Arbeidsmigranten
Onderzoeksresultaten TIPHorstaandeMaas.nl
In de agrarische sector, logistiek en industrie vervullen buitenlandse migranten een rol. In
welke mate ben je het (on)eens met de volgende stellingen?

1.1 ‘Buitenlandse migranten zijn de ideale
werknemers’
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1.2 ‘Nederlanders, die werkloos zijn, moeten
het werk, dat nu door buitenlandse migranten
gedaan wordt, invullen’
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1.3 ‘Waar er te weinig mensen zijn om het
noodzakelijke werk te doen, is het goed dat er
buitenlandse migranten zijn’
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1.4 ‘Buitenlandse migranten zijn een verrijking
voor onze gemeente’
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Toelichting stellingen
6: Vaak word gezegd dat Nederlanders bepaald werk niet willen doen. Dit vind ik onzin. Ze krijgen de
kans niet omdat het werk door buitenlanders gedaan word.
5: Er zou meer gedaan moeten worden om eerst de eigen mensen weer aan het werk te krijgen.
5: Er zijn buitenlandse migranten die ideale werknemers zijn, anderen niet. Er zijn Nederlandse
werknemers die ideale werknemers zijn, andere weer niet. Dat heeft de maken met de individuele
persoon. Sommige immigranten zijn n verrijking, andere niet.
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5: De culturen verschillen teveel. Verder hebben migranten teveel voorrechten op woon en werkgebied
en dit zorgt voor ergernis en frustratie nu het hier steeds lastiger wordt om werk en goedkope
woonruimte te vinden.
5: buitenlandse migranten Integreren vaak slecht, er zijn er teveel - meer dan we weten - binnen ons
dorp zodat de verhoudingen scheef liggen en je niet meer weet wie je wel en niet moet vertrouwen,
onze eigen mensen worden ontslagen en hiervoor worden buitenlandse migranten aangenomen en
misbruikt
4: Het is oneerlijk, de werkgever neemt liever een buitenlander aan omdat deze goedkoper is en
flexibeler kan zijn om het feit dat hij geen gezinsleven of verplichtingen heeft, dit heeft iemand die in
Nederland leeft wel. Ik snap een werkgever wel dat hij dit doet, hij moet wel mee anders gaat hij
failliet. Dit kan alleen de regering regelen,
4: Buitenlandse werknemers worden hier gehaald omdat ze voor een lager salaris moeten werken als
de Nederlander. Dat is toch uitbuiting volgens mij.
4: Buitenlandse migranten (heb je wel eens van binnenlandse migranten gehoord?) zijn veelal mensen
die niet integreren, de taal niet spreken, te veel zuipen en de rotzooi die ze maken niet opruimen.
Verder zijn het vaak ongemanierde chagrijnen.
4: Bijna al het geld dat ze verdienen gaat weer naar het buitenland. Rijden hier rond een half jaar
betalen dan geen wegenbelasting. Laten overal de rotzooi rondslingeren.
4: Als je met buitenlanders samen werkt weet je dat dit niet altijd de ideale collega`s zijn. dus alleen
daarom al geen verrijking voor onze gemeente.
3: werkgevers moeten eerst ouderen aan nemen en werkzoekende en dan pas in het buitenland gaan
kijken naar werknemers.
3: we kunnen economisch niet zonder de buitenlanders
3: tav. 2e stelling: dit is ter keuze van de werkgever.
3: Je moet het werk doen wat bij je past.
3: Ik vind het het belangrijkst dat er een goede balans bestaat. Ik vind het goed dat er niet alleen
Nederlandse werknemers zijn, dat kan een bedrijf en haar omgeving verrijken. Maar het moet wel
passen binnen het bedrijf en de omgeving, daar moeten ook kansen en mogelijkheden voor geboden
worden. Ook het kennis maken met elkaars cultuur, gewoonten en gebruiken is hierin misschien iets
dat mee speelt. Nogmaals, een goede (en veilige) balans vind ik hierin erg belangrijk.
3: Ik vind arbeidsmigranten prima. Wel met een goede huisvesting en zo min mogelijk een eigen
subcultuur. Ons. Allen aanpassen aan elkaar. Voor de mensen zonder werk is het soms lastig omdat ze
vaak hoger opgeleid zijn en beneden je uitkeringsniveau gaan werken is de eerste periode niet
slim,i.v.m het achteruitgaan van je inkomen. Ook al zouden mensen dit misschien veel liever wel doen.
