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Inleiding 
 
In 2016 en 2017 heeft de Tilburg Law School contact 
opgenomen met enkele gemeenten en regio’s met een hoog 
percentage geregistreerde arbeidsmigranten. De vraag is 
voorgelegd of de lokale overheid medewerking wilde verlenen 
aan een survey over de inzet van arbeidsmigranten en de 
betekenis die deze inzet heeft voor de lokale economie.  
Daarbij is steeds een vergelijkbare werkwijze gehanteerd. 

Gestart werd met een digitale enquête met vragen over de 
inzet van arbeidsmigranten, enkele weken later gevolgd door 
ronde-tafel-gesprekken of een lokale werkconferentie 
Arbeidsmigratie. Die lokale bijeenkomst stond onder meer in 
het teken van een bespreking van de redenen voor de inzet 
van arbeidsmigranten. Het achterliggende idee is 
ondernemers, de uitzendbranche, wethouders en relevante 
gemeentelijke diensten samen te brengen en het gesprek te 
voeren over de consequentie van deze inzet voor de lokale 
arbeidsmarkt en de daarbij behorende voorzieningen. Vanuit 
TLS is inmiddels drie keer een dergelijke survey uitgevoerd. 
Een vierde lokale survey is in voorbereiding.  
 
Ook in de gemeente Westland is in het kader van de 
voorbereiding van een lokale bijeenkomst aan de 
ondernemers een vragenlijst voorgelegd over de inzet van 
migranten. Een samenvatting van de antwoorden is tijdens 
een ronde-tafel-gesprek op 24 januari 2018 gepresenteerd. 
Aansluitend is in kleinere groepen gesproken over drie 
belangrijke thema’s die in de beantwoording naar voren 
kwamen (zie Bijlage 1).  
 
Dit eindverslag bevat allereerst enkele basisgegevens van de 
arbeidsmarkt in de gemeente Westland. Vervolgens worden 
de resultaten van het onderzoek samengevat. Het verslag 
eindigt met een korte weergave van de discussie over de 
belangrijke thema’s die met deze thematiek samenhangen 

tijdens de ronde-tafel-gesprekken. 
 
  



 

 

1. De arbeidsmarkt in de gemeente Westland 
 
De gemeente Westland ontstond in 2004 uit een fusie van 
zeven gemeenten. Het gebied heeft van oudsher een sterk 
agrarisch karakter en bestaat uit 11 woonkernen met in totaal 
een oppervlakte van circa 90 km². De provincie Zuid-Holland 
kent een grote aanwezigheid van de glastuinbouw en 
Westland vormt daarvan de kern. Van alle terreinen die 
worden toegerekend aan de sector is meer dan de helft 

gesitueerd in deze provincie: 82 terreinen bestemd voor 
glastuinbouw, van de in totaal 159 Nederlandse terreinen 
(laatste CBS-cijfers dateren van 2012). Gegevens over het 
grondgebruik in de provincie Zuid-Holland (CBS, 2016) tonen 
aan dat circa 55% van alle grondoppervlak dat in de provincie 
wordt benut voor tuinbouw onder glas gesitueerd kan worden 
in de regio Delft/Westland (de Zuid-Hollandse droogmakerijen 
zijn een ander concentratiegebied, goed voor zo’n 28%). In de 
gemeente Westland is circa 83% van alle landbouwgrond in 
gebruik voor glastuinbouw (en bijna de helft van al het 
aanwezige grondoppervlak). Uit CBS-statistieken kan worden 
afgeleid dat het merendeel van de geregistreerde Westlandse 
tuinbouwbedrijven (721 ondernemingen in 2016) tot de 
glastuinbouw behoren. De laatste 10 jaar is de in gebruik 
zijnde oppervlakte vrijwel gestabiliseerd, nadat in de periode 
1990-2006 een aanzienlijke vermindering van de beschikbare 
landbouwgrond had plaatsgevonden. CBS becijfert voor 
Westland een teruggang tussen 1990 en 2000 van bijna 300 
ha glastuinbouw, in het daaropvolgende decennium gevolgd 
door een vergelijkbare vermindering. Tegelijkertijd heeft een 
concentratie van bedrijven plaatsgevonden. In de CBS-
statistieken loopt het aantal geregistreerde bedrijven sedert 
2006 met 50% terug. Van de overige aanwezige bedrijven, 
voornamelijk midden- en kleinbedrijf, is een belangrijk deel 
werkzaam in gelieerde bedrijfstakken (logistiek, handel).  
 
Het UWV meldt in 2016 een netto arbeidsparticipatie van 69%. 

De arbeidsparticipatie in Westland ligt boven het landelijk 
gemiddelde, terwijl het werkloosheidscijfer onder het landelijk 
gemiddelde ligt (aantal WW-ers, eind 2017 in Westland 2,7%, 
tegen landelijk 3,7%). De doorstroming van WW naar bijstand 
is al enkele jaren laag (Westland scoorde in 2014 het laagst 
van alle gemeenten met meer dan 100.000 inwoners). Het 
aantal inwoners met een bijstandsuitkering, behorend tot de 
beroepsbevolking, is eveneens laag (2% in 2016). De totale 



 

 

werkloosheid (zowel WW als bijstand) ligt onder het landelijk 
gemiddelde (landelijk 6,8%, in Westland 3,9%). De gemeente 
kent een harde kern van oudere langdurig werklozen (92% 
van alle werklozen zijn 50plus en langer dan 6 maanden 
werkloos). De vergrijzing wijkt niet af van de Nederlandse 
vergrijzing.  
 
De aanwezigheid van de glastuinbouw doet zich ook gelden 
op de arbeidsmarkt. Een groot deel van de beroepsbevolking 

is rechtstreeks werkzaam in de glastuinbouw. Veel van de 
andere aanwezige bedrijvigheid en werkgelegenheid is 
afhankelijk van en verbonden met de glastuinbouw (logistiek, 
marketing, distributie, automatisering). Schattingen uit 2016 
spreken van bijna 25.000 directe banen in de glastuinbouw op 
een totale beroepsbevolking van zo’n 70.000 mensen . Het 
merendeel van het werk wordt verricht door laag- en 
middelbaar opgeleiden. Er is een grote groep werknemers uit 
Centraal en Midden Europa (vooral uit Polen) werkzaam. 
Schattingen spreken van 12.000 buitenlandse werknemers; 
circa de helft van alle banen in de branche. De 
leeftijdsopbouw van de buitenlandse werknemers verschilt 
aanmerkelijk van de leeftijdsopbouw van de totale 
beroepsbevolking. Terwijl van de Nederlandse 
beroepsbevolking in Westland ruim 21% behoort tot de 
categorie boven de 50 jaar, ligt dat percentage bij alle in 
Nederland geregistreerde Poolse werknemers rond de 10% 
(CBS, december 2017). De in Nederland verblijvende 
buitenlandse werknemers van Poolse afkomst vallen voor het 
merendeel (62%) in de leeftijdscategorie 20-50 jarigen; onder 
de Westlandse bevolking is deze leeftijdscategorie veel 
geringer in omvang (namelijk 36%).  
 
