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1. Inleiding

Hoofdstuk 1 | Inleiding

1.1 Probleemstelling
Zorgen en vragen over de oostelijke uitbreiding van de Europese Unie
Eind 2018 ontstond beroering over het gebruik van Nederlandse
werkloosheidsuitkeringen (WW) door Poolse arbeidsmigranten. Zij zouden
een WW-uitkering aanvragen, hoewel de werkgever nog werk voor hen
heeft. Ook zouden malafide tussenpersonen maskeren dat sommige Polen
met een WW-uitkering in hun herkomstland verblijven, terwijl zij in principe
beschikbaar moeten zijn voor de Nederlandse arbeidsmarkt (Kamerstukken,
2018a). In de media werd gesproken over grootschalige fraude. In de Tweede
Kamer groeide in reactie op de onrust het protest tegen de ‘WW-export’, de
mogelijkheid van EU-migranten om de uitkering mee te nemen naar een ander
lidstaat om daar naar werk te zoeken, terwijl een aanpassing voorlag om de
exportmogelijkheden juist te verruimen (Kamerstukken, 2019)1.
Wouter Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, liet
weten dat fraude funest is voor het draagvlak voor de sociale zekerheid.
Hij gaf aan het onacceptabel te vinden dat ‘er wordt gesjoemeld om een
uitkering te ontvangen waar men geen recht op heeft. Geld waar bovendien
ook en vooral door anderen voor is betaald. Solidariteit is de kurk waar ons
sociale zekerheidsstelsel op drijft’ (Kamerstukken, 2018b). Het vraagstuk
van uitkeringsgebruik door migranten is een belangrijke en gevoelige
maatschappelijke en politieke kwestie. De toestroom van goedkope
Oost-Europese arbeidskrachten en misbruik van sociale zekerheid versterkt
gevoelens van onvrede over de oostelijke uitbreiding van de Europese
Unie. Een grote meerderheid van de Nederlandse bevolking (80 procent)
vond in 2013 dat migranten, als ze werkloos worden, terug moeten naar het
herkomstland en bijna 60 procent is het eens met de uitspraak dat migranten
uit Oost-Europa misbruik maken van uitkeringen (Dagevos & Gijsberts, 2013).
Het is niet waarschijnlijk dat de meningen uit 2013 nu positiever zullen uitvallen
door de recente berichten over het WW-gebruik door Poolse arbeidsmigranten.
De toetreding van acht Oost-Europese landen tot de Europese Unie in mei
2004, Polen, Hongarije, Estland, Letland, Litouwen, Slowakije, de Tsjechische
Republiek en Slovenië, gevolgd door de toetreding van Roemenië en Bulgarije
in januari 2007, ging gepaard met kritische geluiden uit de maatschappij en
1 Het Europees Parlement besloot in april 2019, tot tevredenheid van de Tweede Kamer, om
de stemming over het zogenoemde mobility package met voorstellen tot aanpassingen van
Verordening 883/2004, uit te stellen
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de politiek. De geluiden wortelen in de zorg dat de geschiedenis zich mogelijk
herhaalt van de migratie van Turken en Marokkanen in de jaren zestig en zeventig
van de vorige eeuw. Velen bleken zich definitief in Nederland te vestigen,
hun gezinsleden hierheen te halen en massaal een beroep te doen op de
voorzieningen van de verzorgingsstaat (Lucassen & Lucassen, 2011; Obdeijn
& Schrover, 2008). Kremer (2013) duidt dit aan als het ‘gastarbeiderstrauma’:
Turkse en Marokkaanse arbeiders zouden tijdelijk in Nederland werken
en terugkeren naar het land van herkomst, maar velen bleven permanent,
kenden een hoge werkloosheid en grote uitkeringsafhankelijkheid. Er was bij
de toetreding van de nieuwe oostelijke lidstaten daardoor vooral oog voor
de negatieve aspecten van migratie (Kamerstukken, 2003). De vragen over
aantallen arbeidsmigranten, verdringing op de Nederlandse arbeidsmarkt en
de angst van omvangrijke vestigingsmigratie van migranten uit Oost-Europa
die op termijn een beroep zouden kunnen doen op sociale zekerheid, zijn het
debat in de jaren hierna blijven domineren (Handelingen, 2013).
Hierbij zij opgemerkt dat de Oost-Europese arbeidsmigratie in een andere
institutionele context plaatsvindt dan de gastarbeidersmigratie uit de jaren
zestig en zeventig. Voor Marokkaanse en Turkse gastarbeiders waren er –
anders dan voor de huidige arbeidsmigranten uit de Europese Unie – sinds
1973 geen open grenzen meer, waardoor pendelmigratie niet meer mogelijk
was (Engbersen, 2012). De opgedane lering dat bij onbeperkt open grenzen
en gelijke rechten voor migranten de verzorgingsstaat al gauw niet meer te
betalen is en het toelaten van migranten die zonder directe tegenprestatie
aanspraak maken op uitkeringen het solidariteitsprincipe kan ondergraven
(Lucassen, 2018), heeft er onder meer voor gezorgd dat de Nederlandse
verzorgingsstaat in de afgelopen decennia is herijkt en dat de toegang tot de
sociale zekerheid selectiever is geworden (Engbersen, 2012; Kremer, 2013;
Lucassen, 2018). Verschillende wijzigingen hebben ervoor gezorgd dat de
werkloosheidsuitkering sterker werd gekoppeld aan het arbeidsverleden van
de werknemer en het maximale uitkeringsrecht is ingekort (Kremer, 2013;
SZW, 2016). Dit laat onverlet dat door de toestroom van grote aantallen Polen
naar de Nederlandse arbeidsmarkt en hoge werkloosheid als gevolg van de
kredietcrisis, er ten tijde van het vrij worden van het werknemersverkeer voor
Bulgarije en Roemenië in 2014 weer vragen naar voren kwamen over het
uitkeringsgebruik van Oost-Europese arbeidsmigranten (UWV, 2014).
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Bestaand onderzoek naar arbeidspositie Oost-Europese arbeidsmigranten
in Nederland
In de afgelopen jaren zijn diverse onderzoeken verricht naar de positie van
Oost-Europese arbeidsmigranten in Nederland. Sommige studies richten zich
op een specifiek herkomstland als Polen (Dagevos, 2011), Bulgarije (Gijsberts
& Lubbers, 2013), Roemenië (Gijsberts & Lubbers, 2015a), andere studies
kijken naar de arbeidspositie in een specifieke gemeente als Rotterdam (Snel,
Burgers, Engbersen, Ilies, Van de Meij & Rusinovic, 2010), Den Haag (Snel,
Burgers, Engbersen, Ilies, Van de Meij & Rusinovic, 2011), regio West-Brabant
(Burgers, Van de Pol, Snel, Engbersen, Ilies, Van de Meij & Rusinovic, 2010) of
bezien hun positie bij een langer verblijf in Nederland (Gijsberts & Lubbers,
2015b; Gijsberts, Andriessen, Nicolaas & Huijnk, 2018). Het beeld dat daaruit
naar voren komt is dat Oost-Europeanen vaak aan de onderkant van de
arbeidsmarkt actief zijn. Het werk dat ze in Nederland verrichten is lager dan
of sluit vaak niet aan bij hun opleidingsniveau. Een relatief groot deel van de
Poolse migranten werkt als seizoenarbeider in de landbouw (Weltevrede, Boom,
Rezai, Zuiderwijk & Engbersen, 2009), een sector met veel laaggekwalificeerd
en laagbetaald werk. Migranten uit de overige Oost-Europese landen werken
juist vaak in sectoren waar (iets) meer wordt betaald. Bij Roemenen gaat het
vaak om hoger opgeleiden, terwijl het bij Bulgaren vooral laagopgeleiden zijn
die naar Nederland komen (Gijsberts & Lubbers, 2013; Gijsberts & Lubbers,
2015b). Relatief veel Bulgaren en Roemen werken voor eigen rekening,
terwijl relatief veel Polen in dienst zijn bij een uitzendbureau (Weltevrede
et al., 2009). De reden van Oost-Europeanen om naar Nederland komen, is
sinds de toetreding sterk veranderd. In het midden van de jaren negentig
vormde huwelijksmigratie de belangrijkste reden voor de komst van Polen
naar Nederland (Dagevos, 2011). Het waren overwegend vrouwen die naar
Nederland kwamen om met een Nederlandse man te trouwen. Arbeidsmigratie
werd na de toetreding steeds belangrijker; bijna driekwart van de mannen
kwam vanwege werk naar Nederland; ook bij de vrouwen nam het belang
van arbeidsmigratie toe en kwam meer dan de helft vanwege werk naar
Nederland. Ondanks dat Oost-Europeanen voor werk naar Nederland komen
en hun participatie gunstig afsteekt bij die van andere migrantengroepen,
blijkt ook een substantieel deel (van de Polen) werkloos te zijn (Dagevos, 2011;
Huijnk, Gijsberts & Dagevos, 2014). In rapportages over het gebruik van de
Nederlandse Werkloosheidswet (CBS, 2018; Eurofound, 2015) blijkt dat het
aandeel van Oost-Europese arbeidsmigranten in de WW-populatie aanzienlijk
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groter is dan hun aandeel in de totale werkzame beroepsbevolking. Tevens
blijkt dat zij vaker een beroep doen op een werkloosheidsuitkering dan op
andere sociale voorzieningen terwijl andere migrantengroepen juist vaker een
beroep doen op een sociale voorziening (Huijnk et al., 2014).
Naar de positie van Oost-Europese arbeidsmigranten in Nederland is dus
al aardig wat onderzoek uitgevoerd. Veel onderzoek is echter gebaseerd op
een steekproef uit de in het bevolkingsregister ingeschreven migranten, en
mist dus degenen die niet ingeschreven staan (Gijsberts et al., 2018; SER,
2014). Ongeveer de helft van de Oost-Europeanen die in Nederland werkt,
is niet ingeschreven. Onderzoek naar de totale werknemerspopulatie zou
dan van meerwaarde zijn. Daarbij is er weinig inzicht in achtergronden van de
instroom in de WW. Gedegen kennis ontbreekt dus over werk en WW-gebruik
door Oost-Europese arbeidsmigranten. Dit is belangrijk omdat er behoefte
is aan meer kennis over de relatie tussen migranten en sociale zekerheid in
de Europese Unie (Guild, Carrera & Eisele, 2013; SER, 2014). De relevantie
van deze studie is vooral gelegen in de thema’s die worden geanalyseerd: de
arbeidspositie, de stromen van migratie en de uitkeringsafhankelijkheid. De
vraag die in het proefschrift centraal staat is:
In welke mate verschillen de sociaaleconomische positie en het
beroep op de Nederlandse Werkloosheidswet van Oost-Europese
arbeidsmigranten van die van andere migrantengroepen en van
Nederlandse werknemers, en welke factoren verklaren het verschil?
Deze studie beoogt meer licht te werpen op de sociaaleconomische positie
en het uitkeringsgebruik van diverse groepen migranten en Nederlandse
werknemers. In dit inleidende hoofdstuk wordt aangegeven hoe het onderzoek
hiernaar zal worden uitgevoerd. Paragraaf 1.2 licht de vijf deelvragen toe en zet
kort de empirische aanpak uiteen. In paragraaf 1.3 volgt een achtergrondschets
over de oostelijke uitbreiding van de Europese Unie en vrij werknemersverkeer.
Paragraaf 1.4 sluit af met een toelichting op de gehanteerde begrippen en
opbouw van het proefschrift.

1.2 Deelvragen
Samenhang factoren
De sociaaleconomische positie heeft betrekking op de plaats in de maatschappij
en wordt in dit proefschrift geïnterpreteerd als de positie op de arbeidsmarkt.
13
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Een beeld van de sociaaleconomische positie ontstaat door te kijken naar werk
in loondienst en de vraag of de positie verbetert bij een langer werkverleden
(deelvraag 1), door te kijken of werkgevers bij krapte op de arbeidsmarkt een
strategie voeren die perspectief biedt op een betere positie (deelvraag 2) en
tenslotte, door patronen van werk in loondienst naar geen werk in loondienst
in Nederland waar te nemen die duiden op een tijdelijk of juist een langer
verblijf op de Nederlandse arbeidsmarkt (deelvraag 3). Het beroep op de
Nederlandse Werkloosheidswet staat eveneens centraal in de vraagstelling. Het
proefschrift kijkt naar instroom in de WW-uitkering (deelvraag 4) en uitstroom
uit de WW-uitkering (deelvraag 5). Door de sociaaleconomische positie mee te
nemen in de analyse van het beroep op de WW wordt het uitkeringsgebruik
in een breder perspectief geplaatst. Het uitkeringsgebruik wordt hiermee
niet beschouwd als een geïsoleerde gebeurtenis maar als de uitkomst van
een langer lopend proces. De samenhang tussen de factoren – positie op de
arbeidsmarkt; personeelsstrategieën van werkgevers bij krapte; patronen van
werk in loondienst; de mate van instroom in de WW-uitkering; en de duur van
en de reden van uitstroom uit de WW-uitkering – is weergegeven in figuur 1.1.
Figuur 1.1: De sociaaleconomische positie en beroep op werkloosheidsuitkering als de
uitkomst van een langer lopend proces
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Elke deelvraag wordt in een afzonderlijk hoofdstuk uitgewerkt en beantwoord.
Bij de deelvragen gaat het om uiteenlopende vraagstukken waarvoor
verschillende theoretische benaderingen worden gekozen. Ideeën en
verwachtingen worden ontleend aan uiteenlopende theorieën die meer licht
werpen op de probleemstelling.
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Positie op de arbeidsmarkt
De eerste deelvraag concentreert zich op de posities van Oost-Europese
arbeidsmigranten die in Nederland in loondienst werken. De vraag luidt:
Welke positie nemen Oost-Europese arbeidsmigranten in op de Nederlandse
arbeidsmarkt, zowel in vergelijking met andere migrantengroepen als
met Nederlandse werknemers, en in hoeverre realiseren zij als ze langer
in Nederland werken een betere positie op de arbeidsmarkt? Het loon en
het type dienstverband worden vergeleken met andere groepen migranten
en Nederlandse werknemers alsook het verrichten van werk in het precaire
segment (een combinatie van een laag loon en onzeker dienstverband). In de
literatuur wordt uitgegaan van een stijging van de beroepsstatus naarmate
arbeidsmigranten langer werkzaam zijn in het bestemmingsland (vgl. Chiswick,
Lee & Miller, 2005; Parutis, 2014). Vervolgens gaan we na of een langer
arbeidsverleden leidt tot een verbetering van de positie op de Nederlandse
arbeidsmarkt.
Werkgeversstrategieën
De tweede deelvraag richt zich op personeelsstrategieën van werkgevers,
in het bijzonder als een teruglopend aanbod van arbeidsmigranten
wordt ervaren. Hoofdstuk 3 analyseert de werkgeversstrategieën in de
groenteglastuinbouw, waar een groot deel van het personeel bestaat uit
Oost-Europese arbeidsmigranten. We gaan na: In welke mate en op welke
wijze passen werkgevers in de groenteglastuinbouw hun personeelsstrategie
aan in tijden van krapte op de arbeidsmarkt en welke overwegingen zijn hierbij
doorslaggevend? Kostenverlaging is een belangrijk motief voor werkgevers
om te kiezen voor arbeidsmigranten uit Oost-Europa en hen veelal tijdelijke
dienstverbanden aan te bieden (Berkhout, Bisschop & Volkerink, 2014).
De vraag is of we op een gespannen arbeidsmarkt mogen verwachten dat
werkgevers die een ‘low road’-strategie (Kalleberg, 2003) hanteren met lage
lonen, onzekere contracten en weinig tot geen ontwikkelmogelijkheden
voor medewerkers, overgaan tot dienstverbanden met meer zekerheid,
salarisverhogingen en investeringen in medewerkers – elementen die passen
bij een ‘high road’-personeelsstrategie – opdat de bedrijfsloyaliteit van de
werknemer wordt vergroot en bijgevolg het verloop vermindert. Op basis van
gesprekken met werkgevers in groenteglastuinbouw en stakeholders geeft dit
hoofdstuk meer inzicht in de kansen op verbetering van de positie.
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Migratiepatronen
In de derde deelvraag staat centraal hoe tijdelijk of langdurig Oost-Europese
arbeidsmigranten op de Nederlandse arbeidsmarkt werkzaam zijn. De vraag
is: In hoeverre wijzen de werkpatronen van arbeidsmigranten uit Oost-Europa
op het bestaan van patronen van tijdelijke, circulaire en vestigingsmigratie?
Met de oostelijke uitbreiding lijkt een nieuw stelsel van Europese migratie
in de maak (Favell, 2008), waarbij minder sprake is van vestigingsmigratie
en meer tijdelijke migratie en/of circulaire migratie. In de literatuur over de
migratiestrategieën van Oost-Europese migranten (Drinkwater & Garapich,
2015; Engbersen, 2013) worden verschillende ‘typen’ migratie onderscheiden.
Door Oost-Europese arbeidsmigranten te volgen gedurende een periode van
vijf jaar met maandelijkse waarnemingen of zij wel of niet in Nederland in
loondienst werken, kijken we naar hun werkpatronen en ontlenen hier inzichten
aan over de aard van de migratie.
WW-instroom
In de vierde deelvraag verschuift de focus naar het uitkeringsgebruik. De vraag
is: Doen Oost-Europese arbeidsmigranten vaker dan Nederlandse werknemers
een beroep op de Nederlandse Werkloosheidswet en, zo ja, in hoeverre valt dit
te verklaren uit verschillen in persoons- en baankenmerken? De Amerikaanse
econoom Borjas betoogt dat een genereuzer socialezekerheidsstelsel
migranten kan aantrekken en spreekt van een welfare-magnethypothese
(Borjas, 1999). Empirisch is het bestaan van een aanzuigende werking moeilijk
te toetsen maar door de instroom in de WW te analyseren van werknemers
in loondienst, en rekening houdend met de achtergrondkenmerken, kunnen
we onderzoeken of er sprake is van een onevenredig groot beroep op de
WW door Oost-Europese arbeidsmigranten in vergelijking met ander andere
migrantengroepen en Nederlandse werknemers.
Uitstroom uit de WW
Het beroep op de sociale zekerheid wordt niet alleen bepaald door de
instroom in de WW maar ook door de kans op uitstroom uit de WW. De laatste
deelvraag geeft hierin meer inzicht: In hoeverre verschillen de duur van het
verblijf in de WW-uitkering en de reden van uitstroom tussen Oost-Europese
en Nederlandse uitkeringsgerechtigden en door welke factoren worden deze
verschillen verklaard? De zoektheorie veronderstelt dat de hoogte van de
WW-uitkering van invloed is op de verblijfsduur in de uitkering (Mortensen,
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1977). Naast de hoogte van de uitkering wordt ook rekening gehouden met
het maximale WW-uitkeringsrecht dat voor arbeidsmigranten, vanwege hun
kortere arbeidsverleden, vaak korter is.

