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Managementsamenvatting
Het imago van de arbeidsmigrant onder Nederlanders 

laat positieve ontwikkeling zien

Bijna de helft van de Nederlanders vindt het een goede 

ontwikkeling dat er arbeidsmigranten zijn in Nederland. 

In vergelijking met 2015 is er een toename van 7%. Eén 

van de redenen waarom men het een goede ontwikkeling 

vindt, is omdat arbeidsmigranten nodig zijn om het werk 

te verrichten dat Nederlanders niet (willen) uitvoeren. 

Daarnaast vindt men dat arbeidsmigranten een bijdrage 

leveren aan de Nederlandse economie. Ook vindt meer 

dan de helft van de respondenten dat arbeidsmigranten 

hetzelfde moeten verdienen als de Nederlanders.

Wanneer wordt toegelicht dat er door de vergrijzing 

krapte ontstaat op de arbeidsmarkt, geeft 48% aan dat 

ze geen bezwaar hebben dat arbeidsmigranten bepaalde 

functies gaan vervullen. In vergelijking met 2015 betekent 

dit een toename van 12%. Verder heeft de helft van de 

Nederlanders (50%) er geen bezwaar tegen wanneer 

arbeidsmigranten in hun straat of buurt (komen) wonen. 

Degenen die contact hebben met arbeidsmigranten 

ervaren dit contact als (zeer) positief (66%). Wanneer 

men investeert in contact met arbeidsmigranten worden 

vooroordelen snel verleden tijd.

Het aantal arbeidsmigranten wordt zwaar onderschat

Het aantal arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa 

wordt onderschat door de Nederlandse bevolking. Dit is 

vergelijkbaar met de metingen van 2012 en 2015. Ruim een 

derde (35%) van de Nederlanders schat dat er maximaal 

10.000 arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa 

zijn in Nederland. Daarentegen schat slechts 8% van de 

Nederlanders dat er meer dan 500.000 arbeidsmigranten 

zijn. Ter vergelijking: in 2016 waren in totaal 371.000 

arbeidsmigranten uit MOE-landen actief als werknemer in 

Nederland (SEO, 2018).

Integratie arbeidsmigrant in Nederlandse samenleving 

blijft knelpunt

Arbeidsmigranten komen slecht uit de bus bij de 

meerderheid (46%) met betrekking tot de stelling dat 

arbeidsmigranten overlast veroorzaken. Ruim de helft van 

de respondenten die aangeven dat er arbeidsmigranten 

zijn gehuisvest in hun directe woonomgeving vindt dat 

deze (bijna) niet betrokken zijn bij de stad, het dorp 

of de wijk. Ten opzichte van 2015 zijn er ook positieve 

ontwikkelingen. Waar voorheen 67% aangaf te vinden 

dat arbeidsmigranten slecht geïntegreerd zijn, geeft in 

2019 56% van de respondenten aan het met deze stelling 

eens te zijn. Ook als men gevraagd wordt of er sprake is 

van verdringing op de arbeidsmarkt is er een positieve 

tendens te zien. Waar voorheen meer dan de helft (57%) 

aangaf te vinden dat arbeidsmigranten de banen inpikken 

van Nederlanders, geeft in 2019 slechts 37% van de 

respondenten aan het met deze stelling eens te zijn.

De noodzaak van goede huisvesting wordt onderschreven

Bijna de helft van de Nederlanders (49%) vindt dat 

arbeidsmigranten dezelfde rechten en voorwaarden 

dienen te genieten als Nederlanders. Nog altijd gaat er 

veel mis bij de huisvesting van arbeidsmigranten. Een 

integrale aanpak is nodig om arbeidsmigranten van 

fatsoenlijke huisvesting te voorzien.

