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• Door middel van een arbeidsmigrantenpanel willen we meer inzicht krijgen in de 
motieven, wensen en behoeften van arbeidsmigranten. Dit kan een nieuwe 
kennisdimensie toevoegen rondom onderstaande thema’s.

• Gelet op de lange doorlooptijd streven we naar minimaal 3 jaarlijkse peilingen. Doel 
is minstens 400 respondenten per onderzoek te realiseren. 

Aanleiding en doel
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Wonen Werken Leefomgeving Perspectief



• Opnieuw is gekozen voor een kwantitatieve aanpak met een online 
vragenlijst. Het panel is opgezet in samenwerking met I&O Research. 

• Bij de thematische onderdelen zoeken we de samenwerking met 
expertisecentra en deskundigen op de onderscheiden terreinen. 

• De 1e peiling was bedoeld als nulmeting. We willen in de toekomst 
toewerken naar verdiepend en vergelijkend onderzoek, onder andere 
refererend aan de resultaten van relevant kwalitatief  en kwantitatief  
onderzoek en CBS-gegevens. 

• Vanaf  de 1e peiling zijn respondenten ingedeeld in enkele categorieën die 
voortvloeien uit verschillende (inkomen/werk gerelateerde) dimensies. 
Daarbij onderscheiden we naar hoog- en laaggeschoold werkend. 

Opzet
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• De tweede peiling vond plaats in het 3e kwartaal van 2021. Opnieuw is 
gewerkt met een wervingscampagne in samenwerking met stakeholders en 
online werving via social media. Middels een incentiveprogramma zijn 
respondenten gemotiveerd deel te nemen. 

• Door een achterblijvende respons was het noodzakelijk een aanvullende 
campagne voor nieuwe respondenten op te zetten. 637 respondenten 
hebben deelgenomen, waarvan 609 de vragenlijst volledig invulden. 

• Respondenten konden via een directe link deelnemen. De vragenlijst was 
beschikbaar in het Nederlands, Engels, Spaans en Pools.

• Het kenniscentrum publiceert midden oktober 2021 een executive 
summary. De derde peiling is voorzien voor eind 2021. 

Proces
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637 respondenten vulden de vragenlijst in, 
waarvan 609 volledig (N=609). 
Verdeeld over 8 categorieën:

1: Hooggeschoold MOE                              (7%)

2: Laaggeschoold MOE (43%)

3: Hooggeschoold rest EU/EER (8%)

4: Laaggeschoold rest EU/EER (10%)

5: Hooggeschoold VS/Canada/Pacific (5%)

6: Hooggeschoold India (3%)

7: Hooggeschoold rest global (14%)

8: Laaggeschoold rest global/3e land (11%)

Respons
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• De verdeling laaggeschoold en hooggeschoold werkenden: 

laaggeschoold werkend (3 categorieën): 63.2%, hooggeschoold werkend 

(5 categorieën): 36.8%. 

• Contractvorm: tijdelijk contract - 26%, vast contract - 50%, 

uitzendcontract - 14%, zelfstandige - 7%, informeel contract - 1%, 

anders - 2%.

• De peiling bevestigt dat de gemiddelde leeftijd van arbeidsmigranten 

lager is dan de gemiddelde leeftijd van de NL-beroepsbevolking: <25 jaar 

- 4%, 25-34 jaar - 43%, 35-49 jaar - 41%, 50-64 jaar - 9%, >65 jaar - 3%.

• Sterk vertegenwoordigde bedrijfstakken (meer dan 60 respondenten) 

zijn: industrie, transport, distributie en logistiek, ICT.   

Enkele kenmerken
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• arbeidsmigranten zijn vaak werkzaam in laag gewaardeerde en laagbetaalde 3-D 
beroepen, ongezond, gevaarlijk en zwaar werk met hoge werkdruk;

• daardoor vaker blootgesteld aan hogere veiligheidsrisico’s; ongevallenstatistieken 
tonen ook een verhoogd risico voor nieuwkomers en tijdelijke krachten; 

• het indirect bij een inlenende onderneming werken, kan leiden tot minder 
Arbozorg op de werkplek, onvoldoende beschermingsmiddelen en beperkte 
toegang tot de algemene gezondheidszorg;

• arbeidsmigranten melden zich om meerdere redenen minder snel ziek 
(onvoldoende zicht op hoe het stelsel werkt, onbekendheid met de plaatselijke 
voorzieningen, angst om ontslagen te worden of  inkomen te verliezen);

Uit eerder onderzoek 1 



• de taalbarrière en het gebrek aan instructie/ informatie in de eigen taal vormen 
een belemmering bij de toegang tot en het begrip van veiligheidsvoorschriften, 
Arbo-informatie en informatie over zorgvoorzieningen;

• het vertrouwen in overheidsvoorzieningen in het werkland is soms laag, vooral 
bij migranten die aan de onderkant van de arbeidsmarkt werkzaam zijn;

• uit onderzoek naar de woonomstandigheden komen regelmatig onverantwoorde 
leef- en woonsituaties, slechte sanitaire voorzieningen en weinig hygiëne naar 
voren; dit bemoeilijkt in coronatijden de naleving van richtlijnen en restricties;

• uit onderzoek blijkt dat de besmettingskans op de werkplek groot is, maar lang 
niet alle banen lenen zich voor thuiswerken (vergelijk publicaties over vitale 
beroepen).