Empirische aanpak
Voor beantwoording van de onderzoeksvragen is gebruikgemaakt van
het werknemersbestand van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
dat alle werknemers in Nederland in loondienst omvat (de zogenaamde
‘Polisadministratie’). Het omvat zowel werknemers die staan geregistreerd in
het bevolkingsregister als werknemers die zich hier niet hebben ingeschreven.
De data bevatten hiermee de totale Oost-Europese populatie werknemers in
loondienst in Nederland. Veel beschikbaar onderzoek over arbeidsmigranten
uit de oostelijke lidstaten is gebaseerd op een steekproef uit de in het
bevolkingsregister ingeschreven migranten en mist dus degenen die niet
ingeschreven staan (Dagevos, 2011; Gijsberts & Lubbers, 2013; Gijsberts
& Lubbers, 2015a; Gijsberts & Lubbers, 2015b; Gijsberts et al., 2018). Dit
veroorzaakt een belangrijke lacune in onderzoek, omdat de niet-ingeschrevenen
mogelijk specifieke karakteristieken hebben. Ander onderzoek geeft een beeld
van de positie van Oost-Europese arbeidsmigranten op basis van kwalitatief
onderzoek dat gebruikmaakt van bijvoorbeeld de sneeuwbalmethode
(Engbersen et al., 2011; Weltevrede et al., 2009). Met deze methode worden
zowel arbeidsmigranten die zich in het bevolkingsregister hebben ingeschreven
als niet-ingeschrevenen bereikt, maar uitspraken over de representativiteit
en generaliseerbaarheid zijn niet mogelijk vanwege het ontbreken van een
steekproefkader. Dergelijk onderzoek dat vooral is uitgevoerd op locaties
met veel seizoensarbeid mist vaak personen die wel staan ingeschreven. Dat
we in deze studie gebruikmaken van gegevens over zowel ingeschreven als
niet niet-ingeschreven Oost-Europeanen is een belangrijke stap vooruit, en
komt tegemoet aan de aanbeveling om het onderzoek naar deze groep te
verbeteren (Gijsberts et al., 2018).
Met kwantitatieve analyses is een antwoord gegeven op verschillende
onderzoeksvragen. Ze laten evenwel ook een aantal vragen onbeantwoord en
daarom is ook een kwalitatief onderzoek verricht om op bepaalde aspecten
meer licht te kunnen werpen. De onderzoeksvraag naar de beweegredenen
van werkgevers om werknemers perspectief te bieden, is met een kwalitatieve
onderzoeksmethode beantwoord.
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#EJVGTITQPFUEJGVUQXGTFGQQUVGNĎMGWKVDTGKFKPIXCPFG
Europese Unie
Oostelijke uitbreiding en vrij verkeer werknemers
Na de val van de Berlijnse Muur in 1989 zochten een aantal Oost-Europese
landen en de Europese Unie toenadering tot elkaar. Het betekende de
hereniging van een sinds de Tweede Wereldoorlog verdeeld continent.
Nederland sprak de intentie uit de grenzen voor de nieuwe lidstaten te openen
(Kamerstukken, 2001). Het Centraal Planbureau berekende dat gedurende de
eerste jaren na toetreding er tussen de vijf- en tienduizend migranten per jaar
uit Oost-Europa naar Nederland zouden komen (CPB, 2004).
De euforie van kort na de val van de muur, veranderde tijdens de
toetredingsonderhandelingen in scepsis (Pool, 2011). Over vrij verkeer van
werknemers ontstond twijfel. Met name Duitsland en Oostenrijk hadden er
bezwaar tegen om burgers uit Oost-Europese landen direct na de toetreding
tot de Europese Unie vrije toegang tot hun arbeidsmarkt te geven, uit angst
voor een grote toestroom van migranten uit die nieuwe lidstaten (Pool, 2011).
Ook in Nederland kwam, aan de vooravond van de toetreding, het vrij verkeer
van werknemers ter discussie te staan. Volgens een motie van VVD-Tweede
Kamerlid Arno Visser ‘valt na toetreding van tien nieuwe lidstaten tot de
Europese Unie door toestroom van relatief goedkope arbeidskrachten, verdere
verstoring van de arbeidsmarkt te duchten’ (Kamerstukken, 2003).
De toetreding van Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Slovenië,
Slowakije en Tsjechië tot de Europese Unie werd op 1 mei 2004 een feit.
Politici en burgers hadden hun zorg geuit over een grote instroom van
arbeidsmigranten en omvangrijke verdringing ‘met alle gevolgen van
dien’ (Kamerstukken, 2006). Nederland besloot een overgangstermijn in te
stellen voor het vrij verkeer van werknemers. 2 In het toetredingsverdrag was
vastgelegd dat iedere lidstaat van die mogelijkheid gebruik kon maken. Door
de overgangstermijn hadden de werknemers uit nieuwe lidstaten aanvankelijk
nog steeds een werkvergunning nodig om in Nederland te kunnen werken.
Na drie jaar, eind april 2007, werden de beperkingen op het vrij verkeer van
werknemers opgeheven, ‘dankzij de gunstige economische conjunctuur’
(Kamerstukken, 2007).

2 Cyprus en Malta traden eveneens op 1 mei 2004 toe tot de Europese Unie, maar daarvoor golden
geen restricties
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Bulgarije en Roemenië traden toe tot de Europese Unie in januari 2007.
Ook voor deze landen werd een overgangsperiode voor het vrij verkeer
van werknemers ingesteld (Kamerstukken, 2008). Vanwege de economische
crisis die eind 2008 uitbrak en de stijgende werkloosheid werd uiteindelijk
de maximale overgangsperiode van 7 jaar toegepast en hadden Bulgaren en
Roemenen nog een werkvergunning nodig om in Nederland in loondienst te
komen werken. Sinds 1 januari 2014 is er sprake van vrij verkeer van werknemers
uit Bulgarije en Roemenië naar Nederland. Hierdoor kwam de intra-Europese
arbeidsmigratie opnieuw in de schijnwerpers te staan. De Wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid adviseerde het kabinet om een debat te
voeren over de toekomst van arbeidsmigratie in de Europese Unie ‘om te
zorgen dat het vrije verkeer van werknemers ook op de lange termijn sociaal
en economisch rendabel blijft’ (Holtslag, Kremer & Schrijvers, 2012; Kremer &
Schrijvers, 2014; SZW, 2014).
Kroatië is op 1 juli 2013 toegetreden tot de Europese Unie. Nederland maakte
wederom gebruik van het overgangsregime voor vrij verkeer van werknemers.
Het kabinet besluit in 2018 de overgangsperiode niet te verlengen omdat
‘niet kan worden aangetoond op basis van cijfers en feiten dat er sprake is
van ernstige verstoring van de arbeidsmarkt of een dreiging daarvan’: per 1
juli 2018 is het vrij verkeer van werknemers tussen Kroatië en Nederland van
toepassing (Kamerstukken, 2018c). Als in dit proefschrift wordt gesproken
over Oost-Europa is dit exclusief Kroatië, waarvoor in de jaren waarop de
analyses in dit proefschrift betrekking hebben nog restricties golden in vrij
werknemersverkeer en voor werknemers nog een werkvergunning nodig was.
Een burger van binnen de Europese Unie kan in Nederland werken als
werknemer; als zelfstandige EU-arbeidsmigrant in Nederland gevestigd; als
zelfstandige die in een andere lidstaat is gevestigd en in Nederland diensten
verricht; en als intra-EU gedetacheerde arbeidsmigrant (Lodder, 2016). Deze
vier verschillende mogelijkheden worden gereguleerd door drie verschillende
Unierechtelijke vrijheden: het vrije werknemersverkeer, de vrijheid van
vestiging en de vrijheid van diensten. Dit proefschrift richt zich op werknemers
in loondienst in Nederland omdat zij aanspraak kunnen maken op een
Nederlandse werkloosheidsuitkering. Als een EU-werknemer in Nederland
werkt, geniet hij of zij dezelfde sociale (en fiscale) voordelen als Nederlandse
werknemers. 3 Om ervoor te zorgen dat verschillen in sociale zekerheidsstelsel
tussen lidstaten niet belemmerend werken voor het vrij verkeer van werknemers
3 Verordening 492/2011, artikel 7 lid 2, waarborgt een gelijke behandeling van werknemers
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tussen die staten, is in 2004 een Europese verordening voor sociale zekerheid
opgesteld. 4 Met als belangrijkste punten dat migranten uit andere EU-lidstaten
de gewerkte weken in het land van herkomst (Europese Unie/Europese
Economische Ruimte) ook mogen meetellen in de opbouw van de rechten
voor een werkloosheidsuitkering 5 en dat het de mogelijkheid biedt om met
behoud van werkloosheidsuitkering voor een periode van drie maanden in
een andere lidstaat naar werk te zoeken (export-WW).6
Tabel 1.1: Minimumloon en werkloosheid oostelijke lidstaten Europese Unie en
Nederland ten tijde van de opening van de Nederlandse arbeidsmarkt voor migranten uit
de nieuwe lidstaten (2007)
________________________________________________________________________________
Herkomst

Minimumloon
(in euro’s)1

Werkloosheid
(in percentage)2

Bulgarije

92

6,6

Estland

230

4,4

Hongarije

260

7,3

Letland

172

5,8

Litouwen

174

4,2

Polen

244

9,6

Roemenië

115

6,3

Slovenië

522

4,8

Slowakije

221

10,7

Tsjechië
Nederland

291

5,2

1.300

2,8

Bron: Eurostat
1) Minimumloon per maand, in afgeronde euro’s, 2007.
2) Werkloosheid 20-64 jaar als percentage van beroepsbevolking 20-64 jaar, gebaseerd op Labour
Force Survey, 2007.

Oost-Europese migrantengroep
Toen in 2007 de grenzen voor de oostelijke lidstaten opengingen, lag het
minimumloon van de nieuwe lidstaten aanzienlijk lager dan het Nederlandse
minimumloon en hadden zij te kampen met een relatief hoge werkloosheid
4 Verordening 883/2004 (de basisverordening) en 987/2009 (de toepassingsverordening)
5 Artikel 6 en 61 Verordening 883/2004 stellen dat tijdvakken vervuld in een andere EU-lidstaat
moeten worden beschouwd alsof ze in Nederland zijn vervuld
6 Artikel 64 Verordening 883/2004 geeft deze mogelijkheid
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(tabel 1.1). Op basis van de profielen van de landen, migratiegeschiedenis,
lonen en werkloosheid beschouwen we de oostelijke lidstaten niet als
een uniforme maar wel als een vrij homogene groep en splitsen we de
Oost-Europese migrantengroep in dit proefschrift niet uit naar individuele
herkomstlanden.
Tabel 1.2: Oost-Europese arbeidsmigranten in loondienst in Nederland (in de leeftijd
van 20 tot en met 65 jaar) tien jaar na de opening van de Nederlandse arbeidsmarkt voor
migranten uit de nieuwe lidstaten (2017) 1
____________________________________________________________________________________________

Herkomst

Aantal

Aandeel
(in procenten)

Aantal
ingeschrevenen

Bulgarije

21.020

5,2

13.210

Estland

1.010

0,2

710

Hongarije

19.370

4,7

10.850

Letland

7.740

1,9

3.530

Litouwen

11.990

2,9

4.820

Polen

286.740

70,3

114.530

Roemenië

44.010

10,8

16.310

Slovenië

500

0,1

190

Slowakije

6.300

1,5

650

Tsjechië

2.600

0,6

430

Voormalig
Tsjecho-Slowakije

6.800

1,7

6.800

408.060

100,0

172.030

Totaal

Bron: microbestand CBS, eigen bewerking
1) Aantal afgerond op tientallen.

Oost-Europese arbeidsmigranten bestaan voor het overgrote deel uit
Poolse arbeidsmigranten (tabel 1.2). Deze migratie kent een specifieke
voorgeschiedenis. Tussen Nederland en Polen bestaan er al banden sinds
het najaar van 1944 toen Polen als een van de geallieerden mogendheden,
het zuiden van Nederland bevrijdde van de Duitse bezetting. Daarnaast
konden enkele Polen al gebruik maken van het vrije werknemersverkeer
voordat Polen toetrad tot de Europese Unie door hun bezit van het Duitse
staatsburgerschap (Pool, 2011). Polen heeft met 38 miljoen ook het grootste
inwonersaantal en velen maken de keuze om in een West-Europees land te
gaan werken (Janicka & Kaczmarczyk, 2016).
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De inwonersaantallen van Bulgarije zijn 7,4; Estland 1,3; Hongarije 9,9; Letland
2,1; Litouwen 3,0; Roemenië 20,1; Slovenië 2,0*; Slowakije 5,4 en Tsjechië
10,4 (aantallen in miljoenen, Eurostat bevolkingscensus 2011).

8GTIGNĎMKPIOGVCPFGTGOKITCPVGPITQGRGP
Migrantengroepen
De focus van deze studie ligt op Oost-Europese arbeidsmigranten; hun
positie wordt afgezet tegen die van andere groepen migranten en autochtone
Nederlandse werknemers. Voor het leesgemak spreken we van Nederlandse
werknemers. Onder Oost-Europa vallen in deze studie de oostelijke lidstaten die
in 2004 en 2007 toetraden tot de Europese Unie (Estland, Hongarije, Letland,
Litouwen, Polen, Slovenië, Slowakije, Tsjechië, Bulgarije en Roemenië). De
analyses hebben betrekking op de migranten uit Oost-Europa als geheel, voor
de overzichtelijkheid wordt niet uitgesplitst naar het individuele herkomstland.
Daarbij is het aantal arbeidsmigranten per lidstaat, in vergelijking met die uit
Polen, beperkt. Om reden van leesgemak gebruiken we de term Oost-Europa,
waarmee we bedoelen: de Midden- en Oost-Europese lidstaten van de
Europese Unie. Naast migranten uit Oost-Europa onderscheiden we in deze
studie de volgende andere groepen migranten:
• Europese Unie-rest (werknemers uit de lidstaten die vóór de uitbreidingen
in 2004 en 2007 al vrij verkeer van werknemers kenden (België, Duitsland,
Frankrijk, Italië, Luxemburg, Denemarken, Ierland, Verenigd-Koninkrijk,
Griekenland, Portugal, Spanje, Finland, Oostenrijk, Zweden, Cyprus en
Malta, inclusief landen van de Europese Economische Ruimte (Noorwegen,
IJsland en Liechtenstein) en Zwitserland);
• Westers (werknemers met als migratieachtergrond een van de landen in
Noord-Amerika en Oceanië, Indonesië of Japan, of een van de Europese
kandidaat-lidstaten van de Europese Unie exclusief Turkije);
• Niet-westers (werknemers met als migratieachtergrond een van de landen
in Afrika, Latijns-Amerika en Azië, exclusief Indonesië en Japan - die op
grond van hun sociaaleconomische en sociaal-culturele positie tot de
westerse herkomst gerekend worden en exclusief Turkije en Marokko)7 ;
• Turks en Marokkaans (werknemers uit Turkije en Marokko worden, als de
grootste groep van (voormalige) arbeidsmigranten, apart genomen).

