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Inleiding

1.1 Onderzoeksopzet

Gemeente
Moerdijk

In opdracht van gemeente Moerdijk heeft Moventem een onderzoek over de arbeidsmigranten van de bedrijven, huisvesters en uitzendbureaus in de gemeente
uitgevoerd.
De bedrijven, huisvesters en uitzendbureaus hebben door middel van een telefonisch interview (of indien gewenst via een link naar de online vragenlijst)
deelgenomen aan het onderzoek. Alle bedrijven, huisvesters en uitzendbureaus die telefonisch niet bereikbaar waren, hebben een mail ontvangen met de vraag
online deel te nemen aan het onderzoek. Hier is eenmalig een reminder gestuurd. Indien de gecontacteerde niets met arbeidsmigranten van doen had, zijn ze
direct naar het einde van de vragenlijst geleid.
Het totale belbestand voor bedrijven bestond uit 207 bedrijven. Hiervan zijn er 171 niet bereikt of hebben aangegeven niet deel te willen nemen. Het totale
belbestand voor uitzendbureaus bestond uit 25 uitzendbureaus, waarvan er 15 niet zijn bereikt of hebben aangegeven niet deel te willen nemen. Voor huisvesters
waren 33 huisvesters bekend, maar hiervan ontbrak een aantal keer het telefoonnummer en/of mailadres. In totaal zijn er 25 huisvesters niet bereikt/ waren niet te
bereiken of wilden niet deelnemen.
In totaal hebben 20 bedrijven en 6 huisvesters de vragenlijst volledig ingevuld. Er waren 16 bedrijven, 2 huisvesters en 10 uitzendbureaus die aangaven geen
arbeidsmigranten in dienst te hebben.
De resultaten van dit onderzoek worden in het voorliggende document beschreven middels diagrammen en tabellen. Vanwege het lage aantal respondenten zijn
de resultaten indicatief. Aangezien er geen uitzendbureaus hebben deelgenomen aan het onderzoek, is voor deze groep niets gerapporteerd.
Door routes in de vragenlijst en vragen waarbij meerdere antwoorden mogelijk zijn, kan het voorkomen dat het aantal respondenten en/of het aantal antwoorden
niet overal gelijk is in deze rapportage. Om deze redenen wordt ter volledigheid bij de resultaten aangeven hoeveel respondenten (‘n’) de betreffende vraag
hebben beantwoord. Door afrondingsverschillen telt niet alles op tot 100%. Bij sommige vragen konden respondenten meerdere antwoorden geven. Het totale
percentage komt dan hoger dan 100% te liggen.
In bijlage 1 van deze rapportage staan de achtergrondgegevens van de respondenten weergegeven. Deze bijlage is aan het einde van deze rapportage te vinden.
In bijlage 2 van deze rapportage wordt nader ingegaan op de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en representativiteit van de resultaten. Deze bijlage is aan het
einde van deze rapportage te vinden.
Er is een aantal open vragen gesteld aan de respondenten. Alle open antwoorden worden getoond in ‘Bijlagenboek bij Rapportage Arbeidsmigranten - Bedrijven’
en ‘Bijlagenboek bij Rapportage Arbeidsmigranten – Huisvesters’.

Resultaten

Bedrijven
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2.1 Werk

Heeft u arbeidsmigranten in dienst/ huurt u arbeidsmigranten in? (n=36)

Gemiddeld
Gemiddeld genomen hebben de deelnemende
bedrijven 11 arbeidsmigranten in dienst. Het
bedrijf met het minste aantal heeft er gemiddeld
1 in dienst en het bedrijf met de meeste 50.

Piekmomenten:
Op piekmomenten hebben de deelnemende
bedrijven gemiddeld 47 arbeidsmigranten in
dienst. Het bedrijf met het minste aantal
arbeidsmigranten op piekmomenten heeft er dan
2 in dienst en het bedrijf met de meeste 300.

Hoe lang worden arbeidsmigranten meestal ingehuurd door u? (n=20)

Gemiddeld
10 van de 20 bedrijven die arbeidsmigranten in dienst
hebben, geven gemiddeld aan dat ze arbeidsmigranten 6
maanden inhuren. Hierbij is het kortste aantal maanden 3
en het langste aantal tien. 8 bedrijven huren
arbeidsmigranten meestal een jaar of langer in.

