbeidsmigranten korter in Nederland dan 

een kenniswerker.

De meeste kenniswerkers zijn werkzaam in 

de zakelijke dienstverlening, ICT en 

groothandel. Het grootste deel van de 

arbeidsmigranten werkt via een 

uitzendbureau, horeca, groot- en 

detailhandel en zakelijke dienstverlening.
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