De buitenlandse werknemers in Westland zijn vooral 
werkzaam in uitvoerende werkzaamheden en productiewerk. 
Veelal gebeurt dat in tijdelijke dienst (in 80-90% van de 
gevallen). De economische noodzaak en de beschikbaarheid 

voor de glastuinbouw staan bij de inzet van arbeidsmigranten 
voorop. De arbeidsmigranten komen in meerderheid voor een 
beperkte periode, aangeworven via in Westland actieve en 
gespecialiseerde uitzendbureaus. Werkgevers signaleren een 
grote doorstroming en een grote fluctuatie, niet alleen omdat 
via de uitzendformule wordt geworven, maar ook omdat het 
vaak werk met een cyclisch karakter of seizoenswerk betreft. 
Soms kiezen ook de werknemers zelf voor een tijdelijk verblijf.  



 

 

2. Synthese van de beantwoording 
 
De survey over de inzet van arbeidsmigranten werd op 21 
november 2017, namens wethouder Rijneveen, via de 
gemeentelijke diensten verzonden aan alle bij de gemeente 
Westland bekende agrarische bedrijven, inclusief de voor de 
sector werkzame uitzendbureaus. Het ging daarbij om circa 
1100 bedrijven. Respondenten werd gevraagd binnen 14 
dagen te reageren; zij ontvingen enkele dagen voor de 

deadline een herinneringsmail. In totaal kwamen 59 reacties 
binnen. Een respondent zond een onbeantwoorde vragenlijst 
in, maar gaf wel aan met buitenlandse werknemers te werken 
en bij voorkeur met mensen die in vaste dienst willen treden. 
Deze respondent beschouwde de werknemers niet als 
migranten en zag daarom van deelname af. Drie 
respondenten retourneerden de oproep zonder ingevulde 
vragenlijst, ook na een rappel bleef invulling achterwege. 
Hierdoor bleven 55 van de 59 inzendingen over voor de 
uiteindelijke analyse. In de bijlage staan de samengevatte 
gegevens uit de enquête. 
 
Algemene kenmerken 
Het eerste cluster vragen ging in op enkele kenmerken van de 
onderneming waarin de respondent zijn of haar bedrijvigheid 
uitoefende. Zoals eerder aangegeven is in dit onderzoek 
vooraf de keuze gemaakt het onderzoek toe te spitsen op de 
glastuinbouw en gerelateerde agrarische branches. Voor 48 
deelnemende bedrijven gold dat zij werkzaam waren in de 
tuinbouw (in het bijzonder de glastuinbouw) en daar aan 
verbonden gespecialiseerde ondernemingen. Een zestal 
reacties kwam van in de agrarische sector gespecialiseerde 
uitzendorganisaties en een reactie was afkomstig van een 
detacheringsbedrijf. De verspreiding over de grootteklassen, 
uitgedrukt in aantallen werknemers, was redelijk proportioneel. 
Wel was er een iets lagere vertegenwoordiging van de kleine 
en middenbedrijven, in vergelijking met de CBS-cijfers over de 

opbouw van de sector naar grootteklassen. De aanwezigheid 
van het grootbedrijf (elf in totaal, waarvan negen met meer 
dan 250 werknemers) was bovengemiddeld, maar werd 
enigszins vertekend doordat alle uitzendbureaus in de 
grootste categorie konden worden ondergebracht. Doordat 
alle grootteklassen in het sample met meerdere reacties 
aanwezig waren – zeer klein, klein, middelgroot, groot – vormt 
de respons, gemeten naar de omvang van het aantal 



 

 

medewerkers, een relatief brede staalkaart van de in het 
Westland aanwezige ondernemingen. De totale respons van 
ruim 5% ten opzichte van de benaderde doelgroep (van 1100 
bedrijven) noopt echter tot terughoudendheid bij het trekken 
van harde conclusies. 
 
De prominente beantwoording van de zijde van de 
gespecialiseerde uitzendbureaus (6 bureaus die circa 5.500 
werknemers bemiddelen in het Westland) kan daarentegen als 

zeer representatief worden gezien. Dit is de reden waarom bij 
de analyse soms wordt nagegaan of voor het uitzendwezen 
opvallende (mogelijk afwijkende) antwoorden zijn gegeven. 
 
In het eerste cluster is ook gevraagd naar de verwachtingen 
voor de werkgelegenheid in de onderneming in 2018.  

 
Maar liefst 19 respondenten (34,5%) verwachten meer 
werknemers nodig te hebben, 34 respondenten verwachten 
dat de werkgelegenheid gelijk blijft (62%) en 2 respondenten 
verwachten een afname van het aantal werknemers (3,5%).  
Dit cijfer wordt echter vertekend door de beantwoording van 
de respondenten die behoren tot de uitzendbureaus. De 6 
uitzendbureaus verwachten en bloc meer werknemers nodig 
te hebben in 2018. Indien deze antwoorden niet worden 
meegenomen in het sample blijkt slechts 26,5% van de 
tuinders een uitbreiding van de werkgelegenheid te 
verwachten in 2018, terwijl bijna 70% uitgaat van een gelijk 
blijvend niveau van het aantal werknemers.  
 

Personeelsbehoefte

Meer Gelijk Minder



 

 

Personeelsvoorziening algemeen 
Het tweede cluster vragen betreft de personeelsvoorziening in 
het algemeen. Bijna de helft van de respondenten geeft aan 
problemen te ervaren met de werving van medewerkers. De 
respondenten die moeite hebben met het werven van 
medewerkers geven hiervoor een reeks van redenen aan 
(gemiddeld wordt een tweetal redenen genoemd). Als 
belangrijkste reden wordt aangevoerd de door de 
economische groei ontstane krapte op de arbeidsmarkt (negen 

keer genoemd), direct gevolgd door een verbetering van de 
situatie in de herkomstlanden of buurlanden van medewerkers 
(acht keer). Het vinden van medewerkers met een zeker 
specialisme of voldoende kwaliteit (zes keer) volgt op gelijke 
voet met het gegeven dat het werk veel afvallers kent en 
mensen snel uitgekeken raken (zes keer). Het tekort aan 
betaalbare huisvesting wordt vijf keer genoemd en het imago 
van het werk in de kassen vier keer. Ook wordt twee keer 
gerefereerd aan de concurrentie met andere sectoren. 
Daarnaast wordt een scala aan losse opmerkingen gemaakt 
die slechts een keer genoemd worden (bijvoorbeeld het 
moeilijk werven van scholieren).  
Vijf van de zes uitzendbureaus in het totale sample zeggen 
problemen te ondervinden met het werven van 
uitzendkrachten. De beantwoording door de uitzendbureaus 
wijkt niet sterk af van het algemene beeld, maar de bureaus 
geven wel meerdere redenen (gemiddeld drie redenen) aan 
dan de overige respondenten.  
 
