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arbeidsmigranten
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Het thema arbeidsmigratie komt tegenwoordig veelvuldig 

in het nieuws. Het tekort aan arbeidsmigranten in de 

tuinbouw, huisvestingstekorten en de impact van de 

Corona-crisis op internationaal verkeer. Het zijn slechts 

enkele voorbeelden van actuele (nieuws)berichten over 

arbeidsmigranten. Ondanks de toegenomen berichtgeving 

over arbeidsmigranten, blijken Nederlanders nog altijd 

relatief onbekend met arbeidsmigranten. Want het aantal 

arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa dat in 

Nederland werkt, wordt door de Nederlandse bevolking 

fors onderschat. Het marktonderzoek toont aan dat 

Nederlanders geen duidelijk beeld hebben van het aantal 

arbeidsmigranten in Nederland. Momenteel heeft één op 

de vijf Nederlanders geen idee hoeveel arbeidsmigranten 

er in Nederland werken en 30% schat in dat er minder 

dan 100.000 arbeidsmigranten in Nederland werken. 

Ter indicatie: het werkelijke aantal ligt anno 2020 naar 

schatting op indicatief 500.000 arbeidsmigranten, een 

aantal dat door slechts 12% van de respondenten goed 

werd ingeschat.

Hoewel Nederlanders het aantal arbeidsmigranten nog 

altijd fors onderschatten, is deze inschatting het afgelopen 

halfjaar wel duidelijk verbeterd. In december 2019 schatte 

namelijk liefst 60% van de Nederlanders in dat er minder 

dan 100.000 arbeidsmigranten in Nederland werken 

en wist slechts 8% dat er in werkelijkheid circa 500.000 

Midden- en Oost Europese arbeidsmigranten zijn.

Nederlanders onderschatten aantal 
arbeidsmigranten Inleiding

December 2019
Inschatting aantal arbeidsmigranten in Nederland

April 2020
Inschatting aantal arbeidsmigranten in Nederland
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KAFRA Housing heeft meermaals onafhankelijk 

marktonderzoek laten uitvoeren onder Nederlandse 

consumenten door de marktonderzoeksbureaus 

Markteffect en Peil.nl. Deze marktonderzoeken 

waren gericht op het verkrijgen van inzicht in de 

kennis, houding en gedrag van Nederlanders ten 

aanzien van arbeidsmigranten. De onderzoeken 

zijn uitgevoerd in december 2019 (Markteffect en

Peil.nl) en april 2020 (Peil.nl), waarbij in totaal bijna 

5.000 Nederlanders werden bevraagd. Doordat de 

onderzoeken op meerdere verschillende momenten 

zijn uitgevoerd, kan worden geanalyseerd hoe het 

imago van arbeidsmigranten zich in de loop van de 

tijd heeft ontwikkeld. In deze rapportage worden 

de belangrijkste onderzoeksresultaten beschreven.
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Hoewel Nederlanders niet precies weten hoeveel 

arbeidsmigranten er zijn, vinden zij het over het algemeen 

wel een goede ontwikkeling dat er arbeidsmigranten in 

Nederland zijn. Momenteel vindt 45% van de respondenten 

het een goede ontwikkeling dat er arbeidsmigranten zijn. 

Dit percentage is sinds 2015 duidelijk toegenomen (+7%). 

Naast de landelijke toename, zijn er duidelijke regionale 

verschillen. Zo vinden meer respondenten uit het Zuiden 

(50%) en Westen (44%) van het land dit een goede 

ontwikkeling dan respondenten uit het Noorden (30%). 

Koplopers hierin zijn de provincies Zeeland (58%), Noord-

Brabant (52%) en Noord-Holland (50%), terwijl Friesland 

(30%) en Groningen (29%) de twee provincies zijn waar 

inwoners nog het minst overtuigd zijn van de waarde 

van arbeidsmigranten. Dit lijkt te worden veroorzaakt 

doordat er juist in die regio’s meer arbeidsmigranten 

werkzaam en woonachtig zijn, waardoor mensen eerder 

hun toegevoegde waarde inzien. 

Wanneer hierop wordt ingezoomd, blijkt dan ook dat 

Nederlanders vooral de toegevoegde waarde van 

arbeidsmigranten zien door de bijdrage die zij leveren aan 

de economie en arbeidsmarkt. Respondenten noemen 

onder meer dat arbeidsmigranten “harde werkers” zijn, 

dat ze “nuttig” en “welkom” zijn en dat ze een verrijking 

voor Nederland zijn. 

Meer specifiek vindt zes op de tien (59%) dat 

arbeidsmigranten noodzakelijk zijn. Dit percentage is 

explosief gestegen sinds december 2019, toen slechts 

34% arbeidsmigranten noodzakelijk vond. Ook vindt 71% 

van de respondenten dat arbeidsmigranten het werk 

verrichten dat Nederlanders zelf niet willen uitvoeren. 

Ook hier is sprake van een duidelijke toename, want een 

halfjaar geleden stelde nog slechts 55% het eens met 

deze stelling. 

Daarnaast vindt de helft van de Nederlanders dat 

arbeidsmigranten een bijdrage leveren aan de Nederlandse 

economie, tegenover slechts 30% in december vorig jaar. 

Wanneer ten slotte wordt gekeken naar de mate van 

verdringing door arbeidsmigranten, stelt 30% van de 

respondenten dat arbeidsmigranten banen inpikken van 

Nederlanders. Ook hier is sprake van een kentering, want 

dit percentage lag in december 2019 nog op 37%. 