7 De termen en indeling westers en niet-westers zijn ontleend aan het CBS
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De personen in het onderzoeksbestand die in het buitenland zijn geboren
en van wie ten minste één ouder ook in het buitenland is geboren, worden
beschouwd als werknemers met een migratieachtergrond. De herkomst
is in eerste instantie gebaseerd op de Basisregistratie Personen (BRP;
bevolkingsregister). Wanneer een persoon nooit ingeschreven is geweest in
het bevolkingsregister, is de herkomst onbekend. In dat geval is de herkomst
bepaald op basis van informatie over de nationaliteit van de persoon. De
nationaliteit van werknemers is bekend omdat werkgevers wettelijk verplicht
zijn aangifte te doen over de lonen die aan werknemers zijn betaald en over hun
nationaliteit. De herkomst van migranten zoals in deze studie wordt gehanteerd
volgt de door het CBS gehanteerde definitie voor de Migrantenmonitor (CBS,
2018).
Het gaat in deze studie om in het buitenland geboren werknemers die
in Nederland in loondienst werken, ongeacht de reden waarom zij naar
Nederland zijn gekomen en ongeacht het moment van migratie. Doordat
het migratiemotief voor de niet-ingeschrevenen niet wordt geregistreerd,
kunnen we geen onderscheid maken tussen arbeidsmigranten en migranten
die om een andere reden naar Nederland zijn gekomen. Maar doordat deze
studie zich richt op werkende Oost-Europese migranten, is het aandeel dat
als ‘arbeidsmigrant’ kan worden aangemerkt waarschijnlijk groot. Hoewel
we spreken over arbeidsmigranten onderkennen we dat niet alle migranten
om redenen van werk naar Nederland zijn gekomen. Deze studie beschouwt
arbeidsmigratie als een beweging van mensen geboren in een ander (Europees)
land naar Nederland om hier te werken.

Opbouw van de studie
In het voorgaande is al aangegeven dat de verschillende deelvragen van
deze studie in verschillende hoofdstukken worden behandeld. Een korte
opsomming. Hoofdstuk 2 brengt de positie op de arbeidsmarkt in kaart
en onderzoekt de vraag of deze verbetert met een langer werkverleden.
Hoofdstuk 3 is gewijd aan de personeelsstrategieën in de glastuinbouw bij
krapte. Daarbij gaat het om de vraag of werkgevers bij minder aanbod van
arbeidskrachten zittend personeel meer perspectief bieden. Hoofdstuk 4
onderzoekt de hedendaagse migratiepatronen door te kijken naar patronen
van werk en of deze een tijdelijk of meer structureel karakter hebben.
Hoofdstuk 5 analyseert de instroom in de WW op basis van verschillen
in baan- en persoonskenmerken. Hoofdstuk 6 is gewijd aan de duur van

23

Hoofdstuk 1 | Inleiding

het verblijf in de WW en de reden van uitstroom. Het slothoofdstuk 7 van
het proefschrift bevat een uitgebreide samenvatting van de voorgaande
hoofdstukken, algemene conclusies, discussie en sluit af met suggesties voor
vervolgonderzoek.
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2. Mobiliteit binnen de perken
Zeer geringe positieverbetering van
werknemers uit Oost-Europa bij een
langer werkverleden

Dit hoofdstuk is een bewerkte versie van:
Strockmeijer, De Beer en Dagevos (2017). ‘Mobiliteit binnen de perken. Zeer
geringe positieverbetering van werknemers uit Oost-Europa bij een langer
werkverleden’. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 33(4), 384-400.
De auteurs ontwikkelden gezamenlijk het idee en ontwerp voor deze studie.
Strockmeijer voerde de analyses uit en schreef het manuscript. De Beer en
Dagevos hebben redactioneel bijgedragen aan het manuscript.
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2.1 Inleiding
‘De Nederlandse arbeidsmarkt ontwikkelt zich bijzonder gunstig. Het aantal
vacatures is nog nooit zo hoog geweest en de werkloosheid daalt snel. Verder
uitstel van invoering van het vrij werknemersverkeer voor Oost-Europa schaadt
het Nederlandse bedrijfsleven en daarmee ook de Nederlandse arbeidsmarkt’,
schreef de toenmalige minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Piet-Hein Donner op 6 april 2007 (SZW, 2007). Het Centraal Planbureau had
eerder al laten weten dat door vrij verkeer van werknemers ‘de knelpunten
op de arbeidsmarkt zouden verminderen’ (CPB, 2004). In de periode
sinds de oostelijke uitbreiding van de Europese Unie in 2004 zijn, ondanks
de langdurige economische laagconjunctuur, vele arbeidsmigranten uit
Oost-Europa in Nederland komen werken. Inmiddels vormen zij de grootste
populatie arbeidsmigranten. Prognoses voor het komende decennium gaan
ervan uit dat deze arbeidsmigratie onverminderd hoog zal blijven (CBS, 2016;
Van Duin, Stoeldraijer & Ooijevaar, 2015). Sinds de uitbreiding van de EU met
lidstaten uit Oost-Europa bestaat de migratiestroom voor het overgrote deel
uit Poolse arbeidsmigranten. Al voor de toetreding van Polen tot de Europese
Unie maakten Polen gebruik van vrij verkeer van werknemers.
Dit was mogelijk doordat de Duitse achtergrond van Poolse Sileziërs
werd erkend, waarmee zij – en hun nazaten – aanspraak konden maken op
het Duitse staatsburgerschap en tegelijkertijd hun Poolse staatsburgerschap
behielden (Slegers, 2005). De ‘Duitse Polen’ konden met hun Duitse paspoort
toetreden tot de Europese arbeidsmarkt en richtten zich initieel op Duitsland,
maar later ook onder meer op Nederland. Het aantal bureaus dat Polen
met een Duits paspoort op de Nederlandse arbeidsmarkt bemiddelde,
nam vanaf 1999 snel toe door het wegvallen van de vergunningsplicht voor
uitzendbureaus (Pool, 2011). Vanaf 2000 kwam een permanente stroom van
arbeidskrachten uit Polen naar bedrijven in Nederland op gang. Op bussen,
billboards, aanplakbiljetten en uithangborden werd reclame gemaakt voor
de vele uitzendbureaus die Sileziërs in Nederland aan werk konden helpen
(Slegers, 2005, p. 39). De bureaus regelden in feite alles: werving en selectie,
contracten, de reis, begeleiding op de werkvloer, de terugreis en er werd
ook gezorgd voor woonruimte in Nederland (Adjiembaks & De Jong, 2012;
Pool, 2011). De kennis en expertise die uitzendbureaus hadden opgebouwd
met Polen werden benut om het werkgebied te vergroten met de verdere
oostelijke uitbreiding van de Europese Unie. De intensieve vorm van
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ondersteuning en dienstverlening door uitzendbureaus kan ervoor zorgen
dat de arbeidsmigranten uit Oost-Europa tevreden zijn over hun werk, beter
presteren en graag weer terugkomen. Ze hoeven zelf niet naar werk te zoeken
en dit geeft ze mogelijkheden om een periode in eigen land te verblijven. De
keerzijde van deze afhankelijkheidspositie is dat zij de werknemers kwetsbaar
maakt voor uitbuiting (Adjiembaks & De Jong, 2012; Kamerstukken, 2011;
McGauran, De Haan, Scheele & Winsemius, 2016; Pool, 2011; SZW, 2013;
SZW, 2015).
In dit hoofdstuk staat de vraag centraal: Welke positie nemen Oost-Europese
arbeidsmigranten in op de Nederlandse arbeidsmarkt, zowel in vergelijking
met andere migrantengroepen als met Nederlandse werknemers, en in
hoeverre realiseren zij als ze langer in Nederland werken een betere positie
op de arbeidsmarkt? Deze valt in twee deelvragen uiteen. De eerste is: Welke
positie nemen werknemers uit Oost-Europa in op de Nederlandse arbeidsmarkt
in, en in hoeverre verschilt deze van andere migranten en Nederlandse
werknemers, rekening houdend met de achtergrondkenmerken? De positie
op de arbeidsmarkt wordt in dit hoofdstuk gemeten aan de hand van het loon,
het dienstverband en het verrichten van precaire arbeid, gedefinieerd als een
combinatie van een laag uurloon en onzeker werk. De tweede vraag heeft
betrekking op de mobiliteit die werknemers uit Oost-Europa doormaken. De
verbetering van de positie op de arbeidsmarkt vergelijken we met andere
migrantengroepen. De vraag luidt: In hoeverre realiseren arbeidsmigranten uit
Oost-Europa naarmate zij langer in Nederland werken een betere positie op
de arbeidsmarkt en hoe verhoudt deze zich tot de andere migrantengroepen,
rekening houdend met de achtergrondkenmerken van de groep?

2.2 Arbeidsmigratie uit Oost-Europese landen
De actieve bemiddeling door uitzend-, wervings- en detacheringsbureaus is
één verklaring voor de grote toestroom van arbeidsmigranten uit Oost-Europa.
De reden van de komst van nieuwe migranten uit de toegetreden lidstaten
is voornamelijk economisch. Mensen worden gemotiveerd om te migreren
doordat zij worden afgestoten (push) door ongunstige omstandigheden in het
eigen land en worden aangetrokken (pull) door betere omstandigheden in het
buitenland. Werkloosheid in het thuisland en werken tegen een hoger uurloon
in het gastland zijn de drijvende push- en pull-factoren in studies over de komst
van nieuwe migranten uit Oost-Europa (Berkhout et al., 2014; Burrell, 2010;
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Dagevos, 2011; Drinkwater, Eade & Garapich, 2009). De grote economische
verschillen tussen Oost-Europa en West-Europa maken het voor werknemers
uit Oost-Europa aantrekkelijk, en de open grenzen binnen de Europese Unie
maken het gemakkelijker om heen en weer te pendelen (Engbersen et al.,
2011). Door te werken in een land waar de lonen hoog liggen en te wonen in
een land waar de kosten van levensonderhoud aanmerkelijk lager zijn, kunnen
zij optimaal gebruikmaken van het verdiende inkomen (Pool, 2011). Volgens
Berkhout et al. (2014) is de stroom arbeidsmigranten uit Oost-Europa zowel
een belangrijke oorzaak alsook het gevolg van de toegenomen flexibilisering
van de Nederlandse arbeidsmarkt. Dit heeft zijn weerslag op de vorm van
migratie. Veel arbeidsmigranten uit Oost-Europa zouden enkele weken of
maanden achtereen in Nederland werken om dan voor kortere of langere
tijd naar het thuisland terug te keren. Tegelijkertijd is er de vestiging van een
omvangrijke groep Poolse arbeidsmigranten (Dagevos, 2011).
Als arbeidsmigranten arriveren in het bestemmingsland, vervullen zij veelal
banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt (Dagevos, 1998; Lusis & Bauder,
2010). Dat geldt ook voor arbeidsmigranten uit Oost-Europa (Dagevos, 2011;
Huijnk et al., 2014; Kremer & Schrijvers, 2014; McGauran et al., 2016). De
segmentatietheorie kan een verklaring bieden voor de positie van migranten
op het minder aantrekkelijke, secundaire segment (Doeringer & Piore, 1971).
De afbakening van de segmenten verschilt tussen studies, maar heeft voor
migranten veelal betrekking op de aard van de werkzaamheden, de beloning,
het dienstverband en ontwikkelmogelijkheden (Dagevos, 1998; Lusis &
Bauder, 2010). In een CPB/SCP-publicatie (De Graaf-Zijl, Josten, Boeters,
Eggink, Bolhaar, Ooms, Den Ouden & Woittiez, 2015) over de onderkant
van de arbeidsmarkt deelt precaire arbeid (precarious employment) dezelfde
kenmerken als het secundaire segment: ‘(1) een grote mate van onzekerheid
over de voortzetting van het werk (baan heeft beperkte looptijd, er is grote
kans op baanverlies, of het werk is onregelmatig en er is grote onzekerheid
over continuering ervan); (2) weinig individuele of collectieve invloed op
arbeidsomstandigheden, lonen, werktempo; (3) werknemers in het segment
hebben een geringe bescherming op grond van wettelijke of andere
regelgeving (discriminatie, ontslag, slechte arbeidsomstandigheden, sociale
zekerheid enz.) en, ten slotte, (4) lage verdiensten’ (De Graaf-Zijl et al., 2015,
p. 30). Arbeidsmigranten die werken in het secundaire segment c.q. precaire
arbeid verrichten, ondervinden barrières om te gaan werken in het primaire
segment, dat bestaat uit vaste, goed betaalde banen met mogelijkheden voor
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opwaartse mobiliteit. De grens tussen het primaire en secundaire segment is
moeilijk doordringbaar, waardoor arbeidsmigranten veelal in het secundaire
segment blijven ‘steken’ (Dagevos, 1998).
Er is ook een andere benadering waarin de arbeidsmarktpositie van
arbeidsmigranten wel verandert. Zij blijven na aankomst in het bestemmingsland
vaak niet lang in dezelfde baan, maar bewegen tussen verschillende banen in
de hoop hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren (Parutis, 2014). Parutis
onderscheidt voor Oost-Europese arbeiders die werken in het Verenigd
Koninkrijk, drie baantypen. Allereerst richten arbeidsmigranten zich op het
vinden van een ‘willekeurige baan’ (any job) die een bron van inkomsten biedt
om van te kunnen leven en waarmee ze een voet aan de grond krijgen in
het bestemmingsland. Deze banen zijn te karakteriseren als precaire arbeid
vanwege het grote aantal arbeidsuren, lage lonen, informeel of uitzendwerk en
problematische arbeidsomstandigheden. Ze doen denken aan banen van het
secundaire segment (Doeringer & Piore, 1971) uit de segmenteringstheorieën.
Deze fase duurt volgens Parutis meestal een jaar, waarin migranten bekender
worden met hun nieuwe omgeving en zij er klaar voor zijn om te zoeken naar
‘betere banen’ (better jobs). Deze zijn legaal, omvatten werknemersrechten,
kennen reguliere werktijden en bieden ontwikkelmogelijkheden. Echter,
sommige arbeidsmigranten blijven steken in de willekeurige baan en vinden
het lastig om verder te komen, zeker als zij de taal van het bestemmingsland
niet spreken. Beheersing van de taal is een van de belangrijkste factoren
die de kans op een transitie naar een betere baan bepalen (Parutis, 2014).
Slechts enkele arbeidsmigranten vinden een baan die optimaal past bij hun
kennis en vaardigheden, interesses en ambitie voor de toekomst, op zoek
naar hun ‘droombaan’ (dream job). Ook Chiswick et al. (2005) gaan uit van
een toename in de beroepsstatus nadat arbeidsmigranten enige tijd in het
land van bestemming werken. Hun U-curvethesis gaat uit van een daling in de
beroepsstatus van de laatste baan in het herkomstland naar de eerste baan in
het bestemmingsland, gevolgd door een stijging in de beroepsstatus na een
langer verblijf in het bestemmingsland.
Arbeidsmigranten uit Oost-Europa onderscheiden zich van andere
arbeidsmigranten doordat velen via uitzendbureaus naar Nederland komen.
Dit plaatst hen in een afhankelijkheidspositie, waardoor ze het risico lopen
om in minder aantrekkelijke banen terecht te komen. Die kenmerken zich
door weinig mogelijkheden op mobiliteit en geringe inkomensstijgingen.
Een ander verschil met veel (arbeids)migranten uit andere herkomstlanden
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is het verblijfsperspectief. Migratie vanuit Oost-Europa is voor een deel
circulair: mensen komen voor een korte periode om daarna weer terug te
keren. Werkgevers zullen minder investeren in deze werknemers en geen
loopbaanmogelijkheden en inkomensvooruitgang aanbieden. Vanwege het
korte verblijfsperspectief nemen circulaire migranten mogelijk genoegen met
minder aantrekkelijke banen en lagere lonen. Maar als zij langer werkzaam zijn
op de arbeidsmarkt, zal hun positie verbeteren. Dit leidt tot de formulering
van de volgende hypothesen:
Oost-Europese arbeidsmigranten op de Nederlandse arbeidsmarkt hebben
vaker een tijdelijke baan, lager loon en verrichten vaker precaire arbeid dan
migranten met een andere herkomst en Nederlanders (H1).
En: Het verschil tussen arbeidsmigranten uit Oost-Europa en migranten met
een andere herkomst wordt kleiner naarmate zij langer in Nederland werkzaam
zijn (H2).

2.3 Data, operationalisatie en methode
Data
Voor de analyses in dit hoofdstuk gebruiken we de Polisadministratie: een
integraal databestand van alle werknemers in Nederland. De analyses hebben
betrekking op werknemers die op enig moment in 2014 in loondienst werkten.
Het gaat om verloonde arbeid waarover de werkgever loonaangifte heeft
gedaan bij de Nederlandse fiscus en waarvoor de werknemer verzekerd
is. Omdat het analysebestand de totale populatie werknemers bevat zijn
daarmee ook alle gerapporteerde samenhangen significant. Zelfstandigen,
werknemers in dienst van een buitenlandse werkgever en werknemers die
illegaal in Nederland werken, dragen geen premies werknemersverzekeringen
af en worden niet geregistreerd in het werknemersbestand Polisadministratie.
Aan het werknemersbestand is de herkomst van in het buitenland geboren
werknemers gekoppeld om in de analyses een uitsplitsing te maken naar
verschillende groepen migranten. Het doel van de analyses is om na te
gaan in hoeverre verschillen tussen verschillende groepen worden verklaard
door verschillen in achtergrondkenmerken, dan wel door het verschil in
herkomst. Als werknemers niet bekend zijn in de basisregistratie personen
(BRP), is ook de herkomstgroepering onbekend. In dat geval is de (eerste)
nationaliteit van de werknemer gebruikt om de herkomst te bepalen. De
nationaliteit van werknemers is bekend omdat werkgevers deze registreren
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op het loonaangifteformulier. De herkomst van 88 procent van de werknemers
is bepaald op basis van hun inschrijving in het bevolkingsregister en van de
resterende 12 procent op basis van nationaliteit. De herkomst van werknemers
uit Oost-Europa is daarentegen voor 58 procent gebaseerd op nationaliteit.
De koppeling met de BRP maakt het mogelijk om achtergrondkenmerken zoals
geslacht en leeftijd aan werknemers te koppelen.8 Oudere werknemers die de
pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt en jongeren tot 20 jaar, zijn uit
het analysebestand verwijderd; in het laatste geval omdat voor scholieren en
studenten werk veelal een nevenactiviteit is.