De personeelsvoorziening wordt in belangrijke mate 
uitbesteed. In totaal 37 respondenten, ook ondernemingen die 
geen problemen met de werving ondervinden, geven aan 
gebruik te maken van de diensten van uitzendbureaus en 17 
respondenten gebruiken (soms daarnaast) andere externe 
bureaus voor de bemiddeling. Op de tweede plaats wordt veel 
geworven via de informele weg (30 keer genoemd). Maar ook 
de eigen advertenties (22 keer genoemd) en eigen websites 

(15 keer genoemd) en vacaturesites (11 keer genoemd) 
worden ingezet. Het werkgeversservicepunt, dat kosteloos de 
werving en selectie van personeel kan verzorgen (2 keer 
genoemd), de vacaturebank (1 keer) en het UWV (1 keer) 
worden niet echt ingezet bij de personeelsvoorziening.  
Bij elkaar geteld kan gesteld worden dat 42% van de 
personeelsvoorziening verloopt via directe tussenkomst van 
externe bemiddelaars. Geconcludeerd mag worden dat voor 



 

 

deze bedrijfstak en dit segment van de arbeidsmarkt de 
ondersteunende UWV-activiteiten (onder meer via de 
vacaturebank, een cv-database en werk.nl) geen rol van 
betekenis spelen.  
De uitzendbureaus melden overigens expliciet het gebruik van 
eigen wervingsbureaus in het buitenland. 
 
Inzet en werving arbeidsmigranten 
De derde reeks vragen ging in op het inzetten en aantrekken 

van arbeidsmigranten.  

 
Een overgrote meerderheid van de respondenten (47 van de 
55) meldt een inzet van arbeidsmigranten. De respondenten 
die ‘nee’ antwoorden werken met vast personeel en/of 
behoren tot de kleinere familiebedrijven; het gaat hierbij om 8 
bedrijven met minder dan 10 werknemers.  
De arbeidsmigranten werken voornamelijk via de 
uitzendformule; bij 35 van de 47 respondenten wordt meer 
dan driekwart van de dienstverbanden ingevuld met 
arbeidsmigranten die via een uitzendovereenkomst werkzaam 

zijn. Het gebruik van vaste dienstverbanden komt aanzienlijk 
minder frequent voor (met een uitschieter naar boven van 70% 
vaste contracten) en eigen tijdelijke contracten worden slechts 
in bescheiden mate aangeboden.  

Inzet migranten

Ja Nee



 

 

De werving van arbeidsmigranten wordt in meerderheid 
uitbesteed.  

 
In totaal 41 respondenten, maken bij die werving gebruik van 
de diensten van uitzendbureaus; dit is hoger dan bij de 
gangbare, gewone personeelsvoorziening. Daarnaast maken 9 
respondenten gebruik van andere externe bureaus. De 
informele kanalen worden in 20% van de gevallen genoemd 
(18 keer). De eigen wervingsmethodes, zoals eigen 
advertenties (10 keer genoemd) en eigen websites (9 keer 
genoemd) scoren bescheiden, net als het gebruik van 
vacaturesites (5 keer genoemd). Bij seizoenswerk komt het 
ook voor dat het contact blijft bestaan op een eerdere 
werkrelatie (2 keer genoemd). De tussenkomst van externe 
bemiddelaars is bijgevolg zeer groot. Respondenten motiveren 
dit in de korte motivatie veelal met een beroep op flexibiliteit, 
inspelen op seizoenpieken, de lagere kosten en het gemak 
waarmee mensen kunnen worden aangetrokken. 
 
De vraag naar (meerdere) achterliggende argumenten voor 
deze inzet wordt met een breed scala aan opmerkingen 
beantwoord. De respondenten noemen een of twee 
argumenten (de 47 inleners die werken met migranten geven 
tesamen 58 redenen). Circa de helft van de respondenten 
(47%) noemt als motivatie dat Nederlandse werknemers dit 
productiewerk niet willen verrichten. Soms wordt daarbij 
aangegeven dat het kan gaan om vies of monotoon werk, met 
bovendien een slecht imago. Verschillende argumenten die te 
maken hebben met de beschikbaarheid en flexibiliteit, maar 
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ook met het gemak en het gebruik van tijdelijke contracten zijn 
tezamen goed voor 21 antwoorden. Migranten worden 
geprezen om de inzet en motivatie door een kwart van de 
respondenten. De lagere lasten worden drie keer vermeld.  
De antwoorden van de zijde van de uitzendbureaus zijn 
pragmatisch; zij werven omdat er vraag is naar deze 
werknemers.  
 
Voorzieningen voor arbeidsmigranten 

Een vierde reeks vragen betrof de voorzieningen die in de 
gemeente noodzakelijk worden geacht, in het bijzonder de 
huisvesting. In vrijwel alle gevallen zijn de uitzendbureaus 
betrokken bij de verzorging van de huisvesting, hetzij direct 
(20 keer genoemd), hetzij in samenspraak met betrokkenen 
(18 keer), hetzij in samenspraak met betrokkene en de inlener 
(3 keer genoemd). Slechts een vijftal respondenten geeft aan 
dat de huisvesting door betrokkenen zelf geregeld wordt. De 
vraag naar de verantwoordelijkheid voor de huisvesting wordt 
uiteenlopend beantwoord. Opnieuw scoort de uitzender het 
hoogst, alleen (18 keer), in samenspraak met betrokkenen (8 
keer genoemd) of in samenspraak met de inlener (3 keer 
genoemd). Negen respondenten leggen de 
verantwoordelijkheid bij de werknemer. Alle betrokken partijen 
(inclusief de gemeente) worden 5 keer genoemd en de inlener 
en de gemeente gezamenlijk 2 keer. Alle uitzendorganisaties 
onder de respondenten geven aan dat de verantwoordelijkheid 
voor de huisvesting bij de uitzendorganisatie thuis hoort. 
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De vraag of een scheiding tussen de instantie die de 
huisvesting verzorgt en de werkgever (dit is in veel gevallen 
het uitzendbureau) wenselijk is, wordt door een kwart van de 
respondenten niet beantwoord. De overige antwoorden geven 
een lichte meerderheid te zien voor geen scheiding (21 keer), 
met als argumenten dat overleg en hulp bieden nodig zijn, het 
gezamenlijk belang voorop dient te staan en dat toezicht zo 
gegarandeerd kan worden. De respondenten die wel een 
scheiding wensen (17 in totaal) motiveren dit met argumenten 

als het voorkomen van afhankelijkheid, dubbele belangen en 
machtsmisbruik, een duidelijkere scheiding tussen werk en 
privé en het voorkomen van financiële risico’s.  
 