2.1 Werk
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In welke maanden worden de arbeidsmigranten voornamelijk ingehuurd door u? (n=13) Meer antwoorden mogelijk

In de maanden juni en september huren de meeste bedrijven arbeidsmigranten in, namelijk 12
bedrijven. In oktober huren 11 bedrijven arbeidsmigranten in en in april 10 bedrijven. In de maanden
januari en december blijken de minste bedrijven arbeidsmigranten in te huren, namelijk 4 en 6 bedrijven.

2.1 Werk
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Waarom maakt u gebruik van arbeidsmigranten? (n=20)

De helft van de deelnemende bedrijven die arbeidsmigranten in
dienst nemen, maakt gebruik van arbeidsmigranten omdat ze
een flexibele schil vormen en/of omdat het harde werkers zijn
(10 bedrijven). Bij 9 bedrijven worden arbeidsmigranten
gebruikt, omdat er onvoldoende niet-arbeidsmigranten
beschikbaar zijn. 7 bedrijven geven aan op korte termijn veel
werk te hebben en daarom gebruik te maken van
arbeidsmigranten. 1 bedrijf maakt gebruik van arbeidsmigranten
omdat ze goedkoper zijn dan niet-arbeidsmigranten.
Wat is uw verwachting voor de inzet van arbeidsmigranten in het
komende jaar? (n=20)

Het komende jaar verwachten driekwart van de bedrijven (15
bedrijven) evenveel inzet van de arbeidsmigranten. 3 bedrijven

verwachten meer inzet en 2 bedrijven minder.
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2.1 Werk

Wat voor arbeidsmigranten werken bij u? (n=20)

Leeftijd

Gezinssamenstelling

De arbeidsmigranten die werkzaam zijn in de
deelnemende bedrijven, zijn gemiddeld tussen de 25

De arbeidsmigranten die werkzaam zijn in de
deelnemende bedrijven, hebben voornamelijk een

en 35 jaar oud bij 17 bedrijven. Bij 12 bedrijven zijn
de arbeidsmigranten gemiddeld ouder dan 35 jaar
en 4 bedrijven hebben arbeidsmigranten in dienst

gezin (12 bedrijven). Bij 9 bedrijven zijn
alleenstaande arbeidsmigranten werkzaam en bij 7
bedrijven samenwonende arbeidsmigranten.

die gemiddeld jonger dan 25 jaar zijn.

Nationaliteit

Geslacht

Van de deelnemende bedrijven, hebben er 17
Poolse arbeidsmigranten in dienst. Bij 10 bedrijven

In 12 van de 20 bedrijven die hebben aangegeven
arbeidsmigranten in dienst te hebben, zijn de

zijn Roemeense arbeidsmigranten in dienst en 3
bedrijven hebben arbeidsmigranten met een andere
nationaliteit, namelijk Litouws en Tsjechisch.

arbeidsmigranten voornamelijk mannen. 8 bedrijven
hebben zowel mannen als vrouwen in dienst en
geen enkel bedrijf heeft meer vrouwelijke
arbeidsmigranten dan mannen.
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2.1 Werk

Hoe heeft u de arbeidsmigranten ingehuurd? (n=20)
Meer antwoorden mogelijk

Ruim de helft van de deelnemende bedrijven heeft de
arbeidsmigranten zelf ingehuurd (12 bedrijven) en 11 bedrijven
hebben ze via uitzendbureau(s) ingehuurd.

Via welk(e) uitzendbureau(s) heeft u de arbeidsmigranten ingehuurd?
Green talent

BMC Moerdijk
Dice

Ice Agency
BNT
ENGNR

Start People

Headex
Employment

ITG

Vakmasters

Pollux

Meestersgilde

Vuurin

Is dit/zijn deze uitzendbureau(s) gecertificeerd? (n=16)

2.2 Wonen

Gemeente
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Weet u hoe de arbeidsmigranten wonen die bij u werken? (n=20)
Arbeidsmigranten langer dan een jaar in dienst wonen: (n=14)
8 bedrijven geven aan dat arbeidsmigranten die langer dan een
jaar in dienst zijn, in een reguliere woning wonen. Verder geven
van de bedrijven die weten hoe de arbeidsmigranten wonen die
langer dan een jaar bij ze werken, 5 bedrijven aan dat ze in een
kamer in een reguliere woning wonen. 1 bedrijf noemt als
woonsituatie in units/caravans/overig bij het bedrijf, 1 bedrijf in
een pension en 1 bedrijf op een camping/vakantiepark.

