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Inleiding 
Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten ontwikkelt en deelt actuele kennis over arbeidsmigranten. Zij heeft daarom het initiatief genomen ‘Share my voice’ op te 

richten; een panel dat volledig bestaat uit kennis- en arbeidsmigranten in Nederland. Onder dit panel worden onderzoeken uitgevoerd, zodat arbeidsmigranten hun 

stem kunnen laten horen over allerlei onderwerpen waar zij mee te maken hebben. In januari en februari 2021 werd de eerste peiling uitgevoerd onder ruim 1.600 

arbeidsmigranten. In de analyse is onderscheid gemaakt naar type arbeidsmigrant. 

Tabel 1: Respondenten naar typologie 

 Type arbeidsmigrant Aantal Percentage 
High skilled Oost-Europa (EU/EER) 115 7% 
Low skilled Oost-Europa (EU/EER) 570 35% 
High skilled Overig Europa (EU/EER) 174 11% 
Low skilled Overig Europa (EU/EER) 144 9% 
High skilled VS (incl. Canada/Oceanië) 82 5% 
High skilled India 83 5% 
High skilled Rest van de wereld 251 15% 
Low skilled Rest van de wereld 215 13% 
Totaal 1.634 100% 

 

  



Algemene tevredenheid verblijf in Nederland 
Driekwart van de ondervraagde arbeidsmigranten is over het algemeen (zeer) tevreden over het verblijf in Nederland, maar het percentage dat (zeer) tevreden is, 

verschilt aanzienlijk tussen verschillende typen arbeidsmigranten. 

Tabel 2: Hoe tevreden ben u in het algemeen met uw verblijf in Nederland?*                

 Type arbeidsmigrant 
(zeer) 

Tevreden  
(zeer) 

Ontevreden  
 Totaal 74% 8% 

High skilled Rest van de wereld 82% 7% 
High skilled Overig Europa (EU/EER) 80% 6% 
Low skilled Overig Europa (EU/EER) 79% 8% 
High skilled India 78% 5% 
High skilled Oost-Europa (EU/EER) 74% 9% 
High skilled VS (incl. Canada/Oceanië) 73% 13% 
Low skilled Oost-Europa (EU/EER) 69% 6% 
Low skilled Rest van de wereld 66% 13% 

Vooral het leefklimaat wordt als positief ervaren, maar ook salaris, arbeidsvoorwaarden en de werkomstandigheden spelen een belangrijke rol. Huisvesting en 

woonomstandigheden worden het vaakst als negatief ervaren.  

 

* Kleurgebruik tabellen 

Om opvallende resultaten te belichten is in de tabellen gebruik gemaakt van kleur. Uitgangspunt bij het kleurgebruik is een afwijking van 

5 procentpunten van het gemiddelde. 

• 5 procentpunten of meer boven het gemiddelde: blauw 

• 5 procentpunten of meer onder het gemiddelde: roze  



Woonsituatie 
De huidige woonsituatie wordt door de ondervraagden met gemiddeld een 7,1 beoordeeld. High skilled arbeidsmigranten zijn meer te spreken over hun 

woonsituatie dan Low skilled arbeidsmigranten. Low skilled arbeidsmigranten uit Oost-Europa, een groep die hoofdzakelijk uit Polen bestaat, zijn over het algemeen 

het minst tevreden over hun woonsituatie. Het gevoel van veiligheid thuis en de mate waarin men thuis tot rust komt na een dag werken is bij deze groep als geheel 

betrekkelijk laag. Voor een kwart geldt dat de woonsituatie niet bijdraagt aan een gelukkig leven. Een zelfstandige koopwoning wordt door de ondervraagden als 

meest ideaal beschouwd, maar is in veel gevallen (nog) geen realiteit.  

 

Tabel 3: Hoe tevreden bent u in het algemeen over uw huidige woonsituatie? (beoordeling op basis van rapportcijfer 1-10) 

Type arbeidsmigrant Gemiddeld 1-5 6-7 8-10 

Totaal 7,1 22% 29% 49% 
High skilled VS (incl. 
Canada/Oceanië) 8,2 9% 16% 76% 
High skilled Rest van de wereld 7,8 10% 26% 64% 
High skilled Overig Europa (EU/EER) 7,7 9% 29% 61% 
High skilled India 7,7 8% 37% 54% 
High skilled Oost-Europa (EU/EER) 7,6 16% 25% 60% 
Low skilled Overig Europa (EU/EER) 7,0 20% 36% 44% 
Low skilled Rest van de wereld 7,0 20% 36% 44% 
Low skilled Oost-Europa (EU/EER) 6,3 37% 27% 36% 

 

  



Werkomstandigheden 
Ongeveer een op de vijf ondervraagden is niet tevreden over de huidige baan en werkomstandigheden. Ook hier is sprake van flinke verschillen naar type 

arbeidsmigrant, waarbij High skilled arbeidsmigranten steeds een hogere waardering geven dan de Low skilled arbeidsmigranten. Onderaan staan de Low skilled 

arbeidsmigranten van buiten Europa: van hen is een op de drie niet tevreden. 

Arbeidsmigranten met een uitzendcontract zijn naar verhouding minder tevreden over de werkomstandigheden. Ongeveer een kwart van hen is niet tevreden over 

de huidige baan, de huidige werkomstandigheden en de werkgever.  