De verantwoordelijkheid voor de huisvesting ligt 

volgens Nederlanders bij een combinatie van meerdere 

partijen, waaronder de gemeente,  de werkgever en de 

arbeidsmigranten zelf. De grootste verantwoordelijkheid 

ligt bij de gemeente (44%). De rol van de gemeente is vooral 

het zorgen voor voldoende woonruimte, bemiddeling en 

het beschikbaar stellen van woningen. Daarnaast wordt 

vaak aangegeven dat de gemeente moet zorgen voor 

toezicht, handhaving en regelgeving.

Drie op de tien respondenten (30%) geven aan dat er 

arbeidsmigranten zijn gehuisvest in hun directe omgeving 

en vier op de tien (40%) daarvan hebben nog nooit 

overlast ervaren van de arbeidsmigranten. 

Acht op de tien respondenten (79%) vindt dat short-

stay arbeidsmigranten die in Nederland verblijven, niet 

moeten wonen in de huizen welke bedoeld zijn voor de 

lokale bevolking.

Tussen 22 november en 9 december 2019 
heeft KAFRA Housing een onafhankelijk 
marktonderzoek laten uitvoeren door de 
gespecialiseerde marktonderzoeksbureaus 
Markteffect en Peil.nl onder Nederlandse 
consumenten. Hiermee wenst KAFRA Housing 

inzicht te krijgen in de kennis, houding en 
het gedrag van Nederlanders ten aanzien van 
arbeidsmigranten. De resultaten van deze 
onderzoeken worden beschreven in deze 
rapportage.
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Het imago van de arbeidsmigrant onder 
Nederlanders laat positieve ontwikkeling zien

Het aantal arbeidsmigranten wordt zwaar 
onderschat

Bijna de helft van de respondenten (45%) vindt het 

een goede ontwikkeling dat er arbeidsmigranten zijn in 

Nederland. In vergelijking met 2015 is er een toename te 

zien van 7% (Markteffect, 2019).

Wanneer wordt toegelicht dat er door de vergrijzing 

krapte ontstaat op de arbeidsmarkt, geeft 48% aan dat 

ze geen bezwaar hebben dat arbeidsmigranten bepaalde 

functies vervullen. In vergelijking met 2015 is een positieve 

toename van 12% te zien (Markteffect, 2019).

45% van de respondenten vindt dat arbeidsmigranten 

nodig zijn om het werk te verrichten welke Nederlanders 

(niet) willen uitvoeren. Daarnaast vindt 56% dat 

arbeidsmigranten een bijdrage leveren aan de Nederlandse 

economie. Ook vindt 63% dat arbeidsmigranten hetzelfde 

moeten verdienen als de Nederlander (Peil.nl, 2019).

Arbeidsmigranten zijn noodzakelijk
(Aandeel eens in %)

Aantal arbeidsmigranten werkzaam in Nederland

Arbeidsmigranten zijn een goede ontwikkeling
(Aandeel eens in %)
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Arbeidsmigranten mogen bepaalde functies vervullen

2015 2019

Arbeidsmigranten leveren een bijdrage aan de economie
(Aandeel eens in %)

Arbeidsmigranten mogen hetzelfde verdienen
(Aandeel eens in %)

Het aantal arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa 

wordt onderschat door de Nederlandse bevolking. Dit 

is vergelijkbaar met de meting in 2015. Ruim een derde 

van de Nederlanders schat dat er maximaal 10.000 

arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa zijn 

in Nederland. Daarentegen schat slechts 8% van de 

Nederlanders dat er meer dan 500.000 arbeidsmigranten 

zijn (Markteffect, 2019).

50% van de Nederlanders 

heeft er geen bezwaar tegen 

wanneer arbeidsmigranten in hun 

(komen) wonen. 60% van de 

Nederlanders die contact hebben met 

arbeidsmigranten ervaart dit contact 

als zeer positief  (Markteffect, 2019).
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Integratie arbeidsmigrant in Nederlandse 
samenleving blijft knelpunt

Arbeidsmigranten komen slecht uit de bus bij de 

meerderheid (46%) met betrekking tot de stelling dat 

arbeidsmigranten overlast veroorzaken (Peil.nl, 2019). 