De beantwoording van de vraag of de werknemers in de 
gemeente Westland zijn gehuisvest is uiteenlopend. Acht 
respondenten beantwoorden deze vraag bevestigend, vier 
respondenten geven aan dat dit niet het geval is, terwijl de 
overgrote meerderheid (35 respondenten) stelt dat dit slechts 
gedeeltelijk het geval is. Uit een verdere analyse blijkt geen 
relatie met de grootteklassen van de ondernemingen, met 
andere woorden al of geen huisvesting in de gemeente hangt 
niet af van de omvang van de onderneming. Wel blijkt dat alle 
uitzendbureaus te vinden zijn in de categorie gedeeltelijk.  
 
De verwachtingen naar de gemeente op huisvestingterrein zijn 
zo mogelijk nog gedifferentieerder. De uitzendorganisaties 
onder de respondenten hebben een groot aandeel in de 
beantwoording met een of meerdere verwachtingen. Bijna een 
kwart van de respondenten spreekt geen verwachtingen uit. 
Een tiental vraagt om een beleid van faciliteren en het 
aanwijzen van locaties. Overleg met de sector en het soepel 
verlenen van vergunningen in het agrarische gebied scoren 
elk 8 keer, gevolgd door het waarborgen van toezicht en 
kwaliteit (7 keer). Tenslotte wordt drie keer vermeld dat 
flexibiliteit en begeleiding mogen worden verwacht.  
 

De vraag naar overige voorzieningen van belang voor een 
geslaagde integratie wordt door een groot deel van de 
respondenten niet beantwoord. Ongeveer de helft van de 
respondenten wijst op de noodzaak van taalonderricht. 
Vermelding krijgen voorts welzijn en het wegwijs maken (4 
keer) en sociaal-culturele activiteiten (3 keer). Een drietal 
respondenten stelt dat dit de eigen verantwoordelijkheid is van 
de betrokken arbeidsmigrant.  



 

 

Kenschets van de arbeidsmigrant 
Het vijfde cluster ging in op de opleiding en enkele andere 
kenmerken van de te werk gestelde migranten. De kwalificatie 
van de aan het werk gestelde arbeidsmigranten loopt sterk 
uiteen. De beantwoording van deze vraag maakt duidelijk dat, 
in veel gevallen, deze kwalificatie er niet toe doet. Slechts een 
enkele keer wordt wel gerefereerd aan een bepaalde 
beroepskwalificatie. De beroepen waarin gewerkt wordt liggen 
op het uitvoerende vlak; productiewerk, inpakwerk, logistieke 

taken en andere voorkomende tuinbouw gerelateerde 
werkzaamheden. In enkele gevallen vindt een specialistische 
inzet plaats en in een geval is sprake van een 
middenkaderfunctie. De aard van de beroepsactiviteiten uit 
zich ook in het niveau waarop de arbeidsmigranten werkzaam 
zijn. Alle respondenten geven aan dat de aangetrokken 
werknemers vooral op uitvoerend niveau werkzaam zijn (LBO-
niveau). In enkele gevallen wordt het niveau aangeduid als 
LBO/MBO-niveau. Een vijftal respondenten vermeldt dat 
arbeidsmigranten (ook) werkzaam zijn op een meer 
specialistisch of leidinggevend niveau.  
Arbeidsmigranten worden niet alleen in meerderheid 
aangeworven via de tussenkomst van uitzendbureaus, ze 
werken ook voornamelijk op een tijdelijke basis. De meest 
frequent voorkomende vorm van de verbintenis is uitzendwerk 
met een duur tot 9 maanden (30 keer genoemd) of langer dan 
9 maanden (15 keer genoemd). In 20 gevallen wordt 
uitgegaan van vast, terugkerend werk. Werk van zeer korte 
duur komt, naar verhouding, weinig voor (6 keer genoemd) en 
beperkt zich veelal tot de korte oogstperiodes.  
Vrijwel alle respondenten (46 in totaal) werken met Poolse 
werknemers. In iets meer dan een kwart van de bedrijven 
worden Roemeense werknemers te werk gesteld (14 keer 
genoemd), gevolgd door Bulgaarse werknemers (7 keer) en 
werknemers uit Letland (6 keer). Andere Oost-Europese 
werknemers worden incidenteel genoemd, net als werknemers 
uit Zuid-Europa en zelfs uit enkele niet-EU landen. Een 

onderneming meldt de aanwezigheid van een 30-tal 
nationaliteiten. 
 
In het laatste blok is gevraagd naar de verwachtingen voor de 
toekomst. Dit is deels gebeurd met open vragen, deels met 
gesloten vragen (waarbij meerdere antwoorden mogelijk 
waren). Het aantal respondenten dat denkt in de toekomst 
gebruik te gaan maken van de inzet van arbeidsmigranten is 



 

 

zeer groot (in 47 gevallen). De belangrijkste redenen die 
genoemd worden zijn het gebrek aan animo voor dit werk bij 
Nederlandse werknemers, het gegeven dat seizoenswerk en 
pieken zullen blijven voorkomen en de beperkte 
beschikbaarheid van (geschikt) personeel op de arbeidsmarkt. 
Dit uit zich ook in de vraag wat de nabije toekomst gaat 
brengen. De helft van de respondenten ziet het aandeel 
migranten op de arbeidsmarkt toenemen, iets minder dan de 
helft verwacht een stabilisatie van het aandeel en slechts drie 

respondenten verwachten een afname door verdergaande 
mechanisering. Voor de komende 5 jaar gaat driekwart van de 
respondenten uit van een gestage groei van het aantal 
arbeidsmigranten, een derde van de respondenten denkt dat 
daarna een periode van stabilisatie optreedt. De verwachting 
dat robotisering (op lange termijn) arbeidsmigranten overbodig 
zal maken wordt niet of nauwelijks onderschreven.  
Aan het eind van de vragenlijst maken enkele respondenten 
gebruik van de mogelijkheid zelf thema’s aan te dragen. Deze 
(valide) opmerkingen lopen zeer uiteen en lenen zich bijgevolg 
slecht voor een samenvatting.   