Afhankelijke variabelen
In de empirische analyses staan drie afhankelijke variabelen centraal die
indicatoren vormen voor de (zwakke) positie van migranten: loon, dienstverband
en precaire arbeid als combinatie van laag loon en een contract voor bepaalde
tijd.
Loon betreft het basisloon. Om de verwachtingen over een laag loon te
toetsen is een regressieanalyse van de logaritme van het uurloon uitgevoerd.
Het uurloon is berekend door het totale basisloon van een werknemer te delen
door het totale aantal basisuren.
Het dienstverband is geoperationaliseerd door onderscheid te maken tussen
een dienstverband voor bepaalde tijd (tijdelijk) en een dienstverband voor
onbepaalde tijd (vast). Omdat het dienstverband een dichotome variabele
is, is de samenhang tussen herkomst en dienstverband onderzocht met
een logistische regressieanalyse. In geval van meerdere banen, waarbij het
dienstverband per baan kan verschillen, is gekozen voor het dienstverband
waarover in een jaar de meeste loonaangiftes zijn gedaan.
Precaire arbeid is een dichotome variabele en geoperationaliseerd als
de combinatie van een laag uurloon en een contract voor bepaalde tijd.
Geen precaire arbeid betekent een hoger uurloon en/of een contract voor
onbepaalde tijd. De hypothese over de invloed van herkomst op het verrichten
van precaire arbeid is eveneens getoetst met een logistische regressieanalyse.
Onze empirische afbakening van precaire arbeid is in lijn met de CPB/
SCP-publicatie (De Graaf-Zijl et al., 2015), waar sprake is van een laag uurloon
als dit maximaal 130 procent van het minimumloon bedraagt. Wettelijk is er
geen minimumuurloon omdat een volledige werkweek per bedrijf verschillend
8 De leeftijd en het geslacht van werknemers die zich niet hebben ingeschreven in de BRP, zijn
beschikbaar met het zogenoemde niet-BRP-bestand, dat onder meer met gegevens uit het
werknemersbestand wordt gevuld.
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kan zijn. Er is uitgegaan van een minimumuurtarief voor werkenden van 23 jaar
en ouder bij een werkweek van 40 uur: dit bedroeg € 8,57 per uur in januari
2014. In de analyse is 130 procent van dit uurtarief als bovengrens voor een
laag loon aangehouden.

Onafhankelijke variabelen
In de multivariate analyses van het loon, het dienstverband en precaire arbeid
zijn herkomst, geslacht, leeftijd, sector en verblijfsintentie als onafhankelijke
variabelen opgenomen.
Om de mogelijkheid van een niet-lineair verband te onderzoeken is leeftijd
in vijf categorieën ingedeeld: 20-24 jaar, 25-34 jaar, 35-44 jaar, 45-54 jaar en
55-65 jaar.
De variabele sector kent tien categorieën. De sector waarin een werknemer
werkt, kan binnen een jaar verschillen. De sector die in de loonaangiftes van
een werknemer het meeste voorkomt (in het algemeen dus de sector waarin
men in 2014 het langst gewerkt heeft), is in de analyse opgenomen.
De verblijfsintentie wordt gemeten aan de hand van registratie in de
gemeentelijke BRP. De veronderstelling is dat migranten die zich inschrijven in
de BRP, naar Nederland komen met een langere verblijfsintentie.
Opleiding ontbreekt als verklarende variabele. Registergegevens hebben
uitsluitend betrekking op Nederlandse opleidingen. Doordat zeer weinig
arbeidsmigranten uit Oost-Europa een opleiding in Nederland hebben
gevolgd, is de vulling van de variabele opleiding voor deze groep werknemers
zeer beperkt.
De positie van arbeidsmigranten op de Nederlandse arbeidsmarkt is de
centrale variabele in ons onderzoek. Op grond van de theorie verwachten we
een betere arbeidspositie naarmate een migrant een langer werkverleden heeft
in het bestemmingsland. Het longitudinale aspect in het theoretisch kader van
‘willekeurige banen’ naar ‘betere banen’ meten we door het werkverleden van
arbeidsmigranten in de analyse te betrekken. Het werkverleden is bepaald op
basis van het aantal jaren waarin men in de periode 2010-2014 in Nederland
in loondienst heeft gewerkt. We onderscheiden een starter, een onderbroken
en een langer werkverleden. Een starter werkte in loondienst in Nederland
in 2014 en werkte niet in Nederlandse loondienst in 2010, 2011 en 2012;
2013 is buiten beschouwing gelaten. Een werknemer met een onderbroken
werkverleden werkte in loondienst in Nederland in 2014 en op enig moment
in de jaren 2010-2013 maar niet in elk jaar. Een werknemer met een langer
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werkverleden werkte in elk van de vijf jaren (2010-2014) op enig moment in
loondienst in Nederland.

$GUEJTĎXGPFGTGUWNVCVGPCEJVGTITQPFMGPOGTMGPXCP
arbeidsmigranten
In 2014 hebben ruim 8,1 miljoen werknemers op enig moment in Nederland
in loondienst gewerkt; in de leeftijd van 20 jaar tot en met 65 jaar gaat het om
7,4 miljoen werknemers. Zie tabel 2.1.
Tabel 2.1: Werknemers van 20 tot en met 65 jaar in loondienst in Nederland, aantal,
aandeel mannen en gemiddelde leeftijd, 2014
________________________________________________________________________________
Herkomst

Aantal

Aandeel

Mutatie
t.o.v. 2010
(in procentpunten)

Aandeel
mannen
(in procenten)

Gemiddelde
NGGHVĎF

(x 1.000)

(in procenten)

Oost-Europa

303

EU-rest

207

4,1

1,0

58

33

2,8

0,0

57

40

Westers
Niet-Westers

98

1,3

-0,1

49

43

349

4,7

-0,1

53

41

Turkije/
Marokko

145

2,0

-0,2

63

41

Nederland

6.278

85,0

0,2

52

41

Totaal

7.382

100

In totaal gaat het om 303.000 werknemers uit Oost-Europa, dit is 4,1 procent
van het totaal aantal werknemers in 2014. Terwijl hun aantal met een procent
was gestegen ten opzichte van 2010, was het aantal werknemers met een
andere herkomst in deze periode met ongeveer 0,1 procentpunt afgenomen.

Leeftijd en geslacht
Van de Nederlandse werknemers is iets meer dan de helft man, maar onder
migrantengroepen ligt dit aandeel rond de 60 procent. Uitzondering vormen
werknemers met een westerse herkomst exclusief EU, waaronder zich meer
vrouwen dan mannen bevinden.
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De gemiddelde leeftijd van werknemers uit Oost-Europa is 33 jaar; dat is
acht jaar lager dan de gemiddelde leeftijd van werknemers met een andere
buitenlandse herkomst, die rond de 41 jaar ligt. Naar herkomst wijkt de
gemiddelde leeftijd tussen mannen en vrouwen niet noemenswaardig van
elkaar af. De leeftijd van mannen is veelal een jaar hoger en onder Turkse/
Marokkaanse mannelijke werknemers 2,5 jaar. Echter, de gemiddelde leeftijd
van mannelijke werknemers met een Oost-Europese en niet-westerse
herkomst is lager dan de gemiddelde leeftijd van de vrouwelijke werknemers
met respectievelijk een half en een jaar.
Tabel 2.2: Verdeling over sectoren (in procenten per herkomstland), 2014
________________________________________________________________________________
Sector

OostEuropa

EU-rest

Westers

Nietwesters

6WTMĎG
Marokko

Nederland

Uitzendsector

26

8

6

8

9

4

Agrosector

22

3

3

3

6

3

Transport w.o.
haven

16

6

5

6

6

6

Groothandel &
Winkelbedrijf

10

13

12

12

11

14

Industrie

6

12

10

8

12

10

Financieel

4

18

19

14

8

16

Bouwsector

1

1

1

1

2

3

Gezondheid

2

11

14

15

12

20

Onderwijs

1

7

7

5

3

7

Overheid

0

3

7

8

8

9

Overig w.o.
schoonmaak

5

10

11

19

21

7

Onbekend

8

9

6

4

3

2

100

100

100

100

100

100

Totaal

Sector
Werknemers uit Oost-Europa vinden, zoals tabel 2.2 laat zien, in een beperkt
aantal sectoren emplooi. Velen worden via een uitzendbureau tewerkgesteld
bij een bedrijf. Werknemers met een andere herkomst werken veel minder
vaak via een uitzendbureau. Verder zijn werknemers uit Oost-Europa veelal
werkzaam in de agrosector. Dit is een samenvoeging van een aantal sectoren
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waaronder land- en tuinbouw, visserij, slachters, zuivel en voedingsindustrie.
Daarnaast werken zij veel in de transportsector, inclusief havenbedrijven.
De Oost-Europese arbeidsmigranten werken vrijwel niet in sectoren als
gezondheidszorg, onderwijs en overheid, waar Nederlanders juist vaak
werkzaam zijn. Werknemers uit de andere Europese landen en van westerse
herkomst werken relatief vaak in de financiële dienstverlening, niet-westerse
werknemers in de gezondheidszorg en in de schoonmaak, die deel uitmaakt
van de categorie overig. Ook Turkse en Marokkaanse werknemers werken vaak
in de schoonmaak.
Vaak wordt gesteld dat een aanzienlijk deel van de werkenden in de
bouwsector bestaat uit arbeidsmigranten. Dit zien we niet terug in de cijfers die
gebaseerd zijn op verzekerde loonarbeid. Mogelijk zijn veel arbeidsmigranten
in de bouwsector zzp’er, werken via detachering of doen informeel werk, en
zijn ze niet in ons gegevensbestand opgenomen.
Tabel 2.3: Dienstverband, uurloon, wettelijk minimumloon (WML) en precaire arbeid
(combinatie van 130 procent WML en tijdelijk dienstverband), 2014
________________________________________________________________________________
Herkomst

(in euro’s)

Tot 130
procent WML
(in procenten)

Precaire
arbeid
(in procenten)

76

10,61

77

64

EU-rest

40

20,43

26

18

Westers

37

19,06

26

17

6ĎFGNĎM
dienstverband
(in procenten)

Oost-Europa

Uurloon

Niet-westers

42

15,34

35

24

Turkije/
Marokko

36

14,32

35

20

Nederland

29

18,01

21

12

Uren, dienstverband en loon
Drie op de vier arbeidsmigranten uit Oost-Europa werken in een tijdelijk
dienstverband, terwijl slechts ongeveer een op de drie werknemers uit andere
migrantengroepen en van de Nederlanders een tijdelijk dienstverband heeft
(tabel 2.3).
De verdiensten voor werknemers uit Oost-Europa zijn het laagst. Hun uurloon
is lager, het aandeel dat maximaal 130 procent van het wettelijk minimumloon
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(WML) verdient is hoger en zij verrichten aanzienlijk vaker precaire arbeid
dan andere groepen migranten en Nederlandse werknemers. Zij verdienen
gemiddeld tien euro per uur. Werknemers uit de andere Europese landen
en van westerse herkomst verdienen gemiddeld het dubbele. Een deel
van de arbeidsmigranten uit deze herkomstgroeperingen is waarschijnlijk
kennismigrant en werkzaam in de hogere segmenten van de arbeidsmarkt.

Werkverleden
Bijna de helft van de Oost-Europese arbeidsmigranten heeft een werkverleden als starter op de Nederlandse arbeidsmarkt, zoals tabel 2.4 laat
zien. Een kwart werkt met tussenpozen in Nederland. Zij hebben een
onderbroken werkverleden; door bijvoorbeeld werkloosheid of vertrek naar
het buitenland kunnen breuken in het werkverleden zijn ontstaan. Een op de
drie arbeidsmigranten uit Oost-Europa werkt al langer in Nederland en werkte
in elk van de jaren 2010-2014 op enig moment in Nederland. Het aandeel
werknemers uit andere migrantengroepen met een langer werkverleden op
de Nederlandse arbeidsmarkt is groter in vergelijking met werknemers uit
Oost-Europa en hun aandeel starters is aanzienlijk kleiner.
Tabel 2.4: Werkverleden, 2014 (in procenten per herkomstland)
________________________________________________________________________________
Herkomst

Starter

Onderbroken

Langer

Oost-Europa

44

25

32

EU-rest

23

17

61

Westers

13

15

72

Niet-Westers

11

16

73

Turkije/ Marokko

7

14

80

Nederland

2

7

91

2.5 Multivariate analyses: toetsing van de hypothesen
Analyses van loon, dienstverband en precaire arbeid
Bovenstaande biedt ondersteuning voor hypothese 1. Arbeidsmigranten
uit Oost-Europese landen op de Nederlandse arbeidsmarkt hebben vaker
een tijdelijke baan, een lager loon en verrichten vaker precaire arbeid dan
migranten met een andere herkomst en Nederlanders. Behalve de herkomst
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kunnen echter ook andere factoren, zoals geslacht, leeftijd en sector, van
invloed zijn op de positie op de arbeidsmarkt. Daarom worden de resultaten
van multivariate analyses gepresenteerd waarin de samenhang tussen
verschillende factoren tegelijk wordt meegenomen. Dit levert een zuiverder
schatting op van de invloed van herkomst op achtereenvolgens het loon, het
dienstverband en precaire arbeid, zodat we preciezer kunnen zijn over de
geldigheid van de hypothesen. Tabel 2.5 geeft een integrale weergave van de
uitkomsten van de analyses.
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Tabel 2.5: Resultaten van multivariate analyses van (de logaritme van) het loon (lineaire regressie), het
dienstverband en precaire arbeid (logistische regressie), 2014 9
_____________________________________________________________________________________________
Loon
Alle
werknemers

Dienstverband
Alle
werknemers

Precaire arbeid
Alle
werknemers

Loon
Migranten
groepen

Dienstverband
Migranten
groepen

Precaire arbeid
Migranten
groepen

R Square/ Nagelkerke
,367

,324

,413

,322

,421

,460

7.379.742

7.379.765
1=2.374.767

7.379.765
1= 1.139.650

1.101.764

1.101.796
1=548.063

1.101.796
1=359.681

B

Beta

B

Exp(B)

B

Exp(B)

Oost-Europa_starter

-0,268

-0,168

1,886

6,593

2,247

9,460

_onderbroken

-0,246

-0,119

1,713

5,548

1,978

7,229

_langer

-0,207

-0,113

0,890

2,435

1,357

3,883

EU-rest_starter

-0,073

-0,028

1,303

3,681

1,156

3,176

_onderbroken

-0,014

0,005

1,111

3,037

0,828

2,289

_langer

0,089

0,055

-0,067

0,936

-0,167

0,846

N

B

Beta

B

Exp(B)

B

Exp(B)

Oost-Europa

-0,194

-0,075

1,285

3,616

1,760

5,815

EU-rest

0,041

0,013

0,344

1,411

0,302

1,352

Herkomst (ref. NL)

Westers

-0,020

-0,004

0,440

1,552

0,530

1,699

Niet-westers

-0,144

-0,059

0,510

1,665

0,888

2,431

Turkije/Marokko

-0,183

-0,050

0,224

1,251

0,748

2,112

Herkomst alleen migranten (ref. Westers_langer)

Westers_starter

-0,011

-0,002

1,533

4,630

1,391

4,019

_onderbroken

-0,081

-0,018

1,482

4,401

1,330

3,781

Niet-Westers_starter

-0,263

-0,091

1,756

5,788

1,964

7,130

_onderbroken

-0,266

-0,144

1,737

5,678

1,782

5,942

_langer

-0,084

-0,068

0,097

1,102

0,283

1,327

Turkije/Marokko_starter

-0,304

-0,054

2,175

8,805

2,337

10,351

_onderbroken

-0,299

-0,078

1,843

6,317

1,864

6,451

_langer

-0,120

-0,071

-0,231

0,794

0,001

1,001

9
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_____________________________________________________________________________________________
(vervolg)

Loon
Alle
werknemers

Dienstverband
Alle
werknemers

Precaire arbeid
Alle
werknemers

Loon
Migranten
groepen

Dienstverband
Migranten
groepen

Precaire arbeid
Migranten
groepen

B

Beta

B

Exp(B)

B

Exp(B)

B

Beta

B

Exp(B)

B

Exp(B)