Ditzelfde geldt voor de veiligheid op het werk en de behandeling die men krijgt. Ruim een op de drie arbeidsmigranten kan onvrede niet aan de werkgever kenbaar 

maken. Low skilled arbeidsmigranten uit Oost-Europa, voornamelijk Polen, werken aanzienlijk vaker dan de andere groepen via een uitzendcontract. 

  



Integratie en participatie  
Het contact met andere Nederlanders wordt door ondervraagden over het algemeen als positief ervaren. Tegelijk is er grote behoefte aan meer contact met 

autochtone Nederlanders, met name onder High skilled arbeidsmigranten uit India en uit de categorie Rest van de wereld. Binnen deze groepen wordt het contact 

met Nederlanders als zeer positief ervaren en men ziet Nederland veelal als land waar men wel zou willen blijven wonen. Hier tegenover staan de Low skilled 

arbeidsmigranten uit Oost-Europa. Bij hen worden aanzienlijke lagere percentages waargenomen ten aanzien van de waardering van en behoefte aan contacten. 

Niettemin ervaart ook een meerderheid van hen de contacten met andere Nederlanders als positief. 

Tabel 4: In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen? 

    Totaal 
High skilled 
Oost-Europa 

(EU/EER) 

Low skilled 
Oost-Europa 

(EU/EER) 

High skilled 
Overig Europa 

(EU/EER) 

Low skilled 
Overig Europa 

(EU/EER) 

High skilled VS 
(incl. Canada/ 

Oceanië) 
High skilled 

India 
High skilled 
Rest van de 

wereld 
Low skilled Rest 

van de wereld 
Ik zou graag meer 
contact willen hebben 
met autochtone 
Nederlanders 

(helemaal) eens 74% 68% 65% 72% 68% 78% 95% 88% 80% 
(helemaal) oneens 6% 9% 5% 7% 8% 11% 1% 3% 5% 

Ik ervaar het contact 
met andere 
Nederlanders als 
positief 

(helemaal) eens 65% 68% 58% 68% 67% 68% 78% 73% 67% 
(helemaal) oneens 10% 10% 10% 11% 10% 12% 7% 7% 11% 

Nederland is een land 
waar ik wel zou willen 
blijven wonen   

(helemaal) eens 65% 64% 54% 64% 72% 76% 83% 73% 67% 
(helemaal) oneens 13% 15% 18% 15% 8% 13% 4% 8% 10% 

Ik voel me thuis in 
Nederland   

(helemaal) eens 47% 48% 43% 51% 64% 51% 41% 49% 40% 
(helemaal) oneens 23% 22% 25% 24% 14% 21% 22% 22% 28% 

Ik voel me gewaardeerd 
door Nederlanders   

(helemaal) eens 34% 35% 29% 32% 42% 38% 45% 38% 30% 
(helemaal) oneens 30% 23% 34% 27% 24% 33% 24% 24% 38% 

Nederlanders staan 
voldoende open voor 
arbeidsmigranten   

(helemaal) eens 30% 35% 29% 28% 27% 26% 39% 39% 21% 
(helemaal) oneens 36% 35% 34% 47% 35% 44% 25% 31% 41% 

Ik voel me betrokken bij 
de buurt, dorp of stad 
waar ik woon   

(helemaal) eens 27% 24% 38% 20% 25% 24% 17% 19% 19% 
(helemaal) oneens 44% 42% 32% 52% 44% 49% 51% 53% 54% 

 



Integratie en participatie (vervolg) 
Verbetering is - onder alle typen arbeidsmigranten - mogelijk in de mate van betrokkenheid bij de buurt, het dorp of de stad waar zij wonen. Momenteel voelt iets 

meer dan een kwart van de ondervraagden zich hierbij betrokken. In totaal heeft circa een kwart van de ondervraagden zich bij een lokale vereniging of organisatie 

aangesloten, waarbij het in veel gevallen om een sportvereniging gaat. Arbeidsmigranten die lid zijn geworden van een lokale vereniging zijn in het algemeen 

aanzienlijk positiever over hun verblijf in Nederland.  Bij arbeidsmigranten die regelmatig tot vaak contact hebben met mensen uit de lokale omgeving is de 

algemene tevredenheid met het verblijf in Nederland groter dan bij degenen met minder sociaal contact in de buurt. Momenteel heeft ongeveer een kwart van de 

ondervraagden regelmatig tot vaak dergelijk contact.  

Ruim de helft van de ondervraagden spreekt de Nederlandse taal naar eigen zeggen een beetje tot goed. In de groep Low skilled arbeidsmigranten Overig Europa is 

de (zelf gerapporteerde) beheersing van de Nederlandse taal het hoogst: 69 procent zegt de Nederlandse taal een beetje tot goed te spreken. Minder dan de helft 

van de arbeidsmigranten binnen de groepen High skilled India en Low skilled Oost-Europa beheerst het Nederlands een beetje tot goed. Dit aandeel is tamelijk laag 

vergeleken bij de andere arbeidsmigranten. De bereidheid om de taal alsnog te leren is daarentegen betrekkelijk groot. 

  



Toekomstperspectief 
Een meerderheid van de arbeidsmigranten verwacht in de toekomst in Nederland te blijven. In de overweging om te blijven is de mate waarin men zich thuis voelt 

in Nederland net zo belangrijk als goede baankansen en salaris. Vrienden en/of familie hebben de allerbelangrijkste rol in de overweging om terug te gaan naar het 

land van herkomst. Baankansen en salaris volgen met enige afstand op een tweede en derde plaats. 

 