 

 

3. Kort verslag van de gespreksavond 
 
Onderzoeker Jan Cremers (TLS) leidde de avond in na een 
kort welkomstwoord van wethouder Frank Rijneveen. In zijn 
presentatie stond Cremers stil bij de arbeidsmarktsituatie en 
de economische structuur van de gemeente Westland (zie 
hiervoor de eerste paragraaf). Westland kent de grootste 
concentratie glastuinbouw in Nederland; de dominantie van 
een specifieke sector maakt de gemeente en de ondernemers 
kwetsbaar voor risico’s. Zo zet de sector op grote schaal Oost-
Europese arbeidsmigranten in. Vragen daarbij zijn in hoeverre 
een dergelijke inzet structureel kan blijven op termijn en wat 
de maatschappelijke gevolgen zijn van het aantrekken van 
Oost-Europese arbeidsmigranten. 
 
Hij illustreerde met enkele recente cijfers van CBS en UWV de 
werkgelegenheidssituatie in Westland. Het zal steeds lastiger 
worden vacatures te vullen met werkzoekenden in de 
gemeente; de plaatselijke werkloosheid is gering en zowel het 
aantal werklozen in de WW, als in de bijstand is historisch 
laag. De inzet van Oost-Europese migranten zorgt voor een 
aanmerkelijke verjonging van de beroepsbevolking. 
 
Vervolgens bespreekt hij de resultaten van het onderzoek (zie 
de tweede paragraaf). De werkgelegenheid op uitvoerend 
niveau in de sector kan alleen worden gewaarborgd dankzij de 
inzet van een groot aandeel Oost-Europese werknemers. Met 
uitzondering van enkele kleine familiebedrijven maakt vrijwel 
elke onderneming gebruik van deze inzet. Ook verwachten 
vrijwel alle bedrijven een soortgelijke of zelfs groeiende inzet 
van buitenlandse werknemers. Dit leidt echter ook tot enkele 
belangrijke vragen die, na een korte toelichting (zie bijlage 1), 
in groepsverband verder worden besproken.  
 
De gemeente Westland heeft voor de tafelgesprekken een 
groot aantal (glastuinbouw-) ondernemers uit de gemeente 
uitgenodigd alsook uitzendbureaus die allen werken met 
arbeidsmigranten uit Oost-Europa. De gemeente wil graag met 
de ondernemers in gesprek over:  
a. De arbeidsvoorziening in de toekomst 
b. Verantwoordelijkheid uitzendbureau, inlener en werknemer 
c. De huisvestingsproblematiek 
De inhoud van de tafelgesprekken wordt hier kort 
weergegeven aan de hand van de thema’s. 
 



 

 

a. De arbeidsvoorziening in de toekomst 
De bespreking van dit thema leidde tot een levendige 
discussie over de toekomstige arbeidsmarkt. Enkele 
deelnemers benadrukten de urgentie die gaat gelden voor de 
branche als er meer schaarste dreigt (het is 5 voor 12, 
volgens sommige deelnemers zelfs 5 over 12). Andere 
deelnemers spraken de verwachting uit dat de inzet van 
arbeidsmigranten van karakter gaat veranderen.  
 
Daarbij werd enerzijds gesproken over de samenstelling, 
namelijk het aantrekken van mensen van verder weg. De inzet 
van Poolse arbeidsmigranten neemt volgens de ondernemers 
af. De populaire groep (jong, Pools, Engelssprekend) waaruit 
geput kan worden krimpt. Ging het volgens enkele deelnemers 
een aantal jaren geleden nog rond de 90% om mensen met 
een Poolse achtergrond, nu schatten zij in dat dit percentage 
is geslonken naar zo’n 60%. Er is sprake van een (groeiende) 
diversiteit aan nationaliteiten.  
 
Anderzijds werd geconstateerd dat het seizoen langer wordt 
en dat meer en meer sprake is van werkzaamheden het hele 
jaar door. Dat zet bedrijven er toe aan de gekwalificeerde 
mensen te houden en te binden. Mede als gevolg van de crisis 
was lange tijd sprake van een ‘race to the bottom’. Doordat de 
detailhandel de prijzen laag hield, konden de tuinders moeilijk 
de lonen – en daarmee de prijzen – verhogen. De schaarste 
toont andermaal de marktwerking aan: tuinders zullen én 
hogere lonen moeten betalen, én meer perspectief op 
doorstroom moeten bieden én voor goede huisvesting moeten 
zorgen. De ondernemers zelf zijn verantwoordelijk voor het 
bieden van betere omstandigheden. Er zijn ‘ook best wel wat 
Polen’ die zich willen vestigen en het gehele jaar werken. 
Ondernemers hebben belang bij een langer verblijf omdat zij 
een half jaar in (Poolse) migranten investeren en daarna van 
de investering kunnen profiteren. De pieken in werk worden 
opgevangen door de inzet van migranten uit andere delen van 
Oost-Europa. Opgemerkt wordt dat robotica slechts langzaam 
op gang komt en maar een deeloplossing kan vormen; de 
ervaring leert dat de technische ontwikkeling in veel gevallen 
leidt tot méér werk omdat volumes en dergelijke flink groeien. 
 
Een aantal externe factoren speelt hierbij eveneens een rol. 
Het image van Nederland, niet alleen vanwege de 
arbeidsvoorwaarden, maar ook vanwege de negatieve 
toonzetting, maakt dat de concurrentie met andere landen 



 

 

(Duitsland) meer van invloed wordt. Ook wordt de wet- en 
regelgeving aangestipt: de Wet Werk en Zekerheid maakt het 
lastig arbeidsmigranten te houden. Ondernemers die vaste 
contracten willen vermijden moeten mensen vaak op 
verschillende afdelingen laten werken. Ook Cao-afspraken 
inzake overwerk maken het moeilijker arbeidsmigranten te 
binden. Arbeidsmigranten komen van ver en willen graag meer 
werken (bijvoorbeeld meer dan 45 uur per week). Enkele 
deelnemers pleiten voor een flexibel contract van bijvoorbeeld 
gemiddeld 38 uur per week. In rustige tijden wordt 30 uur 
gewerkt en in piektijden 55 uur, zodat arbeidsmigranten 
gemiddeld 38 uur werken. De loonkosten zijn nog steeds een 
derde van de kosten; daar is het meeste op te winnen en te 
verliezen.  
 