-0,137

-0,133

0,018

1,019

0,315

1,371

-0,089

-0,085

0,016

1,016

0,270

1,310

25-34 jaar

0,454

0,376

-1,056

0,348

-1,848

0,157

0,298

0,263

-0,700

0,497

-1,157

0,315

35-44 jaar

0,679

0,551

-1,918

0,147

-2,737

0,065

0,449

0,380

-1,269

0,281

-1,601

0,202

45-54 jaar

0,706

0,591

-2,220

0,109

-2,904

0,055

0,461

0,365

-1,521

0,219

-1,696

0,183

55-65 jaar

0,693

0,510

-2,599

0,074

-3,186

0,041

0,455

0,276

-1,851

0,157

-1,922

0,146

Uitzendsector

-0,270

-0,116

3,585

36,068

2,318

10,160

-0,284

-0,183

2,839

17,095

1,958

7,084

Landbouw

-0,132

-0,051

0,416

1,516

0,768

2,155

-0,210

-0,122

0,949

2,584

1,168

3,216

Bouw

0,031

0,009

-0,060

0,942

-0,508

0,602

-0,067

-0,012

0,246

1,279

-0,096

0,909

Winkelbedrijf

-0,152

-0,101

0,280

1,324

0,598

1,819

-0,176

-0,108

0,414

1,513

0,588

1,801

Transport

-0,150

-0,069

0,829

2,291

1,077

2,937

-0,181

-0,098

1,147

3,148

1,095

2,989

Financiële dvl

0,124

0,087

0,512

1,669

0,294

1,341

0,096

0,059

0,440

1,552

-0,133

0,876

Gezondheid

0,014

0,011

0,339

1,403

-0,056

0,945

-0,072

-0,042

0,459

1,582

-0,040

0,961

Onderwijs

0,207

0,102

0,361

1,435

-1,140

0,320

0,126

0,048

0,858

2,358

-0,863

0,422

Overheid

0,049

0,027

-0,303

0,738

0,011

1,011

-0,060

-0,025

-0,152

0,859

0,297

1,346

Geslacht (ref. man)
Vrouw

Leeftijd (ref. 20-25 jaar

Sector (ref. industrie)

Overig

-0,245

-0,128

0,983

2,672

1,422

4,145

-0,319

-0,206

0,838

2,311

1,256

3,511

Onbekend

-0,158

-0,047

0,762

2,142

1,010

2,745

-0,010

-0,004

0,012

1,012

0,068

1,070

-0,057

Verblijfsintentie (ref. Ingeschreven in BRP)
Niet BRP

-0,062

Constante

2,302

-0,022

0,258

1,294

0,639

1,895

-0,073

0,178

1,195

-0,743

0,476

2,511

0,017

1,018

0,388

1,474

-0,408

0,665

-1,431

0,239

9 We voerden een gevoeligheidsanalyse uit voor het werkverleden van migrantengroepen door het aantal maanden dat
in elk van de vijf jaren (2010-2014) is gewerkt, uit te breiden. Een werkverleden van 60 maanden onafgebroken werken
leverde onder Oost-Europese arbeidsmigranten te weinig respons op voor een analyse. Een langer werkverleden van
zes of meer maanden per jaar werken in alle jaren 2010-2014 leverde onder Oost-Europese arbeidsmigranten een
respons op van 21 procent. De resultaten van het interactie-effect van herkomst en werkverleden laten vergelijkbare
uitkomsten zien en zijn in lijn met de gepresenteerde resultaten; naarmate Oost-Europese arbeidsmigranten langer
werken in Nederland, verbetert hun positie minder sterk dan bij andere migrantengroepen.
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De eerste indicator die we onderzoeken om de positie op de arbeidsmarkt
te meten, is het loon. Werknemers die in het buitenland zijn geboren,
ontvangen minder loon, ook na controle voor geslacht, leeftijd, sector en
langere verblijfsintentie. Dat geldt in principe voor alle herkomstgroepen met
uitzondering voor werknemers uit de andere Europese lidstaten. Werknemers
uit de Oost-Europese landen ontvangen bijna 20 procent minder loon dan
Nederlandse werknemers, een fractie minder dan Turkse/Marokkaanse
werknemers met 18 procent minder loon. De analyse levert dus steun voor de
verwachting dat arbeidsmigranten uit Oost-Europa een lager loon ontvangen
dan migranten met een andere herkomst en Nederlanders werknemers. Verder
ontvangen vrouwen en uitzendkrachten een relatief laag loon.
De tweede indicator die we hanteren voor de arbeidspositie, is het
dienstverband. De relatieve kansverhouding (odds ratio) van een tijdelijk
dienstverband ten opzichte van een vast dienstverband is voor Oost-Europese
werknemers ruim drie maal zo groot (3,6) als voor Nederlanders. De relatieve
kansverhouding is, begrijpelijkerwijs, verreweg het grootst in de uitzendsector
(36,1). Van de overige kenmerken blijken vrouwen een iets grotere kans te
hebben op een tijdelijk dienstverband; naarmate de leeftijd hoger is, neemt
de kans op een tijdelijk contract enigszins af en werknemers die niet staan
ingeschreven in de BRP en dus waarschijnlijk niet de intentie hebben om voor
langere periode in Nederland te verblijven, hebben vaker een tijdelijk contract.
Om een indruk te geven van de grootte van de verschillen kunnen we
berekenen dat de kans op een tijdelijk contract van een man, niet ingeschreven
in de BRP, tussen de 25 en 34 jaar met een herkomst uit Oost-Europa en werkend
in het winkelbedrijf, 72 procent bedraagt. De kans dat de referentiepersoon
met een Turkse/ Marokkaanse herkomst werkt op basis van een tijdelijk
dienstverband, is veel kleiner, 47 procent. De kansen voor werknemers met
andere Europese herkomst, westerse en niet-westerse herkomst wijken hier
niet veel van af met respectievelijk 50, 53 en 54 procent.
De laatste indicator voor de positie van werknemers uit Oost-Europa op
de Nederlandse arbeidsmarkt is precaire arbeid. De relatieve kansverhouding
voor deze migrantengroep op precaire arbeid – een laag loon in combinatie
met een tijdelijk dienstverband – is voor hen bijna zes maal zo groot (5,8) als
voor Nederlandse werknemers. Ook werknemers met een andere herkomst
hebben een grotere kans op precair werk dan Nederlandse werknemers,
maar aanzienlijk minder kans dan werknemers uit Oost-Europa. Voor andere
migrantengroepen variëren de odds ratio’s van 1,4 tot 2,4. De sectorvariabelen
laten zien dat de kans op precaire arbeid relatief groot is in de uitzendsector,
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landbouw, transport en overig/schoonmaak. Vrouwen hebben meer kans op
precaire arbeid dan mannen, evenals arbeidsmigranten zonder verblijfsintentie
vergeleken met degenen die staan ingeschreven in het bevolkingsregister,
terwijl ouderen minder kans hebben op precaire arbeid dan jongeren.
Voor de referentiepersoon zoals hierboven geschetst met herkomst uit
Oost-Europa is de kans op het verrichten van precaire arbeid 60 procent, terwijl
deze kans voor de referentiepersoon met overige niet-westerse herkomst 39
procent is, met Turkse of Marokkaanse herkomst 35 procent, met westerse
herkomst 31 procent en met andere Europese herkomst 26 procent.
De multivariate analyses bieden dus ook steun voor hypothese 1.

Samenhang met werkverleden
Na de voorgaande analyse, waaruit blijkt dat de arbeidspositie van
arbeidsmigranten uit Oost-Europa aanzienlijk slechter is dan van andere
migrantengroepen, gaan we na of zij hun positie op de arbeidsmarkt weten te
verbeteren naarmate ze langer werkzaam zijn in Nederland. Het werkverleden
is als onafhankelijke variabele in de analyses meegenomen, maar alleen voor
migrantengroepen. Voor Nederlandse werknemers heeft werkverleden een
andere betekenis en hangt het veelal samen met de leeftijd van een werknemer.
In het model is een interactie-effect tussen het werkverleden en de herkomst
van de werknemer opgenomen en deze resultaten zijn weergegeven in tabel
2.5.
Figuur 2.1:,i}ÀiÃÃiVlvwVlÌiÛ>ÌiÀ>VÌiivviVÌÛ> iÀÃÌiÜiÀÛiÀi`i«
het loon
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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Figuur 2.1 toont de grootte van het interactie-effect tussen werkverleden
en herkomst met betrekking tot het loon, en figuur 2.2 met betrekking tot
het dienstverband en precaire arbeid. Figuur 2.1 laat zien dat voor alle
migrantengroepen de werknemers die van 2010 tot 2014 jaarlijks in Nederland
hebben gewerkt, het loon hoger is dan voor starters en werknemers met een
onderbroken werkverleden. Werknemers met een Oost-Europese, Turks/
Marokkaanse en niet-westerse herkomst starten met een relatief laag loon,
dat bij een onderbroken werkverleden nagenoeg hetzelfde niveau heeft, maar
bij een langer werkverleden stijgt. Echter, arbeidsmigranten uit Oost-Europa
met een langer werkverleden in Nederland verdienen aanzienlijk minder dan
de andere migrantengroepen. Werknemers uit Oost-Europa profiteren dus
veel minder van een langduriger verblijf in Nederland. Opmerkelijk is dat
werknemers van westerse herkomst de Nederlandse arbeidsmarkt betreden
met een relatief hoog loon, dat lager is als zij een onderbroken werkverleden
hebben, maar weer iets hoger als zij langer in Nederland werken.
Figuur 2.2: Odds ratio van interactie-effect van herkomst en werkverleden op het
dienstverband en precaire arbeid
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Figuur 2.2 laat zien in welke mate het werkverleden een rol speelt bij de kans
op een tijdelijk contract en het verrichten van precaire arbeid. Alle starters op
de Nederlandse arbeidsmarkt hebben een relatief grote kans op een tijdelijk
dienstverband en precaire arbeid. Dit geldt het sterkst voor arbeidsmigranten
uit Oost-Europa en voor migranten van niet-westerse en Turkse/Marokkaanse
herkomst. Naarmate zij langer werkzaam zijn in Nederland, verbetert hun
positie. We zien een vergelijkbare ontwikkeling als bij het loon, waarbij het
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verschil tussen starters en migranten met een onderbroken werkverleden over
het algemeen klein is. Wederom constateren we dat arbeidsmigranten uit
Oost-Europa die langer in Nederland werken, hun positie minder verbeteren
dan de andere migrantengroepen, vooral als het gaat om precaire arbeid.
De resultaten ondersteunen de hypothese dat de arbeidspositie verbetert
met een langer werkverleden. Voor Oost-Europese arbeidsmigranten geldt
dit echter minder dan voor de andere migranten, waardoor hun achterstand
ten opzichte van deze groepen groter wordt naarmate zij langer in Nederland
werken. Daarmee wordt hypothese 2 verworpen.

2.6 Conclusies
In dit hoofdstuk analyseerden we de positie van arbeidsmigranten uit
Oost-Europa op de Nederlandse arbeidsmarkt en vergeleken we deze
met de arbeidspositie van andere migrantengroepen. Bovendien gingen
we na in hoeverre het werkverleden van invloed is op deze positie. De
resultaten bevestigen de verwachting dat migranten veelal werken in het
secundaire segment van de arbeidsmarkt en minder aantrekkelijke banen
hebben dan Nederlandse werknemers. Ook als gecontroleerd wordt voor
achtergrondkenmerken (leeftijd, geslacht, sector), zijn de lonen van werknemers
met een buitenlandse herkomst lager, de dienstverbanden vaker tijdelijk en is
er vaker sprake van precaire arbeid.
De arbeidspositie van arbeidsmigranten uit Oost-Europa is bovendien
slechter dan die van andere migrantengroepen. Zij vormen een specifieke
migrantengroep van wie de positie en de positieverbetering verschillen van
die van andere groepen arbeidsmigranten. Arbeidsmigranten uit Oost-Europa
starten niet alleen met een zwakke positie op de Nederlandse arbeidsmarkt,
zoals ook het geval is bij andere niet-westerse migranten, maar naarmate zij
langer werken in Nederland verbetert hun positie minder sterk dan bij andere
migrantengroepen. Terwijl Turkse/Marokkaanse en andere niet-westerse
migrantengroepen met een langer werkverleden overwegend een vast
dienstverband en een hoger loon krijgen, blijven werknemers uit Oost-Europa
vaak werken in tijdelijke dienstverbanden, tegen een laag loon en in precaire
arbeid. Het werken in seizoensarbeid in bijvoorbeeld de landbouw kan
daarvoor maar ten dele een verklaring bieden, omdat het verschil blijft bestaan
als voor sector wordt gecontroleerd. Het realiseren van betere banen en de
U-curvethesis lijken daarmee in mindere mate op te gaan voor Oost-Europese
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arbeidsmigranten dan voor de andere migrantengroepen. Dit impliceert dat
Oost-Europeanen in sterkere mate te maken hebben met segmentering dan
andere migrantengroepen.
De analyses in dit hoofdstuk zijn uitgevoerd op basis van een integraal
werknemersbestand, waardoor we ook over kleine groepen migranten
uitspraken kunnen doen. Dit is een belangrijke kwaliteit van het gebruikte
gegevensbestand. Nadelen zijn er ook. Het gaat om geregistreerde werknemers
in loondienst: zzp’ers en gedetacheerde werknemers zijn niet in het databestand
opgenomen. Verder missen we een aantal belangrijke achtergrondkenmerken,
zoals het opleidingsniveau en de huishoudsamenstelling.
In onze analyses kan zich een selectie-effect voordoen, doordat een deel
van de arbeidsmigranten vóór 2014 is uitgestroomd en dus niet wordt
meegenomen in onze analyse. Echter, het is de vraag of dit selectie-effect
verantwoordelijk is voor de zeer geringe positieverbetering bij een langer
werkverleden die we bij Oost-Europese migranten vinden. Het is denkbaar
dat migranten met de minst gunstige kenmerken en daardoor het laagste loon
of het meest precaire werk, het vaakst zullen uitvallen of terugkeren naar het
land van herkomst. Arbeidsmigranten van wie het loon tegemoetkomt aan hun
verwachtingen, blijven langer werken (Drinkwater & Garapich, 2015). Als de
uitvallers in de analyse zouden zijn meegenomen, zou de positieverbetering
van de Oost-Europese migranten dus waarschijnlijk nog geringer zijn geweest.
De rol van uitzendbureaus maakt geen deel uit van dit onderzoek, maar
biedt wellicht een verklaring voor het afwijkende patroon van arbeidsmigranten
uit Oost-Europa. Uitzendbureaus vervullen voor deze groep migranten een
grotere rol dan voor andere groepen migranten. Zij regelen praktische zaken
met de werkgever c.q. hun opdrachtgever en voeren onderhandelingen
over het loon en de arbeidsomstandigheden. De uitkomst daarvan zullen
zij presenteren als een fait accompli, waarbij de arbeidsmigrant alleen de
keuze heeft het voorstel te accepteren of af te wijzen. De arbeidsmigrant
heeft zelf minimale onderhandelingsruimte met de werkgever. Tevens kunnen
via de uitzendbureaus nieuwe arbeidsmigranten uit Oost-Europa worden
geworven die het werk willen en kunnen overnemen. Dit aspect verzwakt de
onderhandelingsruimte van reeds aanwezige arbeidsmigranten en vormt geen
stimulans voor werkgevers om werknemers te binden, bijvoorbeeld door een
vast dienstverband of loonstijging in het vooruitzicht te stellen. Dit betekent
dat het werken via een uitzendbureau een belemmering zou kunnen vormen
voor doorstroom naar een betere baan. Naar dit soort verklaringen is nader
onderzoek nodig.
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Krapte en personeelsstrategieën in de
glastuinbouw