Uit eerder onderzoek 2 
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Een meerderheid van de ondervraagden (58%) geeft aan sinds de komst naar 
Nederland informatie over de gezondheidszorg te hebben ontvangen. Kijkend 
naar de verdeling over de 8 onderscheiden categorieën, dan is er reden tot zorg. 
Met name de categorie laaggeschoold werkenden uit Centraal en Oost-Europa is 
voor minder dan de helft (44%) daadwerkelijk geïnformeerd. Ook jongeren scoren 
zeer laag (14%) en uitzendkrachten blijven ver onder het gemiddelde (met 39%). 
Naarmate het verblijf  langer duurt, wordt informatie verkrijgen waarschijnlijker.

Wat weten arbeidsmigranten over de algemene gezondheidszorg?
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Heeft u sinds u naar Nederland bent gekomen informatie over de 

gezondheidszorg in Nederland gekregen? (bevestigend antwoord) 
Alle respondenten (N: 609) Laaggeschoold werkende MOE-landers (N: 259)

58% 44%



Belangrijkste informatiebronnen 

Alle respondenten (N: 609) Laaggeschoold werkende MOE-landers (N: 259)

Werkgever 30% Collega uit eigen land 38%

NL-collega’s 30% Werkgever 25%

Collega uit eigen land 29% NL-media 23%

NL media 25% Social media 20%

Social media 21% NL-collega’s 20%

NL-overheid 21% Media in eigen land 16%

Belangrijkste informatiebronnen algemene gezondheidszorg
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Hoewel eerder een meerderheid bevestigend antwoordt op de vraag of  bij binnenkomst 
informatie is verstrekt, levert de vraag naar de eigen kennis van de NL-gezondheidszorg 
een minder positief  beeld op: 30% zegt goed op de hoogte te zijn, 36% is dat niet en 
34% geeft een neutraal antwoord of  weet het niet. 

Het belang van de taalbeheersing komt vervolgens op twee manieren terug:

- Een derde van de respondenten (36% eens, tegen 43% oneens) stelt dat beheersing 
van de Nederlandse taal noodzakelijk is voor het verkrijgen van goede gezondheidszorg. 
Bezien we de contractvorm, dan blijkt bijna de helft van de uitzendkrachten (46% eens, 
35% oneens) deze mening in hogere mate toegedaan en dit meer van belang te achten.

- Een ruime meerderheid (61%) van de respondenten ontvangt graag informatie in de 
eigen taal, uitschieters zijn zowel de laaggeschoold werkenden uit Centraal en Oost-
Europa (70%) als de hooggeschoold werkenden uit de VS/Canada (met 86%).

De gegeven informatie en de betekenis van taal
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De eigen gezondheid

12

• Twee derde van de ondervraagden (74%) zegt over een goede gezondheid te 
beschikken. Deze beoordeling loopt niet sterk uiteen over de gehanteerde 
categorieën. Het verschil met de beoordeling door de NL-beroepsbevolking 
bedraagt bijna 10 procentpunten. De CBS/TNO Nationale Enquête 
Arbeidsomstandigheden 2020 meldt dat 83,4% van de Nederlandse 
beroepsbevolking de eigen gezondheid als (zeer) goed ervaart. 

• Ook is gevraagd of  de gezondheid sinds de komst naar Nederland is gewijzigd; 
dit is bij een derde van de respondenten het geval. In het oog springt dat 49% 
van de uitzendkrachten van een verslechterde gezondheid spreekt. De gemelde 
verslechtering wijkt af  van data over de Nederlandse bevolking; CBS-cijfers 
tonen dat onder die bevolking de beoordeling van de eigen gezondheid als zijnde 
(zeer) goed tot voor kort nog steeds (licht) steeg; als gevolg van corona, is pas 
zeer recentelijk een daling te bespeuren.



Het gebruik van voorzieningen
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Gemiddeld genomen zeggen respondenten een beroep te hebben gedaan op 
2,5 zorgvoorziening. Laaggeschoold werkenden uit Centraal en Oost-Europa 
kennen een lager gebruik (ongeveer 2 voorzieningen gemiddeld). 15% zegt 
geen gebruik te hebben gemaakt van zorg (of  spreekt zich niet uit). 