In het plenaire debat werd daar door meerdere deelnemers bij 
aangetekend dat de tijd voorbij is dat de laagste prijs van 
arbeid de bepalende factor zou moeten zijn. Als het gaat om 
werknemers te boeien en te binden dient kwaliteit meer 
voorop te staan en dat heeft een prijs. 
 

b. De verantwoordelijkheid van uitzendbureau, inlener 
en betrokkene 

De welvaart van de regio en de toekomst van de glastuinbouw 
hangt in grote mate samen met de inzet van deze migranten. 
De vraag is daarbij wie welke verantwoordelijkheid heeft. In de 
relatie tussen inleners, uitzendbureaus en betrokken 
werknemers hebben uitzendbureaus, naast de wettelijk 
geregelde rol van werkgever, vooral toch als taak de inleners 
te ‘ontzorgen’. Enkele deelnemers stellen dat de 
verantwoordelijkheid voor arbeidsmigranten een gezamenlijke 
opgave is, de inlener regelt ‘werk’, het uitzendbureau regelt 
‘thuis’. Als bijvoorbeeld de huisvesting van een arbeidsmigrant 
niet in orde is en de arbeidsmigrant daardoor slecht presteert 
op het werk, zal de werkgever bellen met de inlener.  
 
Er wordt geopperd dat de opstelling van inleners moet 
veranderen om personeel te binden, bijvoorbeeld door 
perspectief te bieden op doorgroei naar een hogere functie. 
Kleine ondernemers hebben vaak al meer binding met hun 
personeel. Ook in dit opzicht zou kwaliteit belangrijker moeten 
zijn dan een laag loon. Als je zorgt dat de arbeidsmigranten 
goed in hun vel zitten, dan blijven ze. En in een tijd waarin de 
rekrutering lastiger wordt, moet je meer moeite doen om 
mensen te behouden. Daarnaast zullen mensen die langer 



 

 

blijven op zoek gaan naar meer privacy. Maar ook 
taalonderwijs en sportvoorzieningen worden dan belangrijker.  
 
De vraag wordt opgeworpen of betrokkenen dat zelf moeten 
regelen of dat hier een taak ligt voor branche of de 
uitzendorganisatie. Ten aanzien van die maatschappelijk 
verantwoordelijkheid vinden meerdere deelnemers de stelling 
‘het uitzendbureau heeft een tarief, dus moet het maar 
regelen’ niet houdbaar. Wie arbeidsmigranten naar de 
gemeente haalt, dient ook zorg te dragen voor het wel en wee 
van de arbeidsmigranten. 
 
Het overgrote deel van de deelnemers spitst het nadenken 
over de verantwoordelijkheid direct toe op de vraag wie 
verantwoordelijk is voor de huisvesting (zie volgend thema). 
 

c. De huisvestingproblematiek  
Er is een nijpend huisvestingsprobleem voor migranten in de 
gemeente Westland. Dat heeft deels te maken met de 
beperkte ruimte voor nieuwe woningen, deels met het feit dat 
sommige migranten blijven en dan een ruimere woning willen, 
deels met veranderende wensen van de migranten (een studio 
in plaats van een hotel).  
 
Het gros van de inleners gaat er van uit dat zij mede tot taak 
hebben de uitzendbureaus aan te spreken op het regelen van 
goede huisvesting. De uitzendbureaus kennen de behoeften 
het beste. Maar er zijn ook ondernemers die er toe zijn 
overgegaan zelf huisvesting te regelen (‘blije werknemers zijn 
goed voor mij’), goede huisvesting is als het ware een 
arbeidsvoorwaarde geworden die mensen meewegen bij het 
wisselen van baan. Daarbij spelen zowel de kwaliteit van de 
huisvesting als een rol als de afhankelijkheid die kan ontstaan 
indien de ondernemer zelf zijn ‘bedden’ regelt.  
 
Het is belangrijk dat alle betrokken partijen op dit terrein gaan 
bewegen. Dat geldt zowel bij het zorgdragen voor kwalitatief 
goede huisvesting (door uitzendbureau en inlener), als bij het 
zoeken naar geschikte locaties in binnen- en buitengebied 
(door de gemeente, in nauw overleg met de branche en de 
uitzendorganisaties). Een probleem is bijvoorbeeld dat in het 
volkshuisvestingbeleid de categorie ‘migrantenhuisvesting’ 
niet bestaat; in gemeentelijke bestemmingsplannen is daarom 
moeilijk hiervoor plaats in te ruimen. Arbeidsmigranten willen 
in de buurt wonen van voorzieningen, liever niet in hotels 



 

 

maar in studio’s voor twee personen waardoor je flexibel bent 
in samenstelling. De doorstroom bij studio’s is gering omdat 
arbeidsmigranten het naar hun zin hebben. De gemeente 
geeft de voorkeur aan kleinschalige huisvesting terwijl bij 
grootschalige huisvesting er capaciteit is voor twee 
beheerders dat ten goede komt aan controle en aan de relatie 
met omwonenden.  
 
Enkele deelnemers wijzen tevens op de rol die de corporaties 
en de provincie op dit terrein kunnen en moeten spelen. De 
oplossing lijkt nu deels te liggen in meer flexibele woningen, 
zoals containerwoningen of portocabins. Hotels staan ook een 
deel van het jaar leeg door het patroon van pieken en dalen, 
al is er wel steeds meer jaar-rond werk.  
 
Alles overziend is men het erover eens dat de huisvesting een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid is van tuinders, 
uitzendbureaus en de gemeente. Om het 
huisvestingsprobleem op te lossen is een brede aanpak nodig, 
waarbij bijvoorbeeld ‘oud glas’ plaats maakt voor woningen. 
Herstructurering van het locatiebeleid is nodig om te 
moderniseren is nodig om te moderniseren en een verbetering 
van het sociaal beleid in de sector zal moeten leiden tot betere 
arbeidsvoorwaarden. 
 