Dit hoofdstuk is een bewerkte versie van:
Strockmeijer, De Beer en Dagevos (2019). ‘Krapte en personeelsstrategieën in de
glastuinbouw’. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 35iwÀÃÌ®°
De auteurs ontwikkelden gezamenlijk het idee en ontwerp voor deze studie.
Strockmeijer voerde de gesprekken en schreef het manuscript. De Beer en
Dagevos hebben redactioneel bijgedragen aan het manuscript.
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3.1 Inleiding
Recent kopte de Volkskrant: ‘Agrariërs worstelen om Poolse werknemers vast
te houden: “Beter loon is niet langer genoeg”`.10 Dit in reactie op het bericht
van ABN Amro (Neuteboom, Buijs, Menkveld, Swart & Zandvliet, 2019) dat
het aantal Oost-Europese arbeidsmigranten in Nederland naar verwachting
gaat afnemen door de groeiende Poolse economie. Dat is slecht nieuws
voor de Nederlandse landbouw, en de bouw- en industriesectoren, die sterk
afhankelijk zijn van deze werknemers. In voorgaande jaren werd ook geregeld
bericht over afnemende aantallen Poolse arbeidsmigranten. In 2017 kopte het
Algemeen Dagblad: ‘Polen willen hier niet meer komen plukken’.11 Veel Poolse
arbeidskrachten zouden ervoor kiezen om in eigen land te werken omdat het
welvaartsniveau in Polen de laatste jaren sterk is toegenomen. Het aanbod
van nieuw personeel uit de andere lidstaten van de Europese Unie heeft, naar
het oordeel van uitzendbureaus die in het artikel worden aangehaald een
andere instelling, en is in aantal niet afdoende of, in geval van Oekraïners12, te
duur om naar Nederland te laten komen om aan de vraag te kunnen voldoen.
De Nederlandse Omroepstichting berichtte later dat jaar: ‘Polen blijven
weg: tuinbouwsector zit omhoog’.13 Er zouden steeds minder Polen naar
Nederland komen om te werken; werkgevers zouden de omstandigheden
aantrekkelijker moeten maken en moeten zorgen voor goede salarissen,
goede werkomstandigheden en goede huisvesting, aldus een uitzendbureau.
LTO Glaskracht, de brancheorganisatie van de glastuinbouw wees erop dat
bedrijven ook moeten proberen ‘onze Nederlandse jongeren’ enthousiast
te maken voor het vak en ‘dat er in de komende jaren wel wat moet gaan
veranderen’. Gemeente Westland, een gemeente met veel glastuinbouw,
organiseerde een conferentie onder de titel ‘De Poolse arbeidsmigratiebubbel
staat op springen’ over de krimpende arbeidsmigratie uit Polen.14
Er lijkt dus wel wat aan de hand te zijn. Wouter Koolmees, minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, antwoordde op Kamervragen over Poolse
10 Agrariërs worstelen om Poolse werknemers vast te houden: ‘Beter loon is niet langer genoeg’. de
Volkskrant, 27 juni 2019.
11 Polen willen hier niet meer komen plukken. Algemeen Dagblad, 4 mei 2017.
12 Het gaat daarbij om Oekraïners met een Roemeens paspoort die gebruik kunnen maken van vrij
verkeer van werknemers binnen de lidstaten van de Europese Unie
13 Polen blijven weg: tuinbouwsector zit omhoog. NOS, 20 november 2017.
14 Conferentie ‘De Poolse arbeidsmigratiebubbel staat op springen’. Gemeente Westland, 25 januari
2017.
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tekorten dat het in de eerste plaats aan werkgevers is om voldoende en goed
personeel te werven.15
De Poolse arbeidstekorten doen zich voor op een steeds krapper wordende
Nederlandse arbeidsmarkt.16 De werkgelegenheid stijgt sinds de (krediet)
crisisperiode 2008-2012 en het aantal openstaande vacatures groeit. De
concurrentie om arbeidskrachten neemt dus toe.17 De tuinbouwsector heeft
niet altijd een goede reputatie18 en maatregelen om het personeelstekort
op te vangen lijken nodig.19 Het gaat om maatregelen die arbeidskrachten
moeten stimuleren om in de glastuinbouwsector te komen werken of hen
moeten vasthouden. Werknemers die besluiten om langer te blijven beperken
tevens de wervings- en inwerkkosten van nieuwe werknemers. De vraag is in
hoeverre krapte op de arbeidsmarkt werkgevers in de glastuinbouw aanzet
tot het bieden van een hoger loon, het afsluiten van arbeidscontracten
voor een lange(re) periode of het investeren in de ontwikkeling van hun
arbeidskrachten. Kostenverlaging is een belangrijk motief voor werkgevers,
ook voor werkgevers in de glastuinbouw (SER, 2014), om te kiezen voor
arbeidsmigranten uit Oost-Europa (Berkhout et al, 2014). Het is dan ook de
vraag of een verandering van personeelsstrategie – hetgeen zou betekenen
dat werkgevers meer oog krijgen voor de belangen van hun medewerkers –
tot de mogelijkheden behoort.
In dit hoofdstuk staat de vraag centraal: In welke mate en op welke wijze
passen werkgevers in de groenteglastuinbouw hun personeelsstrategie aan
in tijden van krapte op de arbeidsmarkt en welke overwegingen zijn hierbij
doorslaggevend?
Wat een personeelstekort is, is niet eenduidig. Het veronderstelt een
absoluut tekort en suggereert een probleem aan de aanbodzijde van de
arbeidsmarkt. Uit recente immigratiecijfers is niet af te leiden dat er sprake
is van een verminderde toestroom van Polen naar ons land (Gijsberts, et al.,
15 Beantwoording Kamervragen van de leden Nijkerken-De Haan en Wiersma (beiden VVD) over het
NOS-bericht ‘Polen blijven weg: tuinbouwsector zit omhoog’ (20 november 2017), Minister Wouter
Koolmees Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 8 december 2017
16 Werkgelegenheid groeit ook in derde kwartaal. CBS, 14 november 2018.
17 Toenemende krapte op de arbeidsmarkt dwingt tot invoering deltaplan. Het Financieele Dagblad,
7 februari 2018.
18 Roofbouw in de kassen. De Telegraaf, 4 november 2017. Aangifte van geweld na kassenverhaal. De
Telegraaf, 3 en 10 januari 2018.
19 LTO Glaskracht Nederland heeft in 2018 het Arbeidsmarktbeleidsplan 2018 vastgesteld met een
achttal doelstellingen; in reactie op ‘krapte op de arbeidsmarkt en concurrentie om mensen en
talent’
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2018). Dit laat onverlet dat het voor werkgevers in specifieke regio’s en voor
specifieke sectoren moeilijker kan zijn om Poolse arbeidskrachten te vinden. We
spreken in deze bijdrage over krapte op de arbeidsmarkt: een gepercipieerde
verhouding tussen de vraag op de arbeidsmarkt en het aanbod dat potentieel
beschikbaar is in het segment. We gaan daarom eerst in op de vraag hoe
werkgevers in de glasgroenteteelt de krapte op de arbeidsmarkt ervaren.
In een gesprek met werkgevers, uitzendbureaus en stakeholders leggen we
deze vraag aan hen voor. Vervolgens staan we met hen stil bij de vraag welke
maatregelen de werkgevers op korte termijn wel of niet nemen in reactie op
de krapte en waarom. We sluiten af met welke maatregelen de werkgevers
voor de toekomst in reactie op de krapte voorzien.
Dit hoofdstuk richt zich op de groenteglastuinbouw omdat een groot
aantal Poolse arbeidsmigranten in deze sector werkt en directeureneigenaren veelal zelf het personeelsbeleid bepalen. In een aantal andere
sectoren waarin ook veel Poolse arbeidsmigranten werken, bijvoorbeeld
distributie- en industriesectoren, wordt het gevoerde personeelsbeleid
mede bepaald door de afdeling personeelszaken. In de glastuinbouw is er
dus naar verwachting een meer directe relatie tussen het personeelsbeleid
en de algemene ondernemingsstrategie. Er is daarbij gekozen voor de
glasgroenteteelt die in tegenstelling tot de open groenteteelt een langere
oogstperiode kent. Werkgevers zouden door de minder seizoensgebonden
piekperiodes langdurige(r) arbeidsovereenkomsten kunnen overwegen. Deze
bijdrage vergroot daarmee het inzicht in beslissingen (van werkgevers) in de
groenteglastuinbouw in een situatie waarin zij lastiger aan personeel kunnen
komen en welke maatregelen zij nemen.

3.2 Theoretisch kader
De personeelsstrategie is de manier waarop een bedrijf arbeidskrachten
inzet, motiveert en mogelijkheden biedt voor ontwikkeling, om zijn
doelstellingen te realiseren. De personeelsstrategie bepaalt onder meer of
een werkgever medewerkers een vast contract biedt of hen mogelijkheden
biedt voor loopbaanontwikkeling. Door een personeelsstrategie waarbij wordt
geïnvesteerd in de loopbaanontwikkeling van werkenden blijven medewerkers
langer en beter inzetbaar, en zijn bedrijven in staat om sneller te reageren
op veranderingen in de vraag naar producten en diensten (Dekker & Koster,
2017). Een personeelsstrategie waarbij gebruik wordt gemaakt van vaste
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arbeidscontracten en tegelijkertijd wordt geïnvesteerd in medewerkers duidt
Kalleberg (2003) aan als een ‘high road’-strategie. Een bedrijf dat zich primair
richt op het verlagen van loonkosten, gebruik maakt van contractflexibiliteit en
weinig tot geen ontwikkelmogelijkheden aan werkenden biedt, hanteert wat
Kalleberg (2003) noemt een ‘low road’-strategie. Werknemers worden door de
werkgever dan gezien als disposable (Kalleberg, 2003 p.155); ze zijn zonder
hoge kosten vervangbaar.
De keuze tussen een personeelsstrategie waarbij het werknemersbelang
veel aandacht krijgt (‘high road’) en een strategie waarin het werkgeversbelang
centraal staat (‘low road’) verschilt tussen bedrijven (Doeringer & Piore, 1971),
maar kan ook binnen een bedrijf variëren voor verschillende typen functies en
werknemers op verschillende arbeidsmarktsegmenten (Kalleberg, 2003). Het
primaire arbeidsmarktsegment bestaat uit vaste, goed betaalde banen met
mogelijkheden voor opwaartse mobiliteit. Kennismigranten die beschikken
over schaarse, specifieke vaardigheden zullen veelal werkzaam zijn in dit
segment. Het secundaire segment kenmerkt zich door tijdelijke banen en
minder goede loopbaanvooruitzichten. In dit segment zijn lageropgeleiden
en werkenden met een migratieachtergrond vaak oververtegenwoordigd
(Dagevos, 1998; Lusis & Bauder, 2010).
Werkgevers zullen veelal kiezen voor een ‘low road’-strategie als het gaat
om een arbeidsdeelmarkt waarvoor in het productieproces geen specifieke
maar algemene vaardigheden nodig zijn. Die algemene vaardigheden
brengen met zich mee dat medewerkers snel inwisselbaar zijn. Lutz &
Sengenberger (1974) spreken in dat geval over een Jedermanns, of allemans,
arbeidsdeelmarkt. Werkgevers calculeren in dat het verloop hoog is en
investeren niet in hun medewerkers. Daardoor zijn de kosten gering als
werknemers weer vertrekken en heeft zowel de werknemer als de werkgever
bij verandering van arbeidsplaats weinig te verliezen. Dit wijkt af van een
arbeidsdeelmarkt waarop de beroepsgerichte (fachliche) of bedrijfsgerichte
(betriebliche) vaardigheden centraal staan, en waar bij het verloop van
medewerkers kennis verloren gaat en steeds weer nieuwe mensen moeten
worden ingewerkt (Lutz & Sengenberger, 1974).
De lagere kosten zijn het belangrijkste motief voor werkgevers om te
werken met arbeidsmigranten (Berkhout et al., 2014). Voor groentebedrijven
in de glastuinbouw is er sprake van (internationale) prijsconcurrentie. In de
crisisjaren rond 2009 waren de financiële resultaten van de glasgroenteteelt
in Nederland uitzonderlijk slecht (alsook van de concurrenten) (Van Galen,
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Dijkxhoorn, Ruijs & Bakker, 2010) maar die zijn sindsdien sterk verbeterd. De
gemiddelde rentabiliteit (opbrengst per 100 euro kosten) was in 2009 81 en ligt
sinds 2015 al drie jaar op rij op een waarde van rond de 123. De arbeidskosten
in de glasgroenteteelt beslaan circa een kwart van de totale kosten, 20 een
fractie minder dan de kosten die gemiddeld aan energie worden besteed.
Kostenoverwegingen spelen een rol bij de inzet van arbeidsmigranten. Maar
niet alleen. Ook daaraan gerelateerde aspecten als flexibiliteit, motivatie en
vakmanschap zijn aan de orde (Berkhout et al., 2014 p. 20). Arbeidsmigranten
geven de sector flexibiliteit door het opvangen van werk in piekperiodes (SER,
2014) (en door het aanbieden van tijdelijke contracten worden de arbeidskosten
beperkt). De werkzaamheden in de glasgroenteteelt zijn grotendeels
gestandaardiseerd waardoor veel laaggeschoolde arbeid gedaan wordt en
waarvoor volgens werkgevers nauwelijks binnenlandse arbeidskrachten te
vinden zijn (Berkhout et al., 2014; Heyma, Bisschop & Biesenbeek, 2018; SER,
2014).
De vraag is of we op een gespannen arbeidsmarkt mogen verwachten
dat werkgevers die een ‘low road’-strategie hanteren, salarisverhogingen,
promotiemogelijkheden en investeringen in het vooruitzicht stellen –
elementen die passen bij een ‘high road’-personeelsstrategie – opdat de
bedrijfsloyaliteit van de werknemer wordt vergroot en bijgevolg het verloop
vermindert. Het is echter denkbaar dat een ‘high road’-aanpak niet tot de
financiële mogelijkheden hoort. Werkgevers zouden in zo’n situatie kunnen
overgaan tot het langer vasthouden van werknemers door een organisatiemodel
toe te passen dat uitgaat van een psychologisch contract tussen de werkgever
en de werknemer. Het model dat Dekker en Koster (2017) aanhalen in het licht
van flexibilisering, gaat uit van een ‘low cost, low trust’ of ‘high cost, high trust’strategie. Een model van ‘low cost, low trust’ verwijst naar een laag onderling
vertrouwen tussen werkgever en werknemer terwijl een model van ‘high
cost, high trust’ uitgaat van groot onderling vertrouwen. De achterliggende
theoretisch argumentatie is het principe van wederkerigheid (Dekker & De
Beer, 2015): zodra werkenden het gevoel hebben door werkgevers eerlijk te
worden behandeld, zullen ze eerder geneigd zijn om zich op de werkplek extra
in te zetten, maar mogelijk ook om langer te blijven werken. In tijden waarin
werkgevers lastig aan personeel kunnen komen, is te verwachten dat zij (meer)
vertrouwen stellen in reeds aanwezige arbeidskrachten.
Een werkgever kan ook investeren in nieuwe technologie, waardoor het
20 Wageningen Economic Research, Geraadpleegd via: https://www.agrimatie.nl

54

Hoofdstuk 3 | Zonder Polen?

productieproces minder arbeidsintensief wordt en hij minder afhankelijk wordt
van de inzet van beschikbare arbeidskrachten. Zo zijn er in de groenteteelt
diverse innovaties op het gebied van robotisering, zoals een bladbreker
en het automatisch oogsten van paprika’s en komkommers.21 Robotisering
vormt mogelijk een oplossing voor het probleem dat het steeds lastiger
wordt mensen te vinden voor repeterende werkzaamheden. Een variant
hierop, is het aanpassen van het productieproces door over te stappen
op een hoogwaardiger teelt. In theorie is een hoogwaardige teelt minder
arbeidsintensief, genereert deze hogere marges en biedt het meer ruimte voor
een hogere beloning. Hoogwaardiger productie vereist van de medewerkers
vaak wel meer specifieke kennis en vaardigheden.
Ten slotte is er de mogelijkheid dat een werkgever het werk verplaatst
naar (lagelonen)landen met een ruimer aanbod van arbeidskrachten (Ruhs &
Anderson, 2012).

3.3 Onderzoeksmethode
Om de vraag van dit hoofdstuk te beantwoorden is kwalitatief onderzoek
verricht onder werkgevers en andere stakeholders in de glastuinbouw. Dit
onderzoek biedt inzicht in de verschillende handelwijzen en motieven die
glastuinbouwbedrijven hanteren in hun personeelsstrategie en in de vraag
in hoeverre die strategie verandert vanwege krapte op de arbeidsmarkt.
In totaal zijn 18 semigestructureerde interviews gehouden. Er is gesproken
met negen werkgevers in de glastuinbouw, met vijf vertegenwoordigers van
uitzendbureaus die arbeidsmigranten in de glastuinbouw tewerkstellen, en
met vier stakeholders (gemeenten, provincie, brancheorganisatie).
We startten het veldwerk met het benaderen van werkgevers die hun
kassen openstelden tijdens de ‘Kom in de kas’-publieksdagen in het
voorjaar van 2018. Vervolgens is een aantal werkgevers gericht per e-mail
benaderd. De bedrijven van deze ondervraagde werkgevers variëren in
omvang, geografische spreiding, teelt en de aanwezigheid van een adviseur
personeelszaken. Er is welbewust ook een werkgever gezocht met een
personeelsstrategie die afwijkt van wat in de groenteglastuinbouw gebruikelijk
is. Het betrof een werkgever met een afwijkende teelt en een complexer
productieproces. De uitzendbureaus waarmee is gesproken, varieerden in
21 EU projecten (CROPS, www.crops-robots.eu en Sweeper, www.sweeper-robot.eu) door Wageningen
University in samenwerking met andere kennisinstellingen en industrie
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hun aanbod van dienstverlening. Hun dienstverlening richtte zich specifiek op
enkele werkgevers met wie is gesproken. Sommige richten de bemiddeling
voornamelijk op Poolse arbeidsmigranten voor de glastuinbouw, andere
bemiddelen juist breder dan Polen of voor meer sectoren dan alleen de
glastuinbouw. Er is met stakeholders gesproken als lokale en provinciale
overheden en belangenorganisaties die zich beleidsmatig bezighouden
met het snijvlak van de groenteglastuinbouw en Poolse arbeidsmigranten.
In de bijlage zijn enkele kenmerken van de respondenten opgenomen. De
bereidheid bij zowel werkgevers, uitzendbureaus als stakeholders om tijd vrij te
maken voor het interview, was groot. Zij gaven aan dat het onderwerp ook hen
bezig hield. Er is gestopt met het werven van nieuwe respondenten toen zich
geen nieuwe informatie meer aandiende (verzadiging). Met deze diversiteit
aan respondenten pretenderen we niet dat het onderzoek representatief is
voor de gehele groenteglastuinsector, maar wel dat het een breed beeld geeft
van personeelsstrategieën die in de sector worden toegepast.
De interviews zijn opgenomen en de gespreksverslagen zijn woordelijk
uitgewerkt en aan de respondenten voorgelegd. Aan de getranscribeerde
gespreksverslagen zijn codes toegekend, waarbij een ‘low road’-strategie
is geïnterpreteerd als werken met tijdelijke dienstverbanden, een
standaardbeloning, een gering cursusaanbod, geen actief (personeels)
beleid gericht op het bieden van perspectief en een (toekomstige) inzet
gericht op schaalvergroting en massaproductie. Een ‘high road’-strategie
blijkt uit het aanbieden van duurzame arbeidsrelaties, een hoger loon,
investeringen in kennis en vaardigheden, perspectief bieden door onder meer
promotiemogelijkheden en (toekomstige) inzet op kennis en technologie.
Uiteraard is de verdeling tussen werkgevers die een ‘low road’ en die een ‘high
road’ personeelsstrategie hanteren, niet altijd zo absoluut en combineren
werkgevers mogelijk elementen.