Van de respondenten die aangeven dat er arbeidsmigranten 

in hun directe woonomgeving zijn gehuisvest, geeft 57% 

aan dat deze arbeidsmigranten (bijna) niet betrokken zijn 

bij de stad, het dorp of de wijk (Markteffect, 2019).

De verantwoordelijkheid voor de huisvesting van 

arbeidsmigranten ligt volgens Nederlanders vaak bij 

een combinatie van meerdere partijen, waaronder de 

gemeente, de werkgever en de arbeidsmigranten zelf. De 

grootste verantwoordelijkheid ligt bij de gemeente (44%) 

(Markteffect, 2019). 

79% van de respondenten vindt dat short-stay 

arbeidsmigranten die in Nederland verblijven niet 

moeten wonen in huizen welke bedoeld zijn voor de 

lokale bevolking (Peil.nl, 2019).

Bijna de helft van de Nederlanders (49%) vindt dat 

arbeidsmigranten dezelfde rechten en voorwaarden 

dienen te genieten als Nederlanders (Markteffect, 2019). Oneens            Neutraal          Eens Oneens            Neutraal          Eens

Niet betrokken          Neutraal          Betrokken Eens          Oneens

Een positieve ontwikkeling is te zien met betrekking 

tot integratie. Waar in 2015 67% aangaf te vinden dat 

arbeidsmigranten slecht geïntegreerd zijn, geeft in 2019 

56% van de respondenten aan het met deze stelling eens 

te zijn (Markteffect, 2019). 

Ook als men gevraagd wordt of er sprake is van verdringing 

op de arbeidsmarkt is er een positieve tendens te zien. 

Waar in 2015 meer dan de helft (57%) aangaf te vinden dat 

arbeidsmigranten de banen inpikken van Nederlanders, 

geeft in 2019 37% van de respondenten aan het met deze 

stelling eens te zijn (Markteffect, 2019).

De noodzaak van goede huisvesting wordt 
onderschreven

(Markteffect, 2019). (Markteffect, 2019). 

Verantwoordelijkheid vooral bij gemeente
(Aandeel eens in %) 

Verantwoordelijkheid vooral bij werkgevers
(Aandeel eens in %)

Verantwoordelijkheid vooral bij arbeidsmigranten zelf
(Aandeel eens in %)
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Arbeidsmigranten veroorzaken overlast Arbeidsmigranten dezelfde rechten en voorwaarden

Betrokkenheid bij de stad, het dorp of de wijk Arbeidsmigranten niet in huizen lokale bevolking
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Colofon
Markteffect

Markteffect B.V. 

Schimmelt 46

5611 ZX Eindhoven

040 239 22 90

www.markteffect.nl

Het onderzoek van Markteffect heeft plaatsgevonden tussen 22 november en 3 december 

2019. Tijdens het veldwerk zijn 1.003 Nederlanders ondervraagd.

De informatie in dit rapport geeft de visie weer van Markteffect B.V. op basis van door 

middel van onderzoek gevonden feiten. Tijdens dit onderzoek heeft Markteffect B.V. 

vertrouwd op de accuratesse en volledigheid van beschikbare informatie van publieke 

en private bronnen gebruikt voor dit marktonderzoek.

Peil.nl

No Ties B.V. 

Noordeinde 45

1141 AG Monnickendam

029 965 70 00

www.peil.nl 

Het onderzoek van Peil.nl heeft plaatsgevonden tussen 6 december en 9 december 2019. 

Tijdens het veldwerk zijn 2.362 Nederlanders ondervraagd.

De informatie in dit rapport geeft de visie weer van Peil.nl op basis van door middel 

van onderzoek gevonden feiten. Tijdens dit onderzoek heeft Peil.nl vertrouwd op de 

accuratesse en volledigheid van beschikbare informatie van publieke en private bronnen 

gebruikt voor dit marktonderzoek.