Afronding van de gesprekken en plenaire sluiting 
Gespreksleider Jan Cremers leidt het plenaire deel waarin de 
bespreking in de groepen wordt samengevat (zie het 
bovenstaande). Aansluitend sluit wethouder Theo Duijvestijn 
(EZ) de bijeenkomst met een woord van dank aan een ieder 
voor de aanwezigheid en de geleverde inbreng. Hij roept 
opnieuw de vraag op of ondernemers en uitzendbureaus 
arbeidsmigranten blijven zien als kostenpost? De schaarste 
zal tenslotte alleen maar groter worden. Deze problematiek 
moet worden opgepakt met concrete activiteiten. De 
arbeidsvoorziening zal moeten worden geherstructureerd en 
op een betere wijze georganiseerd. Er moet meer worden 
nagedacht over de vraag hoe mensen te binden. Daarnaast 
zal de aandacht voor geschikte huisvesting een belangrijk 
onderdeel van de noodzakelijke herstructurering moeten gaan 
vormen. Het gaat om werken en wonen. Tijdens deze avond is 
een begin gemaakt met hier over na te denken en daar zal, 
ook van de zijde van de gemeente, mee verder gegaan 
moeten worden.  



 

 

Bijlage 1: Thema’s voor de gesprekstafel 
 
1. De in de gemeente Westland werkzame 
arbeidsmigranten zijn vooral werkzaam in uitvoerende 
werkzaamheden en productiewerk. De economische noodzaak 
en de beschikbaarheid voor de glastuinbouw in de regio staan 
bij de inzet van arbeidsmigranten voorop. Inleners geven aan 
dat er een grote wisseling plaats vindt, niet alleen omdat via 
de uitzendformule wordt geworven, maar ook omdat het vaak 
gaat om werk met een zeker cyclisch karakter of om 
seizoenswerk. Daar komt bij dat betrokken werknemers zelf 
(in toenemende mate?) er voor kiezen slechts tijdelijk over te 
komen. De fluctuatie is derhalve groot. Wat betekent dit voor 
de arbeidsvoorziening in de nabije toekomst? 
 
2. De glastuinbouw floreert goed dankzij de 
beschikbaarheid van migranten. De in Westland werkzame 
arbeidsmigranten worden aangeworven via in het Westland 
actieve en gespecialiseerde uitzendbureaus. De verhouding 
inlener – bemiddelaar – werknemer speelt een belangrijke rol 
bij het bepalen van de verschillende verantwoordelijkheden. 
De verhouding bemiddelaar – werknemer is rechtspositioneel 
helder vastgelegd: dat is een relatie van werkgever en 
werknemer. De komst van grote aantallen migranten heeft ook 
maatschappelijke gevolgen. In hoeverre ligt bij de inleners een 
verantwoordelijkheid voor voorzieningen en leefomgeving? 
 
3. Een van de knelpunten is de huisvesting van tijdelijk 
aanwezige migranten. In het verleden is getracht hierover 
afspraken te maken. Er blijft echter een gebrek aan adequate 
woonvoorzieningen. Is het denkbaar dat inleners, de 
uitzendbranche en de gemeente samen de handen in elkaar 
slaan en bindende afspraken maken voor geschikte 
huisvesting voor deze groep werknemers? Hoe zouden die 
afspraken er uit zien?   



 

 

Bijlage 2: Samenvattend overzicht beantwoording  
 

Totale inzendingen  59 reacties 

Zonder formulier/reactie geen deelname 3/1 reacties 

Analyse gebaseerd op 55 reacties 

 

 

Werving algemeen 

Hebt u problemen met het werven van 

medewerkers? 

Ja:     26 Nee:     29 

Indien ja, welke oorzaken kunt u hiervoor 

benoemen (meerdere antwoorden 

mogelijk)? 

 

 

 

- Krapte door economische groei  

- Economische situatie thuisland/buurlanden 

- Specialisme of kwaliteit ontbreekt 

- Veel afvallers, snel uitgekeken 

- Tekort betaalbare huisvesting 

- Imago van werk in kassen 

- Concurrentie met andere sectoren 

9 

8 

6 

6 

5 

4 

2 

Welke methode gebruikt u voor het 

aantrekken van nieuw personeel (meerdere 

antwoorden mogelijk)? 

- Bemiddeling uitzendbureau  

- Via via  

- Eigen advertenties 

- Gebruik extern bureau  

- Eigen website 

- Via vacaturesites 

- Anders, eigen buitenlands wervingsbureau  

- Werkgeversservicepunt 

- Vacaturemelding bij UWV 

- Vacaturebank Sociale Dienst 

Totaal 

37 

30 

22 

17 

15 

11 

3 

2 

1 

1 

129 

Algemene vragen 

In welke bedrijfstak bent u actief Agrarische sector/glastuinbouw 

Type bedrijf 48 Tuinbouwers (inclusief specialismen) 

6 Gespecialiseerde uzb’s (agrarische sector) 

1 Detacheringsbedrijf 

Grootteklassen (aantal werknemers) 0-10  

11-20 

21-50 

51-100 

101-250 

> 250 

onbekend 

14 

4 

16 

8 

2 

9 

2 

Verwachtingen aantal werknemers voor 2018 Meer dan momenteel:    19 (waarvan 6 uzb’s) 

Ongeveer gelijkblijvend: 34 

Minder dan momenteel:   2 



 

 

Inzet arbeidsmigranten 

Werkt uw organisatie/bedrijf met 

arbeidsmigranten? 

Ja:  47 Nee:  8 

Indien ja, op basis van welk dienstverband? 

Bij meerdere antwoorden kunt u een 

indicatie geven van de omvang 

(bijvoorbeeld x% op uitzendbasis, y% 

tijdelijk, z% vast). 

Bij deze beantwoording domineert het gebruik 

van de uitzendbasis zodanig dat gekozen is voor 

de volgende uitsplitsing. 

0-25% uitzendwerk:      1 

25-50% uitzendwerk:    3 

50-75% uitzendwerk:    8 

75-100% uitzendwerk: 35 

Bij 21 respondenten wordt een minderheid van 

de migranten (variërend van 5 tot 30%, en een 

uitschieter naar 70%) ingezet op basis van vaste 

contracten.   

Een twaalftal respondenten meldt daarnaast het 

gebruik van tijdelijke contracten, variërend in 

omvang van 10 tot 50%.  

Respondenten die ‘nee’ antwoorden werken met 

vast personeel en behoren tot de categorie zeer 

kleine bedrijven (<10 werknemers). 

Welke methode gebruikt u voor het 

aantrekken van deze arbeidsmigranten 

(meerdere antwoorden mogelijk)? 

- Bemiddeling uitzendbureau  

- Via via  

- Eigen advertenties 

- Gebruik extern bureau  

- Eigen website 

- Via vacaturesites 

- Anders, eerder mee gewerkt  

Totaal 

41 

18 

10 

9 

9 

5 

2 

94 

Noem een of meerdere redenen waarom u 

arbeidsmigranten hebt geworven? 