Arbeidsmigranten korter dan een jaar in dienst wonen: (n=17)
5 bedrijven die weten hoe hun arbeidsmigranten wonen die
korter dan een jaar in dienst zijn, geven aan dat ze in
units/caravans/overig bij het bedrijf wonen, in een kamer in een
reguliere woning en/of op een camping/vakantiepark. 3 bedrijven

geven aan dat ze in een pension wonen. Volgens geen van de
bedrijven verblijven ze op een short stay locatie.
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2.2 Wonen

Hoeveel procent hiervan is woonachting in gemeente Moerdijk? (n=17)

Zijn de arbeidsmigranten die u inzet (deels) in gemeente Moerdijk
woonachtig? (n=3)

Van de 17 bedrijven die (deels) weten waar hun arbeidsmigranten
wonen, geven er 4 aan dat niemand woonachtig is in de gemeente

Van de 3 bedrijven die niet weten waar hun arbeidsmigranten
wonen, geven er 2 aan dat de arbeidsmigranten die ze inzetten niet

moerdijk. Volgens 1 bedrijf is 5% woonachtig in de gemeente en 1 bedrijf
geeft aan dat 80% in de gemeente woont. Bij de overige 5 bedrijven
woont 100% van de arbeidsmigranten in de gemeente. 6 bedrijven
geven aan niet te weten hoeveel procent woonachtig is in de gemeente.
Gemiddeld genomen woont ruim de helft (53%) dus in de gemeente.

(deels) in gemeente Moerdijk woonachtig zijn. 1 bedrijf geeft aan
niet te weten of de arbeidsmigranten (deels) in de gemeente wonen.

Wie heeft de huisvesting geregeld? (n=17)
Van de 17 bedrijven die (deels) weten waar hun arbeidsmigranten
woonachtig zijn, geven 10 bedrijven aan dat arbeidsmigranten zelf de

Huisvesters

Camping en Green Talent

Uitzendbureaus
Flex Employment

huisvesting hebben geregeld. 6 bedrijven hebben de huisvesting

De Stuifakker

ITG

geregeld via een of meer huisvesters en 5 bedrijven via een of meer
uitzendbureaus.

Dhr. Steenoven

Pollux

2.2 Wonen

Wie is verantwoordelijk voor deze huisvesting? (n=17)

8 bedrijven vinden dat arbeidsmigranten zelf
verantwoordelijk zijn voor de huisvesting. 6
bedrijven vinden dat het bedrijf verantwoordelijk
is voor de huisvesting van arbeidsmigranten en
6 bedrijven vinden dat de uitzendbureaus hier
verantwoordelijk voor zijn. Volgens 2 bedrijven
ligt deze verantwoordelijkheid bij huisvesters.

Kunt u aangeven aan wat voor soort huisvesting u behoefte heeft?
(n=10)
Gemiddeld genomen hebben
bedrijven die behoefte hebben
aan extra huisvestingsmogelijk-

4 bedrijven zoeken huisvesting
voor het jaarrond, 6 bedrijven voor

heden

arbeidsmigranten

bedrijven voor gemiddeld 9 weken.

voor 18 personen huisvesting
nodig. Het minst genoemde
aantal personen door een bedrijf

Het type huisvesting varieert van
huurwoningen tot caravans tot een

voor

is 1 en het meest genoemde 80.

3 tot 10 maanden per jaar en 2

migranten hotel (alle antwoorden
zijn te vinden in het bijlagenboek)

Gemeente
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Heeft u behoefte aan extra huisvestingsmogelijkheden voor
arbeidsmigranten? (n=17)
Nagenoeg de helft van de deelnemende
bedrijven
heeft
behoefte
aan
extra
huisvestingsmogelijkheden
voor
arbeidsmigranten (10 bedrijven). 5 bedrijven geven
aan hier geen behoefte aan te hebben en 2
bedrijven weten het niet.

Voldoet de huisvesting aan SNF of AKF normering? (n=16)
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2.2 Wonen

Hoe worden de arbeidsmigranten vervoerd van wonen naar werk? (n=20)

}
Wie is verantwoordelijk voor het vervoer van wonen naar werk? (n=18)
De helft van de bedrijven (10 bedrijven) vindt dat
arbeidsmigranten zelf verantwoordelijk zijn voor het
vervoer van wonen naar werk. 5 bedrijven vinden dat
de ondernemer (dus zijzelf) hier verantwoordelijk voor
zijn en ook vinden 5 bedrijven dat het uitzendbureau
hier verantwoordelijk voor is.

