Dossier: Werknemers Overheid en Onderwijs
Databron: Personen en FTE (instellingen openbaar bestuur en veiligheid)
Gegevensbestand
De gepresenteerde gegevens zijn gebaseerd op de bestanden van het Algemeen Burgerlijk
Pensioenfonds (ABP) en de Basisregistratie personen (BRP). De gegevens zijn aan elkaar gekoppeld
op basis van versleutelde BSN. De gegevens worden gepresenteerd op instellings- of
organisatieniveau.
Uw instelling vinden
Dit bestand bevat gegevens van instellingen in openbaar bestuur en veiligheid. De instellingen zijn
op naam terug te vinden via de naam van de huidige gemeente en provincie (stand 2014) waar de
instelling zich bevindt of voorheen bevond. Als voor een instelling geen gegevens in de tabel
verschijnen, selecteer dan eerdere jaren: de instelling kan inmiddels opgeheven zijn. Cellen met
waarden die kleiner zijn dan 6 personen of FTE, worden leeg gelaten. Instellingen met omvang van
5 FTE of minder, zijn niet in het bestand opgenomen.
Disclaimer
Deze gegevens zijn vooral bedoeld om instellingen onderling met elkaar te vergelijken ten aanzien
van de samenstelling van het personeelsbestand. Voor een accuraat beeld van sectorale totalen
van personen en FTE, hanteert het ministerie van BZK de getallen die terug te vinden zijn in het
thema Omvang Publieke Sector.
Definities
Etniciteit: Het gaat om een uitsplitsing naar autochtonen, westerse allochtonen en niet-westerse
allochtonen. De gehanteerde definitie van westerse en niet-westerse allochtonen volgt de definitie
zoals die in de Wet Samen gehanteerd werd.
Autochtonen: personen van wie beide ouders in Nederland zijn geboren.
Westerse allochtonen: personen van wie minstens één ouder in Europa (met uitzondering van
Nederland en Turkije), Noord-Amerika, Indonesië, Japan en Oceanië is geboren.
Niet-westerse allochtonen: personen van wie minstens één ouder in één van de volgende landen is
geboren: Turkije of een land in Afrika of Azië (met uitzondering van Indonesië en Japan) of LatijnsAmerika.
Topfuncties: zijn functies waarvan het voltijd-salaris bij de hoogste 10% van de salarissen binnen
een organisatie of sector behoort.
Instroom: wordt bepaald door te kijken wie er in het voorgaande jaar nog niet werkzaam was
binnen de organisatie of sector en in het verslagjaar wel. Het gaat hier om een periode van één
jaar.
Uitstroom: wordt bepaald door te kijken wie er in het voorgaande jaar werkzaam was binnen de
organisatie of sector en in het verslagjaar niet meer. Het gaat hier om een periode van één jaar.