Op deze manier kiezen mensen toch anders
3: Ik kan er niet over oordelen of buitenlandse migranten ideale werknemers zijn. Dat zal per
werknemer heel verschillend zijn. Ze willen in ieder geval meer uren maken dan wij, maar dat vind ik
geen voordeel, eerder uitbuiting. Nederlanders die werkloos zijn en het werk kunnen doen wat de
buitenlandse migranten doen, zouden hier inzetbaar kunnen zijn, dit kan echter niet altijd.
3: Het is te goedkoop om werklozen die eerst een goede baan hadden en door faillissement van de
werkgever van de ene op de andere dag te verplichten werk te doen wat ze niet kunnen, waar ze slecht
voor worden betaald en waar ze zelfs dief zijn van hun eigen portemonnee.
3: Geen migranten inzetten waar Nederlanders kunnen en willen werken. Er zijn veel ned. mensen
zonder werk die nu een uitkering krijgen. Laat deze uitkering voor b.v. 50% doorgaan en laat de
werknemer aanvullen naar een loon boven uitkeringsgrens. Meer nederlanders aan het werk, die een
hoger inkomen krijgen, minder geld kwijt aan uitkeringen.
3: er lijken niet voldoende mensen in de regio te wonen die het werk van de buitenlandse migranten
kunnen doen. Dus lijkt het er op dat wij ze nodig hebben, anders blijft het werk liggen. Eigenlijk zouden
er voldoende Nederlandse werkelozen moeten zijn die dit werk ook kunnen.
3: Buitenlandse werknemers voorkomen vergrijzing. maar moeten wel een fatsoenlijke beloning (CAO)
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krijgen.
3: Buitenlandse migranten doen meestal werk wat Nederlanders niet willen doen.,
3: Als werkloze Nederlanders de migranten verdringen is dat net zo oneerlijk als andersom. We moeten
ons gewoon niet tegen elkaar laten uitspelen.
3: alles tegen hetzelfde loon en arbeidsomstandigheden
3: Alles met mate. De buitenlanders moeten goed kunnen integreren. Daarom mogen er per generatie
Horsteraren niet teveel komen, andere krijg je later problemen. Kijk maar naar de Ambonezen, de
Turken en Marokkanen en de Surinamers en Antillianen.
2: Zolang mensen werkeloos zijn, zijn er ook niet te weinig mensen om het noodzakelijk werk te doen.
het is van de zotte dat hier mensen thuis zitten zonder baan een uitkering krijgen terwijl andere landen
deze plaatsen opvullen. Diegenen met een uitkering moeten aan het werk gezet worden als ze niet
willen dan ook geen geld. Als een migrant ook werkeloos word gaat ook daar weer een uitkering naar
toe zij zitten dan in Polen en zijn niet beschikbaar voor de arbeid markt wij moeten wel solliciteren de
Pool misschien ook maar wie controleert dat? Buitenlandse migranten zijn voor de werkgever ideale
werknemers omdat zij niet zeuren en zeer snel zijn. Ik werk toevallig met Polen en het is moeilijk
concurreren met hun snelheid. Verrijking kan ik het niet noemen omdat veel Polen troep langs de
wegen gooien waar wij weer voor mogen betalen. Dan heb je het drank en taal probleem. Zo kan ik
nog wel even doorgaan.
2: Vele migranten werken hard om vooruit te komen, hier of voor hun thuisfront. Nederlanders die aan
het werk MOETEN zijn meestal niet gemotiveerd. Wie werkt heeft toekomst op welke manier dan ook.
2: Ik vind dat de buitenlandse migranten te veel werk, van onze mensen en burgers uit Horst aan de
Maas inpikken, Daar is de Gemeente zelf fout mee bezig, zij laten ook alles toe! Kijk maar eens hoe
onze Nederlanders , die in de WW, of in de bijstand zitten, te gemakkelijk er een tweede ZWARTE
bijbaan op na houden, dat levert hun meer op door slapend rijker te worden. In dit kikkerlandje wordt
alles toegelaten, dus de overheid en gemeente, moeten niet gaan kijken, hoeveel vijftig plussers en
jongeren zonder een baan in de bijstand terecht komen, zonder dat deze overheid en gemeente, zich
zelf aan het denken zet..
1: je zou maar werkgever zijn en een onwillige werkloze toegewezen krijgen die de boel loopt te
verzieken, dan beter een buitenlander die graag werkt.

De onderzoeksresultaten zijn, voor een representatieve weergave, gewogen op leeftijd en
geslacht.
Wekelijks kunt u de onderzoeken van TIPHorstaandeMaas.nl zien in het nieuwsblad HALLO.
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