De belangrijkste zorgvoorzieningen die zijn geraadpleegd

Alle respondenten (N: 609) Laaggeschoold werkende MOE-landers (N: 259)

Huisarts 72% Huisarts 61%

Tandarts 52% Tandarts 37%

Ziekenhuis/specialist 48% Ziekenhuis/specialist 45%

Fysiotherapie 30% Fysiotherapie 25%

Psycholoog/psychiater 25% Psycholoog/psychiater 18%

Geen 13% Geen 18%



Is er aandacht voor veilig en gezond werken op de werkplek?
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Aandacht voor Arbo op de werkplek –

antwoord: (helemaal mee) eens

Alle 

respondenten 

2e peiling

Laaggeschoold werkenden 

Centraal en Oost-Europa 2e

peiling

Medewerkers krijgen informatie over hoe 

veilig en gezond te werken

58% 52%

Naleving regels over veilig en gezond 

werken

53% 49%

Leidinggevenden doen er alles aan om 

onveilig en ongezond werk te voorkomen

48% 40%

Ik spreek collega’s aan op onveilig of  

ongezond werken

56% 61%

Ik word aangesproken op onveilig of  

ongezond werken

42% 40%



Beantwoording (ja, nodig) inzake maatregelen van Arbozorg - vergelijking

Maatregelen nodig inzake: NL-beroepsbevolking* Alle respondenten 2e peiling Laaggeschoold werkenden Centraal en Oost-

Europa 2e peiling

Werkdruk, werkstress 37% 59% 63%
Emotioneel zwaar werk 15% 48% 57%
Geluid, temperatuur, 

verlichting¹

9% 42% 63%

Langdurig beeldschermwerk 24% 39% 16%
Lichamelijk zwaar werk 13% 35% 58%
Pesten (bij NEA onder het aspect 

interne intimidatie of  agressie) 

27% 31%

Intimidatie, agressie of  geweld 

leidinggevende of  collega

5% 25% 30%

Veiligheid i.v.m. 

bedrijfsongevallen

6% 24% 41%

Virussen, bacteriën, schimmels 11% 23% 28%

Arbeids-, transportmiddelen, 

gereedschappen (niet in NEA)

19% 32%

Gevaarlijke stoffen 3% 15% 24%
Intimidatie, agressie of  geweld 

door klanten

7% 13% 13%

*De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden geeft informatie over verschillende beroepen en bedrijfstakken; daarbij wijkt de beoordeling in beroepen met veel productiewerk/handarbeid 

niet significant af  van de beoordeling in beroepen meer gekenmerkt door hoofdarbeid. Zo worden maatregelen aangaande zwaar lichamelijk werk onder de Nederlandse beroepsbevolking 

werkzaam in arbeidsintensieve sectoren door ongeveer 20% van de NEA-ondervraagden noodzakelijk geacht.

¹ NEA vraagt alleen naar geluid



Belangrijkste informatiebron coronamaatregelen op het werk?
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Belangrijkste informatiebron 

aangaande de coronamaatregelen 

op het werk

Alle respondenten 

2e peiling

Laaggeschoold 

werkenden Centraal en 

Oost-Europa 2e peiling

De werkgever waarmee ik een 

arbeidscontract heb

52% 58%

Het bedrijf  waar ik werk 48% 43%

Nederlandse media 52% 44%

Social media 37% 29%

De Nederlandse overheid 37% 25%

Media uit eigen land 31% 28%



Belangrijkste informatiebron van kracht zijnde Nederlandse 
coronamaatregelen?
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Belangrijkste informatiebron 

Nederlandse coronamaatregelen 

Alle 

respondenten 

2e peiling

Laaggeschoold 

werkenden Centraal en 

Oost-Europa 2e peiling

Nederlandse media 62% 51%

De Nederlandse overheid 43% 29%

Social media 41% 38%

De werkgever waarmee ik een 

arbeidscontract heb

37% 41%

Het bedrijf  waar ik werk 33% 34%

Media uit eigen land 32% 31%



Vaccinatie en klachten
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• De vraag of  de overheid een vaccinatie mogelijkheid heeft aangeboden beantwoordt 
een grote meerderheid (88%) met ja. Laaggeschoold werkenden uit Centraal en Oost-
Europa antwoorden (met 18%) het vaakst ontkennend. 

• Respondenten is gevraagd naar coronaklachten. Bijna een derde (32%) antwoordt 
bevestigend; laaggeschoold werkenden uit Centraal en Oost-Europa (met 38%) en uit 
West-Europa (met 35%) scoren boven gemiddeld. Analyseren we de contractvormen 
dan zijn uitzendkrachten een uitschieter (met 46%). De bedrijfstakken industrie, bouw 
en transport/distributie komen ook (ruim) boven het gemiddelde (39 tot 44%). 

• Een grote meerderheid van de respondenten (>80%) is getest op corona; uitzondering 
vormen de hooggeschoold werkenden uit de VS/Canada (slechts 50%). Verschillen 
hangen vooral samen met de aanwezigheidsduur. Korter aanwezige arbeidsmigranten 
(1 jaar of  minder) komen rond de 60%, langdurig aanwezigen tot boven de 90%.