14 bedrijven geven aan dat arbeidsmigranten met
eigen vervoer gaan. Hiervan noemen 13 bedrijven dat
ze met een eigen auto gaan en 2 bedrijven met een
eigen fiets. Bij 'Anders, namelijk:' wordt genoemd dat
ze met een gehuurde auto gaan en dat ze wonen op
het bedrijf, dus geen vervoer nodig hebben.

2.3 Sociaal maatschappelijk
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Kunt u aangeven welke van de onderstaande zaken u biedt/geboden wordt aan de arbeidsmigranten die bij u werkzaam zijn? (n=20)

Gemeente
Moerdijk

2.3 Sociaal maatschappelijk

Weet u waar u misstanden kunt melden? (n=20)

Bij eigenaar bedrijf
Desbetreffende gemeente en eventueel politie
Er is een Roemeense voorman
Flex Employment
Pollux

Uitzendbureau

2.4 Corona

Zijn de werkzaamheden corona-proof te organiseren? (n=20)

Gemeente
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Is de huisvesting Corona-proof? (n=20)

2.5 Verbeter-/ knelpunten en rol van gemeente

Waar liggen verbeterpunten/ knelpunten inzake de inzet/ inhuur van arbeidsmigranten? (n=12)

Gemeente
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2.5 Verbeter-/ knelpunten en rol van gemeente

Welke rol kan de gemeente Moerdijk hierin spelen? (n=8)

= Gezegd door landbouwbedrijven

Gemeente
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Moerdijk

2.6 Achtergrondinformatie bedrijf
Waar is uw onderneming gevestigd? (n=20)

In welke sector(en) is uw onderneming/bedrijf actief? (n=19)

Hoeveel werkzame personen telt uw onderneming/bedrijf,
inclusief uzelf? (n=20)

Bouwmaterialen

Energiebedrijf

Glastuinbouw

Shredder

Huisvesters
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3.1 Huisvesting

Hoeveel arbeidsmigranten huisvest u in gemeente Moerdijk? (n=8)

Gemiddeld
Gemiddeld
genomen
huisvesten
de
deelnemende bedrijven 33 arbeidsmigranten.
Het bedrijf met het minste aantal huisvest er
gemiddeld 4 en het bedrijf met de meeste 100.

Hoe lang wonen arbeidsmigranten meestal in gemeente Moerdijk? (n=6)

Gemiddeld
3 bedrijven die arbeidsmigranten huisvesten, geven gemiddeld aan dat
arbeidsmigranten 5 weken in gemeente Moerdijk wonen. Hierbij is het
kortste aantal weken 2 en het langste aantal 8. Volgens 2 bedrijven
wonen arbeidsmigranten tussen de 6 en 10 maanden in de gemeente
(gemiddeld 8 maanden) en bij 1 bedrijf is dit een jaar of langer.

3.1 Huisvesting

Gemeente
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In welke maand(en) wonen de arbeidsmigranten voornamelijk in gemeente Moerdijk? (n=4)

In de maanden april, mei, juni, september en oktober wonen volgens de meeste bedrijven
arbeidsmigranten in de gemeente. In maart, juli en augustus wonen er volgens drie bedrijven
arbeidsmigranten voornamelijk in gemeente Moerdijk. In de maanden januari en december blijken de
minste arbeidsmigranten in de gemeente te wonen.

3.1 Huisvesting

Gemeente
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Uit welke branche komen de bedrijven uit de gemeente Moerdijk waarvoor u arbeidsmigranten huisvest?

Gemeente
Moerdijk

3.1 Huisvesting

Wat voor arbeidsmigranten huisvest u?

Leeftijd

Gezinssamenstelling

De arbeidsmigranten die de deelnemende bedrijven
huisvesten, zijn voornamelijk ouder dan 35 jaar (bij 5

De arbeidsmigranten die gehuisvest worden door de
deelnemende
bedrijven,
zijn
voornamelijk

bedrijven). Bij 3 bedrijven zijn de arbeidsmigranten
tussen de 25 en 35 jaar en 2 bedrijven huisvesten
arbeidsmigranten die gemiddeld jonger dan 25 jaar

alleenstaand (bij 6 bedrijven). Geen enkel bedrijf
zegt gezinnen te huisvesten en 1 bedrijf een
samenwonend stel.

zijn.