3.4 Bevindingen
Krapte op de arbeidsmarkt
Alle voor dit onderzoek geïnterviewde werkgevers, uitzendbureaus en
stakeholders ervaren minder aanbod van Poolse arbeidsmigranten terwijl
de vraag naar arbeid is toegenomen. De vijver van Poolse arbeidsmigranten
die interesse hebben om in Nederland te komen werken, wordt kleiner. Een
uitzendbureau maakt het beeldend met cijfers:
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‘Een aantal jaren geleden als we 100 mensen nodig hadden, waren er
2.000 Poolse aanmeldingen. We kozen 1 op de 20 beste mensen uit.
En van alle aanmeldingen die we nu hebben, krijgt de helft een baan’
(r 9).
Het dalende aanbod van Poolse arbeidsmigranten komt, volgens de
geïnterviewde uitzendbureaus, doordat minder Poolse arbeidsmigranten naar
Nederland komen en zij vaker uitwijken naar andere sectoren om daar te gaan
werken. In sectoren als distributiecentra, bouw en installatietechniek zijn de
lonen hoger. Een minder grote toestroom van Poolse arbeidsmigranten naar
Nederland is volgens werkgevers en uitzendbureaus mede het gevolg van
de introductie van een wettelijk minimumloon in Duitsland. Poolse arbeidsmigranten verdienen daar nu een hoger loon en hebben minder reistijd
waardoor ze de voorkeur geven aan Duitsland. Een minder welkom werkklimaat
in Engeland ‘verdoezelt’ volgens een werkgever het potentiële dalende
aanbod enigszins, doordat vanuit Engeland nu een groter aanbod van Poolse
arbeidskrachten in Nederland beschikbaar is. Ook wordt de economische groei
in Polen als reden gezien voor de keuze om in eigen land te blijven werken.
Maar volgens een uitzendbureau is het niet zo dat het aanbod van Poolse
arbeidsmigranten zeer sterk terugloopt; het gemiddelde salaris in Polen ligt
nog altijd veel lager dan in West-Europa, waardoor aanzienlijke migratiestromen
vanuit Polen nog wel aan de orde zijn, en de forse en stijgende migratiecijfers
van de afgelopen jaren ondersteunen deze observatie van de respondenten.
Werkgevers en uitzendbureaus ervaren niet alleen minder aanbod, zij ervaren
ook dat de samenstelling wijzigt. Uitzendbureaus werven Poolse werknemers
nu meer uit andere, meer oostelijke regio’s van Polen nu het aanbod vanuit
de westelijke regio’s van Polen afneemt. De Poolse arbeidsmigranten die zich
aanmelden zijn over het algemeen jonger, minder hoog opgeleid en werkgevers
ervaren een minder hoog arbeidsethos. Ze komen voor een kortere periode
naar Nederland dan hun voorgangers en hebben vaker als doel een bepaalde
uitgave te financieren, bijvoorbeeld een vakantie of keuken, terwijl voorheen
onderhoud van hun gezin vaker de reden was. In deze korte periode van, zeg
een halfjaar, wordt werken in Nederland beleefd als een ervaring en vertier. Een
ander patroon dus, maar het gebeurt ‘ook zat’ dat Poolse arbeidsmigranten
toch in Nederland blijven.
Uitzendbureaus reageren op deze gespannen arbeidsmarkt door te
bemiddelen voor een breder aanbod van Oost-Europese arbeidsmigranten.
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Zij bemiddelen arbeidsmigranten uit andere lidstaten van de Europese
Unie waarvoor evenmin restricties gelden om in Nederland te werken.
Zij kiezen voor die lidstaten die in vergelijking met Nederland een hoger
werkloosheidscijfer hebben en waar het salarisniveau lager ligt. Lidstaten vallen
af waar uitzendbureaus ‘qua gevoel minder mee hebben’. Uitzendbureaus
breiden hun bemiddeling uit naar landen zoals Roemenië en ontsluiten de
Europese arbeidsmarkt voor Moldavische en Oekraïense burgers die in het
bezit zijn van een Roemeens paspoort. Door het krappe aanbod van Poolse
arbeidsmigranten accepteren werkgevers dat uitzendbureaus ‘gewoon een mix
hebben’ en arbeidsmigranten met verschillende Oost-Europese nationaliteit
aanbieden.
Het aanbod van Nederlandse werkzoekenden speelt geen rol in de opvang
van de vraag naar arbeidskrachten. De Europese arbeidsmarkt zorgt voor een
breed aanbod van arbeidsmigranten dat in aantal nagenoeg voldoet voor
de vraag waardoor werkgevers wel krapte maar geen absoluut tekort van
arbeidskrachten ervaren. De glasgroente kent pieken in het werk: heel veel
werk in de zomer, in de winter neemt het sterk af, om in het voorjaar weer
toe te nemen tot een piek in de zomer. Werkgevers en uitzendbureaus zijn
van mening dat vanwege het cyclische werkpatroon Nederlandse werknemers
geen reëel alternatief zijn, want zij willen graag een contract voor het gehele
jaar. Het valt niet mee om Nederlanders te vinden die maar zeven of acht
maanden willen werken. Er worden eerder minder dan meer Nederlandse
werknemers in de groenteglastuinbouw verwacht. De economie trekt aan,
het opleidingsniveau stijgt en het salaris in andere sectoren gaat omhoog,
waardoor er genoeg alternatieven zijn en Nederlanders niet gaan werken
in de groenteglastuinbouw. Naar het oordeel van een uitzendbureau dat
bemiddelt voor meerdere branches, is er aanbod van Nederlandse werkenden
die eventueel zouden willen komen werken als de sector zelf de handschoen
oppakt wat betreft arbeidsvoorwaarden, waarbij het gaat ‘om het gehele
pakket’. Meerdere werkgevers geven aan dat als er te veel mensen werken
die niet dezelfde taal spreken en die een andere cultuur hebben (‘kijken naar
andere voetbalwedstrijden’), het op een gegeven moment voor Nederlandse
werkenden ook niet meer leuk is en ze ook niet meer komen. Aldus een
respondent:
‘Er is zo’n tipping-point, als je daar over heen gaat dan whop, drie jaar
daarna ben je al je Nederlandse krachten kwijt’ (r 17).
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Maatregelen die wel of niet worden ingezet in reactie op een krappe
arbeidsmarkt
Het verlagen van opleidings- en werkervaringseisen is de meest gehoorde
verandering om om te gaan met het teruglopende Poolse arbeidsaanbod.
Werkgevers verlagen hun functie-eisen voor productiewerk zodat een groter
aanbod van werkenden aan de functie-eisen kan voldoen en beschikbaar
komt. Eenmaal werkzaam, bieden werkgevers nauwelijks cursussen aan omdat
deze naar hun oordeel voor de functie niet noodzakelijk zijn, ‘anders ga je
over de kop’. Het bevestigt het beeld van de allemans arbeidsdeelmarkt
waarbij specifieke vaardigheden niet belangrijk zijn voor het uitvoeren
van de werkzaamheden. Een enkele werkgever biedt wel Nederlandse les.
Niet veel arbeidsmigranten volgen die echter, omdat ze, zoals werkgevers
zeggen, na het werk vaak te moe zijn om nog te studeren of omdat ze geen
interesse hebben om de taal te leren, aangezien ze weer teruggaan naar hun
herkomstland. Werkgevers met een personeelsafdeling stellen Nederlandse
les wel als voorwaarde voor verdere loopbaanontwikkeling.
Naast aanpassing van de functie-eisen zien nagenoeg alle werkgevers en
uitzendbureaus goed werkgeverschap als maatregel om arbeidsmigranten aan
zich te binden. Onder goed werkgeverschap wordt verstaan: omgaan met het
personeel zoals met vast personeel, met respect, niet als buitenstaander maar
als collega, betrouwbaar (bijvoorbeeld door het controleren van loonstroken
van uitzendbureaus), en het nakomen van afspraken.
‘We doen waar we het meeste invloed op hebben als uitzendbureau;
dat we alles duidelijk, betrouwbaar en goed communiceren. Goede
afspraken vooraf en alles nakomen. Betalingen altijd op de juiste
dag en op de juiste manier voldoen want als je dat een aantal weken
volhoudt, dan zie je dat de argwaan weggaat en dat mensen zicht op
hun gemak voelen en beter gaan presteren’ (r 9).
Goed werkgeverschap met de hierboven weergegeven invulling, doet denken
aan het model van ‘high cost, high trust’: bevorderen van groot onderling
vertrouwen. Als arbeidsmigranten het gevoel hebben dat zij door werkgevers
eerlijk worden behandeld omdat gemaakte afspraken worden nagekomen,
zullen zij mogelijk langer blijven.
HR-elementen van een ‘high road’-strategie als een hoger loon en een
vast dienstverband om medewerkers te stimuleren langer te blijven werken,
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hanteren werkgevers nagenoeg niet. Een hoger loon betalen dan in de cao
is afgesproken, wordt niet gedaan uit kostenoogpunt. Veel mensen doen
hetzelfde werk en als zij allen meer loon ontvangen, wordt het naar het oordeel
van de werkgevers een te kostbare aangelegenheid. Redelijk wat tuinders
zetten bij een bovengemiddelde prestatie in combinatie met een goede
kwaliteit, prestatiebeloning in. Prestatiebeloning is niet specifiek ingezet in
reactie op de krapte, maar bindt volgens enkele werkgevers wel meer dan een
algehele loonsverhoging. Andere werkgevers zien gevaren in het toepassen
van prestatiebeloning ‘qua netheid van werken’ en ‘dat arbeidsmigranten zich
richten op de oogst en minder aandacht besteden aan andere werkzaamheden,
waardoor uiteindelijk het productieproces minder goed loopt’.
In de regel wordt aan alle arbeidsmigranten een tijdelijk dienstverband
geboden. Argumenten hiervoor zijn dat er het hele jaar rond geen werk is, een
contract voor onbepaalde tijd lastig is te beëindigen en dat arbeidsmigranten
(ook) zelf, naar het oordeel van enkele werkgevers, geen vaste aanstelling
willen. Slechts zeer beperkt worden arbeidsmigranten door werkgevers op
een vast contract aangenomen. Veelal is deze vaste aanstelling onderdeel
van een loopbaanontwikkelingstraject. Tuinders, voornamelijk die met een
groter areaal en meerdere locaties en een adviseur personeelszaken, trachten
arbeidsmigranten sinds de krapte op de arbeidsmarkt te binden door hun
loopbaanontwikkeling in het vooruitzicht te stellen. In de woorden van een
adviseur personeelszaken:
‘Iedere uitzendkracht begint bij ons in een productiefunctie. Dan
wordt er gekeken wat diegene kan, wat hij wil, haalt hij de normen
en is hij altijd aanwezig. Is het iemand die zijn schouders eronder zet
en graag meer wil, dan wordt er een traject mee aangegaan. En dat
traject bestaat uit een gesprek: wat wil je en wat kunnen we jou bieden
dat het voor jou een uitdaging is. Wat zou je later willen. Dat wordt
allemaal geïnventariseerd. Daarna wordt ook direct een Nederlandse
cursus aangeboden’ (r 18).
Met het bieden van perspectief en door vacatures eerst intern uit te zetten, is
volgens haar ‘een omslag bereikt’. In dit traject moeten arbeidsmigranten zelf
ook gesteund worden omdat ze hoort: ‘jullie kunnen wel zeggen dat ik veel
in mijn mars heb, maar ik blijf maar die Pool’. Niet alle werkgevers delen de
zienswijze dat arbeidsmigranten perspectief moet worden geboden. Zij zijn
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van mening dat de investeringskosten zich niet terugverdienen of dat maar
een klein deel van de mensen nodig is om door te groeien naar het kader.
Werkgevers zeggen:
‘Je kan maar enkele procenten van de mensen gebruiken voor het
doorgroeien naar een kaderfunctie in productiewerk, dan ga je niet 80
procent hoop bieden op promotie. Degene die meer kunnen en willen
komen waarschijnlijk wel bovendrijven’(r 12).
En: ‘Je moet afvragen in hoeverre je personeel wilt behouden (…).
Want je betaalt en investeert in mensen maar je krijgt het niet terug
omdat de functie er niet om vraagt’ (r 15).
De glastuinbouwbedrijven met een kleiner areaal zeggen minder variëteit in
functies te hebben en bieden arbeidsmigranten perspectief door afwisseling
van werkzaamheden, hun een eigen taak en verantwoordelijkheid te geven en
voldoende werk te bieden.
Tot slot geven de respondenten aan dat huisvesting zowel een maatregel
vormt om arbeidsmigranten te stimuleren te (blijven) werken in de glastuinbouw
als een conditio sine qua non voor uitbreiding en verdere (economische) groei
van de sector. Enkele tuinders bezitten zelf woningen; expliciet aangekocht of als
onderdeel van de aangekochte kasuitbreiding. De overgrote meerderheid van
de Oost-Europese arbeidsmigranten is voor hun huisvesting echter afhankelijk
van uitzendbureaus. De werkgevers met wie is gesproken, zien huisvesting
van arbeidsmigranten voornamelijk als een taak van de intermediairs:
‘het uitzendbureau is gecertificeerd, dus ik ga er van uit dat het goed is.’
Huisvesting wordt niet beschouwd als een arbeidsvoorwaarde in ruime zin
waarop werkgevers expliciet hun stempel willen zetten, maar zij besteden het
uit aan uitzendbureaus. Huisvesting is zeker een vraagstuk voor de (regionale)
overheden waarmee is gesproken. De toenemende aantallen Oost-Europese
arbeidsmigranten die in Nederland werken, vragen om een groter aanbod van
(tijdelijke) huisvesting. Gemeenten wordt gevraagd bestemmingsplannen aan
te passen zodat huisvesting mogelijk wordt in bijvoorbeeld complexen die een
andere bestemming dan woonbestemming hebben, maar stuiten daarbij vaak
op bezwaar van omwonenden. Uit de gesprekken blijkt dat, mogelijk mede
door de grote druk uit de samenleving, de focus van (regionale) overheden ligt
op huisvesting en niet op integratie in de lokale gemeenschap.
Een werkgever met een afwijkende teelt (potplanten) en een complexer
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productieproces legt de verantwoordelijkheid voor beslissingen laag in
de organisatie neer, bij zelfsturende teams. In deze zelfsturende teams is
ten minste 60 procent van het personeel Nederlandstalig en zij ontvangen
een kwart van de winst. Met arbeidsmigranten die potentie hebben, wordt
na drie of zes maanden een traject aangegaan en zij dienen onderwijl de
Nederlandse taal te leren. Als beide partijen na twee jaar nog op een lijn
zitten qua ontwikkelambitie en -mogelijkheid, wordt de uitzendkracht in vaste
dienst genomen. Bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden zijn nodig om
het veelomvattende productieproces in goede banen te leiden en in deze
vaardigheden wordt geïnvesteerd. Dit doet denken aan de kenmerken van een
bedrijfsgerichte arbeidsdeelmarkt. De ‘high road’-strategie die deze werkgever
hanteert, vloeit voort uit de complexiteit van de productie en is geen reactie
op tekorten op de arbeidsmarkt. Door de gehanteerde personeelsstrategie
kampt de werkgever minimaal met krapte op de arbeidsmarkt. Er is aanbod
van Nederlandse werknemers die willen komen werken en arbeidsmigranten
blijven er werken omdat hun perspectief wordt geboden.
Kortom, de ingezette personeelsstrategieën maken duidelijk dat de
werkgevers in tijden van krapte overwegend blijven inzetten op een ‘low
road’-strategie waarbij het werkgeversbelang de meeste aandacht krijgt. Zij
zoeken de oplossing voor de ervaren krapte in het verlagen van de functieeisen, waardoor een groter aanbod van werkenden beschikbaar komt dat aan
de eisen kan voldoen. Eenmaal in dienst, blijft de investeringsneiging laag.
Werkgevers blijven inzetten op tijdelijke dienstverbanden, bieden standaard
geen hoger loon dan het cao-loon en tonen geringe betrokkenheid bij
huisvesting. Werkgevers investeren wel in het wederzijdse vertrouwen van ‘high
cost, high trust’ door goed werkgeverschap. Door het nakomen van gemaakte
afspraken en dit transparant te maken, hopen ze bij arbeidsmigranten ‘in een
goed blaadje te staan’. Meer aandacht voor de ontwikkelmogelijkheden van
buitenlandse uitzendkrachten hebben met name de grotere werkgevers die
werken met een adviseur personeelszaken maar daarbij gaat het om zeer
geringe aantallen. Een witte raaf – in productieproces en personeelsaanpak –
hanteert een ‘high road’-strategie met zelfsturende teams en kampt minimaal
met krapte op de arbeidsmarkt. In de volgende paragraaf komt aan de orde
of werkgevers dezelfde bedrijfsstrategie blijven hanteren of deze aanpassen in
reactie op de ervaren krapte.
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(Toekomst)strategieën groenteglastuinbouw
Schaalvergroting en efficiënter produceren van de groente zijn de strategieën
van bijna alle werkgevers in de groenteglastuinbouw. De schaalvergroting
wordt bereikt door het opkopen van kleinere of oudere kassen, door
samen te werken, waarbij partijen die eerst elkaars concurrent waren samen
verdergaan om sterker te staan, of uitbreiding van het areaal, gefinancierd
door extern kapitaal aan te trekken.22 De uitbreiding van de teelt verplaatst
zich naar Noord-Holland Noord en Zeeland, waar de grondprijzen lager zijn
dan in Zuid-Holland. Het verplaatsen van de teelt in de toekomst naar landen
waar de lonen lager liggen en/of er meer aanbod is van arbeidskracht, is
bij geen enkele tuinder met wie gesproken is, aan de orde gekomen. Met
de schaalvergroting gericht op massale productie van een bepaalde teelt
en inzet op kostenbesparing, hanteert de glasgroentesector eveneens een
‘low road’-strategie voor de toekomst. Werkgevers leggen hun focus bij het
optimaliseren van hun groenteteelt en bezien nagenoeg niet, of zeer zelden,
de mogelijkheden om over te stappen op hoogwaardiger teelt. Een werkgever
is bijvoorbeeld gestart met een algenproject voor de productie van eiwit.
Volgens de geïnterviewde werkgevers brengen de huidige schaalomvang
en het productieproces te veel kosten met zich mee om over te stappen op
een andere (hoogwaardige) teelt. Daarnaast lijkt het ook een kwestie van
gewoonte, want ‘een bakker wordt ook geen slager’ en ‘tuinders snijden
niet in hun eigen taak’. Bij het produceren van nicheproducten plaatst een
werkgever de kanttekening dat ze gekweekt (gaan) worden in enorme kassen
die zijn gebouwd om bulkproducten te produceren, waardoor het nicheproduct
uiteindelijk door het grote volume ook een massaproduct gaat worden.
De schaal van de bedrijven neemt toe en de inzet van arbeidsmigranten
blijft nodig, ondanks de trends van robotisering en kunstmatige belichting.
Robotisering zou een alternatief kunnen zijn voor het grote(re) beroep op
arbeidskrachten binnen een krappe arbeidsmarkt. De werkomstandigheden
zijn de laatste twintig jaar sterk verbeterd en hebben geleid tot verlichting van
het werk, ‘het werk wordt nu uitgevoerd door drie of vier mensen, vroeger
deden tien tot twaalf mensen hetzelfde werk en dan was je ook nog bekaf’.
Robotisering biedt vooralsnog echter geen volwaardige vervanging van
menskracht. Robots kunnen de unieke oog-handcoördinatie niet evenaren.
22 Het glasareaal omvat 4.700 ha. groenten in 2010. In de periode 2005-2010 was er sprake van een
vergroting van de bedrijfsomvang die nog niet eerder zo snel is gegaan. Jaarlijks stopt 10 tot 15
procent van de bedrijven. (Veerman, 2018, p. 63).
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Er wordt wel geëxperimenteerd, maar technische, financiële en organisatorische
aspecten maken dat robotisering nog niet commercieel beschikbaar is.
Werkgevers en uitzendbureaus zijn er dan ook van overtuigd dat de komende
vijf tot tien jaar ‘handjes’, en dus arbeidsmigranten, nodig blijven. Voor daarna
is het beeld volgens een werkgever:
‘Over 10 jaar is het productieproces gedeeltelijk geautomatiseerd. Ik
denk dat we nog steeds arbeidsmigranten hebben. Voor de pieken
blijft dat. Maar dan hebben we er wel minder nodig’ (r 2).
In de slag om efficiënter te produceren wordt meer en meer ingezet op
kunstmatige belichting. Klanten willen groenten als tomaten, paprika’s
en aubergines graag gedurende het gehele jaar eten en niet alleen in het
oogstseizoen. Daarmee vragen afnemers ook aan de groentekwekers om het
gehele jaar de groente te leveren. Kunstmatige belichting geeft de mogelijkheid
om het jaar rond te oogsten en lijkt de mogelijkheid te bieden om werknemers
een duurzamer, mogelijk vast, contract te bieden. Dit laatste blijkt echter niet uit
de gesprekken. Groenteglastuinbouwbedrijven die werken met kunstmatige
belichting bieden arbeidsmigranten geen duurzame arbeidsrelatie aan noch
werken zij met Nederlandse werknemers. Deze intentie is er wel bij werkgevers
die belichting overwegen. Het blijkt dus lastig om slechts een enkel element
van een ‘high road’ strategie te implementeren. Het moet passen binnen een
bredere strategie die de werkgever voorstaat.
Naar het oordeel van de enkele werkgever die zelf een ‘high road’-strategie
hanteert, staan directeuren-eigenaren, die door de schaalvergroting inmiddels
deel uitmaken van een managementteam, nu voor de keuze om door te gaan
op de ingeslagen weg van schaalvergroting en hiërarchie of om meer waarde
aan het product toe te voegen en daarbij werknemers meer vertrouwen te
geven. Wat betreft die laatste keuze:
‘De beslissing neerleggen niet hoog in de boom maar juist extreem
laag. Ze moeten zelf lokaal beslissen wat ze gaan doen en met
oneindig vertrouwen. Ervan uitgaan dat ze dan het juiste doen. Hun
belang is ons belang’ (r 17).
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3.5 Conclusies
In de media was er recent veel aandacht voor het personeelstekort in de
glasgroentesector doordat er minder Poolse arbeidsmigranten beschikbaar
zijn, van wie de sector sterk afhankelijk is. In dit hoofdstuk is onderzocht of
werkgevers hun personeelsstrategie aanpassen en meer aandacht krijgen voor
de belangen van arbeidsmigranten als het lastiger wordt om aan voldoende
personeel te komen.
Uit de gevoerde gesprekken blijkt dat werkgevers overwegend oplossingen
zoeken die passen binnen hun huidige personeelsstrategie en niet overstappen
op een andere personeelsstrategie. Een ‘low road’-personeelsstrategie met
nadruk op kostenreductie en de inzet van arbeidsmigranten op flexibele
arbeidscontracten blijft dominant. Binnen deze strategie hechten werkgevers
en uitzendbureaus nu wel meer belang aan respectvolle bejegening van
arbeidsmigranten en het nakomen van gemaakte afspraken. Daarmee zetten
zij in op het vergroten van het onderlinge vertrouwen en maken ze duidelijk
dat zij hun medewerkers waarderen. Deze aanpak gaat samen met een groter
besef van bijvoorbeeld het belang van correcte loonuitbetaling, maar leidt
niet tot een algemene loonsverhoging. Veel blijft dus hetzelfde en ook op
een gespannen arbeidsmarkt blijven werkgevers tijdelijke dienstverbanden
aanbieden en investeren zij niet in medewerkers. Alleen de grotere werkgevers
gaan met arbeidsmigranten met potentie een ontwikkeltraject aan en bieden
hen Nederlandse les aan. Het betreft echter slechts een klein aantal migranten
die mogelijk na twee jaar een vast contract aangeboden krijgen.
In de regel bieden werkgevers aan arbeidsmigranten geen vast dienstverband aan, noch in tijden van krapte, noch als kunstmatige belichting de
mogelijkheid biedt om het hele jaar rond te oogsten. Dit duidt erop dat in
de ogen van de werkgevers elementen van een ‘high road’-strategie, waarin
de nadruk ligt op een duurzame band met en investeringen in het personeel,
niet goed te verenigen zijn met een personeelsstrategie waarin kostenreductie
centraal staat. Er lijkt sprake van een directe relatie tussen het productieproces
en de personeelsstrategie. Een productieproces waarin alleen algemene
vaardigheden nodig zijn, maakt een ‘low road’-strategie mogelijk en
aantrekkelijk. Ook bij een krapper wordende arbeidsmarkt blijft deze strategie
(vooralsnog) dominant. Uit de gesprekken blijkt dat indien het productieproces
complexer wordt en bedrijfsgerichte vaardigheden belangrijker worden, het
wel noodzakelijk wordt om te investeren in medewerkers en hen te binden
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vanwege de hoge kosten als zij vertrekken. Vooralsnog is hiervan in het
overgrote deel van de sector echter geen sprake.
Werkgevers zoeken de oplossing voor de ervaren krapte vooral in verbreding
van het aanbod van personeel op de Europese arbeidsmarkt waaronder zij
werven. Zij verlagen de functie-eisen voor productiewerk zodat een groter
aanbod van arbeidskrachten eraan voldoet en beschikbaar komt. Daarbij
biedt het vrije verkeer van werknemers binnen de Europese Unie werkgevers
de mogelijkheid om ook werknemers uit andere lidstaten van de Europese
Unie te halen, waarmee de uitzendsector een nieuw businessmodel heeft
ontwikkeld (Been & De Beer, 2018). Dit onderzoek nuanceert dan ook de
alarmerende toon in de media over grote personeelstekorten. Hierbij past
de kanttekening dat in het onderzoek de percepties van werkgevers centraal
stonden en niet het feitelijk personeelstekort is onderzocht. Het bredere
aanbod van arbeidsmigranten uit de andere oostelijke lidstaten roept de vraag
op of gevestigde Poolse arbeidsmigranten niet verdrongen zullen worden
wanneer zij betere arbeidsvoorwaarden nastreven. Zolang er arbeidsmigranten
beschikbaar zijn om hier voor minimale arbeidsvoorwaarden te komen werken,
is er weinig stimulans voor werkgevers om werknemers te binden.
Deze studie veronderstelt dat een personeelsstrategie met meer aandacht
voor de belangen van medewerkers, hen ertoe beweegt langer te blijven
werken voor hun huidige werkgever. De meeste werknemers willen enige
werkzekerheid en de mogelijkheid om door te groeien (Van der Klein,
Aussems, Jansma, De Gruijter & Piets, 2016). Uit de literatuur blijkt dat
ontwikkelmogelijkheden een belangrijke bijdrage leveren aan tevredenheid
met het werk (Dekker & De Beer, 2015). We hebben in dit onderzoek niet
aan de Oost-Europese arbeidsmigranten zelf gevraagd in hoeverre een
‘high road’-personeelsstrategie met ontwikkelmogelijkheden en meer
zekerheid, hen zou motiveren langer te blijven werken. Volgens werkgevers
ligt bij arbeidsmigranten hier niet de grootste prioriteit omdat de meeste
arbeidsmigranten toch maar tijdelijk in Nederland zouden blijven. Voor een
deel van hen geldt dit inderdaad, maar een aanzienlijk deel – zo blijkt uit het
volgende hoofdstuk over migratiepatronen – vestigt zich voor langere tijd in
Nederland. De veronderstelling dat Oost-Europese arbeidsmigranten niet
geïnteresseerd zouden zijn in een duurzamere verbintenis lijkt zeker niet voor
iedereen te gelden. Werk is daarbij niet het enige aspect in de keuze van
Poolse arbeidsmigranten om in Nederland te (blijven) werken, ook aspecten
als huisvesting, ervaren discriminatie en zich thuis voelen zijn van invloed
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(Gijsberts et al., 2018). Alle actoren, dus inclusief werkgevers, maar zij niet
alleen, kunnen een positieve bijdrage leveren aan hun integratie in de (lokale)
Nederlandse samenleving. Diverse maatschappelijke organisaties zouden zelf
hiertoe het initiatief dienen te nemen, aangezien regionale overheden de
focus leggen op huisvesting en financiële ondersteuning veelal ontbreekt.
De inzet van arbeidsmigranten in de glastuinbouw lijkt de komende
jaren nog noodzakelijk, want – na de mechanisering in de twintigste eeuw
waardoor het oogstproces minder mensen vergde en het werk fysiek minder
zwaar werd – bieden automatisering en robots momenteel nog geen
volwaardig alternatief voor de unieke oog-handcoördinatie van mensen.
De aandacht in de glastuinbouw voor de toekomst blijft vooralsnog gericht
op schaalvergroting, veredeling van de teelt en efficiënter produceren.
Weinig werkgevers in de groenteglastuinbouw maken de keuze om het
productieproces minder arbeidsintensief te maken door over te stappen op
hoogwaardige teelt of een breder aanbod rond groente te leveren. Werkgevers
blijven voor de toekomst op dezelfde personeelsstrategie inzetten op het
moment dat zij veel arbeidsmigranten in dienst hebben, zij een langdurige
relatie hebben opgebouwd met uitzendbureaus, de kosten van de overgang
naar een andere productieproces hoog zijn en Nederlandse werknemers
een geringe bereidheid hebben om in de sector te werken. Hierdoor is er
sprake van padafhankelijkheid (Ruhs & Anderson, 2010). Of dit in het licht
van de concurrentie om dure Nederlandse grond met hoge kosten en smalle
marges, en de personeelskrapte wel een duurzaam houdbare strategie
is, zal de toekomst uitwijzen. Het lijkt ons verstandig dat werkgevers deze
toekomst niet afwachten, maar anticiperen op een duurzame strategie en de
inzet van (buitenlandse) werknemers hierbij betrekken. Belangenorganisaties
zouden samen met werkgevers ideeën en plannen kunnen maken hoe uit
de geschetste padafhankelijkheid te komen. Zij zouden het productieproces
onder de loep kunnen nemen en bezien of een andere productiewijze meer
perspectief biedt voor een duurzame toekomst. Sociale partners en mogelijk
ook de overheid kunnen in dit proces een aanjagende functie vervullen door
aan de consument te communiceren dat een duurzame houdbare strategie
een hogere prijs vraagt.
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$ĎNCIG
Tabel: Achtergrondkenmerken respondenten
________________________________________________________________________________
Respondent