Uit bovenstaande resultaten, kan worden geconcludeerd dat Nederlanders steeds beter het belang 
beseffen van arbeidsmigranten voor de Nederlandse arbeidsmarkt, economie en samenleving. De uitbraak 
van Corona-crisis lijkt een belangrijke rol te spelen in de snelle en forse toename hiervan. Juist in deze 
tijd, waarin personeel schaars is en hard gewerkt wordt in vitale sectoren om de economie draaiende te 
houden, zijn arbeidsmigranten van groot belang. Dit komt onder meer doordat arbeidsmigranten vaak 
werken in cruciale sectoren zoals de land- en tuinbouw, logistiek en de distributiecentra van de (grotere) 
Nederlandse supermarkten.

Arbeidsmigranten zijn noodzakelijk 
 (Aandeel eens in %)

Arbeidsmigranten hebben een positieve invloed
op de Nederlandse economie (Aandeel eens in %)

Arbeidsmigranten doen het werk dat
Nederlanders niet willen doen (Aandeel eens in %)

Arbeidsmigranten pikken banen in van
Nederlanders  (Aandeel eens in %)

Imago van arbeidsmigranten fors verbeterd 

* Geen gegevens beschikbaar
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Borgen gezondheid arbeidsmigranten is 
gezamenlijke verantwoordelijkheid

Wie is verantwoordelijkheid voor het borgen van de 
gezondheid van arbeidsmigranten?

Meer informatie
Wilt u meer weten over de resultaten van het onderzoek? 
Of wilt u met KAFRA in gesprek over mogelijkheden 
rondom het vinden en het ontwikkelen van nieuwe 
huisvestingslocaties? Neem dan vrijblijvend contact met 
ons op via onderstaande gegevens.
 
Bezoekadres KAFRA Housing
Keizersveld 53d
5803 AP
Venray
+31 (0)88 523 7200
info@kafrahousing.com

Postadres KAFRA Housing
Postbus 20
5800 AA
Venray
+31 (0)88 523 7200
info@kafrahousing.com

Om de economie draaiende te houden in deze Corona-

tijden moeten arbeidsmigranten hun werk in goede 

gezondheid kunnen blijven uitvoeren. Hiervoor is het 

noodzakelijk dat ook voor arbeidsmigranten de juiste 

maatregelen worden genomen en dat de richtlijnen 

van het RIVM worden gevolgd. Diverse partijen uiten de 

laatste tijd echter hun zorgen over de gezondheid van 

arbeidsmigranten in Corona-tijden en de mate waarin 

het voor werkgevers, uitzenders en huisvesters mogelijk 

is om de richtlijnen op te volgen. Denk bijvoorbeeld aan 

de arbeidsomstandigheden op de werkvloer, de vraag of 

c.q. hoe het werk in vitale sectoren (zoals de land- en 

tuinbouw) mogelijk is binnen de 1,5 meter-samenleving, 

hoe het vervoer geregeld moet worden en op welke manier 

gemeenschappelijke woonfaciliteiten gebruikt kunnen 

worden. Volgens de ondervraagde Nederlanders ligt de 

verantwoordelijkheid voor het borgen van een goede 

gezondheid van arbeidsmigranten bij een combinatie van 

meerdere partijen, waaronder de overheid, werkgever, 

uitzender, huisvester en de arbeidsmigranten zelf. De 

grootste verantwoordelijkheid ligt bij de arbeidsmigrant 

zelf (59%) en de werkgever (52%). Zij dienen volgens 

de respondenten gezamenlijk de juiste maatregelen 

te nemen en deze op te volgen. Daarnaast wordt vaak 

aangegeven dat het uitzendbureau hierin een rol heeft 

(36%) en is men van mening dat de huisvester en de 

overheid (beiden 29%) hierin relatief gezien de minste 

verantwoordelijkheid hebben.  

UitzendbureauWerkgeverArbeidsmigrant Overheid Huisvester

KAFRA heeft als huisvestingsorganisatie, volgens de onderzochte respondenten, aldus geen primaire rol 
in het borgen van de gezondheid van arbeidsmigranten. Desalniettemin neemt zij wél proactief stappen 
om de gezondheid van haar bewoners te waarborgen. KAFRA Housing neemt op tal van manieren haar 
verantwoordelijkheid, maar het effect daarvan staat of valt bij de opstelling van de werkgever en het 
verantwoordelijkheidsgevoel van de arbeidsmigrant zelf. In de praktijk functioneert dat samenspel heel 
goed en het is belangrijk dat ook de komende tijd vol te houden.

36%52%58% 29% 29%



Colofon
Markteffect B.V.

Schimmelt 46

5611 ZX Eindhoven

040 239 22 90

www.markteffect.nl

Peil.nl

Noordeinde 45

1141 AG Monnickendam

029 965 70 00

www.peil.nl

 

Het onderzoek van Markteffect heeft plaatsgevonden tussen 22 november 

en 3 december 2019. Hierbij zijn 1.003 Nederlanders ondervraagd. De 

0-meting van Peil.nl heeft plaatsgevonden tussen 6 december en 9 

december 2019, waarbij 2.362 Nederlanders werden ondervraagd. De 

1-meting van Peil.nl vond plaats tussen 22 april en 24 april 2020 en hierbij 

zijn 1.596 Nederlanders ondervraagd.

De informatie in dit rapport geeft de visie weer van Markteffect B.V. en 

Peil.nl op basis van door middel van onderzoek gevonden feiten. Tijdens 

hun respectievelijke onderzoeken hebben Markteffect B.V. en Peil.nl 

vertrouwd op de accuratesse en volledigheid van beschikbare informatie 

van publieke en private bronnen gebruikt voor dit marktonderzoek.