Nationaliteit

Geslacht

Van de deelnemende bedrijven, huisvesten er 4
Poolse arbeidsmigranten en 3 Roemeense. Ook zijn

In 5 van de 6 bedrijven die hebben aangegeven
arbeidsmigranten
te
huisvesten,
zijn
de

er 4 bedrijven die arbeidsmigranten huisvesten met
een andere nationaliteit, namelijk Spaans, Slowaaks,

arbeidsmigranten voornamelijk mannen. 1 bedrijf
huisvest zowel mannen als vrouwen en geen enkel

Litouws en Bulgaars en Oostenrijks en Duits.

bedrijf huisvest meer of voornamelijk vrouwelijke
arbeidsmigranten.

3.1 Huisvesting

Gemeente
Moerdijk

Weet u hoe de arbeidsmigranten ingehuurd zijn die u huisvest?
Meer antwoorden mogelijk

5 van de 6 deelnemende bedrijven weet dat de arbeidsmigranten
die ze huisvesten ingehuurd zijn via uitzendbureaus zelf en
volgens 2 bedrijven zijn ze ingehuurd door bedrijven zelf.

Weet u via welk(e) uitzendbureau(s) de arbeidsmigranten worden
ingehuurd die u huisvest?

Cervo
Trust service
ab service

Oranjegroep
Buitenlandse uitzendbureaus

Is dit/zijn deze uitzendbureau(s) gecertificeerd?

3.1 Huisvesting

Hoe huisvest u de arbeidsmigranten in de gemeente Moerdijk:

Gemeente
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Wie is verantwoordelijk voor deze huisvesting? (n=6)

Arbeidsmigranten langer dan een jaar in dienst wonen: (n=5)

1 bedrijf geeft aan dat arbeidsmigranten die langer dan een jaar
in dienst zijn, in een reguliere woning wonen. Verder geeft 1 van
de bedrijven die arbeidsmigranten huisvest aan dat
arbeidsmigranten die langer dan een jaar in dienst zijn in een
pension wonen. Voor 3 bedrijven is deze vraag niet van
toepassing.
Voldoet de huisvesting aan SNF of AKF normering? (n=6)

Arbeidsmigranten korter dan een jaar in dienst wonen: (n=6)
2 bedrijven geven aan dat arbeidsmigranten die korter dan een
jaar in dienst zijn, in een pension wonen en/of een short stay
locatie, namelijk Hotel Port of Moerdijk en een pand met logie
functie. Verder geeft 1 van de bedrijven die arbeidsmigranten
huisvest aan dat arbeidsmigranten die korter dan een jaar in
dienst zijn op een camping/ vakantiepark wonen. Voor 1 bedrijf is
deze vraag niet van toepassing.

3.1 Huisvesting

Heeft u behoefte aan extra huisvestingsmogelijkheden voor
arbeidsmigranten? (n=6)

Gemeente
Moerdijk

Hoe worden de arbeidsmigranten vervoerd van wonen naar werk? (n=6)

5 bedrijven geven aan dat arbeidsmigranten in busjes
van wonen naar werk gaan. Daarnaast geven 6

bedrijven aan dat ze met eigen vervoer gaan,
namelijk een auto of fiets.

Kunt u aangeven aan wat voor soort huisvesting u behoefte heeft? (n=5)
5 bedrijven hebben behoefte aan extra huisvestingmogelijkheden voor arbeidsmigranten.
Hiervan geven 5 bedrijven aan huisvesting te
zoeken voor: 4 arbeidsmigranten, 400 arbeidsmigranten, onbeperkt veel vraag, Duitsers/
Oostenrijkers/ Polen.

Het type huisvesting varieert van chalets tot
appartementen
tot
hotelkamers
(alle
antwoorden zijn te vinden in het bijlagenboek).

Alle 5 de bedrijven die
behoefte hebben aan extra
huisvestingsmogelijkheden,
geven aan dat ze hier het
jaarrond
behoefte
aan
hebben.

Wie is verantwoordelijk voor het vervoer van wonen naar werk? (n=6)

Gemeente
Moerdijk

3.2 Sociaal maatschappelijk

Kunt u aangeven welke van de onderstaande zaken u biedt/geboden worden aan de arbeidsmigranten die via u werkzaam zijn? (n=6)

Weet u waar u misstanden kunt melden? (n=6)

Politie
Wijkagent

Bureau welke bij ons huurt

3.3 Corona

Zijn de werkzaamheden corona-proof te organiseren? (n=6)

Gemeente
Moerdijk
Is de huisvesting Corona-proof? (n=6)

3.4 Verbeter-/ knelpunten en rol gemeente

Waar liggen verbeterpunten/knelpunten inzake de huisvesting van arbeidsmigranten? (n=5)

Welke rol kan de gemeente Moerdijk hierin spelen? (n=4)
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