De beantwoording van deze open vraag 

was zeer breed: 

- Nederlandse werknemers willen dit 

productiewerk niet doen (ook imago) 

- Migranten zijn harde werkers en goed 

gemotiveerd 

- Beschikbaarheid en grote flexibiliteit 

- Geen vaste contracten voor productie- 

en seizoenswerk  

- Via uitzendformule gemakkelijk en 

goede afspraken te maken 

- Lagere lasten 

De uitzendbureaus motiveren de werving 

met het antwoord dat er vraag naar is.  

 

 

22 

 

12 

 

9 

7 

 

5 

 

3 



 

 

Waren er belemmeringen bij de werving van 

arbeidsmigranten? 

Ja:   10 

Op te splitsen in: 

- Schaarste op de markt  4 

- Huisvestingsproblemen 3 

- Motivatieproblemen  2 

- Taalprobleem 1 

Nee:  35 

 

Voorzieningen voor arbeidsmigranten 

Wie verzorgt de huisvesting van de 

arbeidsmigranten? 

 

 

- Het uitzendbureau 

- Uitzendbureau en betrokkene  

- Betrokkene 

- Uitzendbureau, inlener en betrokkene 

20 

18 

5 

3 

Bij wie ligt de verantwoordelijkheid 

voor de huisvesting? 

 

- Het uitzendbureau 

- Betrokkene  

- Uitzendbureau en betrokkene  

- Alle betrokken partijen (inclusief gemeente) 

- Uitzendbureau en inlener  

- Gemeente en inlener 

18 

9 

8 

5 

3 

2 

Is een scheiding tussen huisvester en 

werkgever wenselijk? 

Ja: 17 

In meerderheid worden hier 

redenen aangevoerd als 

afhankelijkheid voorkomen, 

scheiding tussen werk en 

privé aanbrengen, 

machtsmisbruik voorkomen. 

Nee: 21 

Hierbij genoemde 

redenen zijn: overleg en 

hulp bieden zijn nodig, 

gezamenlijk belang 

staat voorop, toezicht is 

zo gegarandeerd. 

Zijn de ingeschakelde 

arbeidsmigranten gehuisvest binnen 

de gemeente Westland? 

Ja  8 

Nee  4 

Gedeeltelijk 35 

Verwachtingen naar de gemeente 

Westland op het terrein van de 

huisvesting van arbeidsmigranten? 

- Tijdelijke huisvesting faciliteren/aanwijzen 

locaties 

- Overleg met de sector en meedenken 

- Vergunningen verlenen voor bouw tijdelijke 

huisvesting in agrarisch gebied/capaciteit 

- Toezicht op de huisvesting/kwaliteit garanderen 

- Flexibiliteit en begeleiding 

 

Een aantal respondenten geeft aan niets 

speciaals te verwachten of beantwoordt deze 

vraag niet. 

10 

 

8 

8 

 

7 

3 

 

11 

Welke andere voorzieningen zijn van 

belang (en wie is daarvoor 

verantwoordelijk) 

- Taalonderwijs 

- Welzijn, wegwijs maken 

- Sociaal-culturele activiteiten 

- Eigen verantwoordelijkheid betrokkenen 

- Blanco  

23 

4 

3 

3 

14 



 

 

Kenschets arbeidsmigranten 

Welke kwalificaties hebben de door u 

ingeschakelde arbeidsmigranten? 

 

Laaggeschoold 

Laag- tot hooggeschoold 

Middelbaar 

20 

20 

4 

In welke beroepen zijn deze arbeidsmigranten 

vooral werkzaam? 

 

Productiemedewerker 

Inpakker, orderverwerker 

Alle voorkomende werkzaamheden 

Logistiek medewerker 

Tuinmedewerker 

Teelt en veredeling 

Medewerkend voorman 

22 

8 

7 

5 

5 

3 

1 

Op welk niveau zijn zij werkzaam in uw 

organisatie/bedrijf? 

De beantwoording van deze vraag laat zich 

het best als volgt samenvatten: alle 

respondenten geven aan dat de aangetrokken 

werknemers vooral op uitvoerend niveau 

werkzaam zijn (LBO-niveau). In enkele 

gevallen wordt het niveau aangeduid als 

LBO/MBO-niveau. Een vijftal respondenten 

vermeldt dat arbeidsmigranten (ook) 

werkzaam zijn op een meer specialistisch of 

leidinggevend niveau.  

Betreft het vast werk of seizoensgebonden 

werkzaamheden (meerdere antwoorden 

mogelijk)? 

Seizoensgebonden (tot 9 maanden) 

Vast werk 

Tijdelijk werk langer dan 9 maanden 

Tijdelijk van korte duur (< 2 maanden) 

30 

20 

15 

6 

Welke nationaliteit(en) hebben zij? 

Hierbij konden meerdere nationaliteiten vermeld 

worden.  

Pools 

Roemeens 

Bulgaars 

Lets 

Overige nationaliteiten (±15) 

46 

14 

7 

6 

1 à 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Verwachtingen 

Denkt u in de toekomst gebruik te (moeten) 
maken van arbeidsmigranten en zo ja, om welke 
redenen? 

Ja, want: 
- geen animo bij Nederlandse werknemers  
- piek en seizoenswerk blijft 
- geen geschikt personeel beschikbaar 
- wil geen vast personeel 
- de 6 uitzendbureaus vermelden een toename 
van de vraag  
- diverse andere redenen 
 
Nee 

47 
19 
11 

6 
2 
6 

 
6 

 
5 

Wat verwacht u van de nabije toekomst (2 tot 5 
jaar)? 

Aandeel arbeidsmigranten neemt verder toe 
Aandeel arbeidsmigranten blijft gelijk 
Aandeel arbeidsmigranten neemt door 
mechanisering fors af  

25 
23 

3 

Kunt u aangeven of u het eens bent met deze 
uitspraken over arbeidsmigratie op iets langere 
termijn (kruis aan waar u het mee eens bent, 
meerdere antwoorden mogelijk).  

Aantal arbeidsmigranten zal komende 5 jaar 
gestaag groeien 
Ik verwacht op middellange termijn (5-10 jaar) 
een stabilisatie van het aantal migranten  
Over 20 jaar is de robotisering zover dat er 
geen arbeidsmigranten meer zijn 

35 
 

20 
 

3 

Mist u iets in deze vragen? Inlener moet meer aandacht hebben voor het 
sociale aspect (2 keer). 
Wet- en regelgeving te weinig aan de orde. 
Waarom migranten hogere motivatie kennen. 
Er moet snel een project seizoenswerk komen. 
Een op een gesprek is nodig. 
Verwachting dat Polen minder beschikbaar zullen 
worden. 
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