Doelgroep

6GGNVHQEWU

r1

Stakeholder

Gemeente

r2

Werkgever

Tomaten

r3

Stakeholder

Glastuinbouw

Omvang

Provincie

Zuid-Holland
40 ha.

Diverse locaties in
diverse provincies
(West-Brabant, Zeeland,
Zuid-Holland)
Landelijk

r4

Werkgever

Tomaten

r5

Uitzendbureau

Kaderpersoneel

15 ha.

Zuid-Holland

Zuid-Holland

r6

Stakeholder

Provincie,
gemeente

Noord-Holland

r7

Werkgever

Komkommer

10 ha.

Drenthe

r8

Uitzendbureau

Glastuinbouw

1.400 uzk

Zuid-Holland

r9

Uitzendbureau

Glastuinbouw

3.000 uzk

Zuid-Holland

r 10

Werkgever

Paprika’s

12 ha.

Zuid-Holland

r 11

Stakeholder

Glastuinbouw

Zuid-Holland

r 12

Werkgever

Paprika’s

2 ha.

Zuid-Holland

r 13

Uitzendbureau

Diverse sectoren

8.000 uzk

Noord-Brabant

r 14

Uitzendbureau

Polen

2.000 uzk

Noord-Brabant

r 15

Werkgever

Paprika’s

90 ha.

Noord-Brabant

r 16

Werkgever

Tomaten

100 ha.

Zuid-Holland, Zeeland,
Noord-Holland

r 17

Werkgever

Kamerplanten

20 ha.

Zuid-Holland

r 18

Werkgever

Tomaten

40 ha.

Zuid-Holland, Zeeland

Noot. ha. = hectare; uzk = uitzendkrachten
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4. Blijven of terugkeren?
Wat werkpatronen van Oost-Europese
arbeidsmigranten ons kunnen leren over
de aard van de hedendaagse migratie

Dit hoofdstuk is een bewerkte versie van:
Strockmeijer, De Beer en Dagevos. (2018). ‘Blijven of terugkeren? Wat
werkpatronen van Oost-Europese arbeidsmigranten ons kunnen leren over de
aard van de hedendaagse migratie’ Mens en Maatschappij, 93(1), 5-29. Een
Engelstalige versie van het manuscript is in 2019 gepubliceerd in Journal of Ethnic
and Migration Studies, 45(13), 2430-2446, met de titel ‘Should I stay or should I
go? What we can learn from working patterns of Central and Eastern European
labour migrants about the nature of present-day migration’.
De auteurs ontwikkelden gezamenlijk het idee en ontwerp voor deze studie.
Strockmeijer voerde de analyses uit en schreef het manuscript. De Beer en
Dagevos hebben redactioneel bijgedragen aan het manuscript.
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4.1 Inleiding
Het verkeer van werknemers binnen de Europese Unie is vrij. Dit is een van
de grondbeginselen van het Verdrag van Rome van 1957, verwoord in artikel
45 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Burgers
hebben het recht werk te zoeken en te aanvaarden, te reizen en te verblijven
op het grondgebied van de lidstaten voor dit doel, en onder voorwaarden
op het grondgebied van een lidstaat te verblijven na afloop van een
dienstbetrekking (Lodder, 2016). Een van de belangrijkste consequenties van
de uitbreiding van de Europese Unie in 2004 en 2007 was de openstelling
van de Nederlandse arbeidsmarkt voor de inwoners van nieuwe lidstaten.
Werkgevers verwelkomden de mogelijkheden om nieuwe arbeidsmigranten
te werven.
Veel inwoners van de nieuwe lidstaten maakten gebruik van de mogelijkheid
om in West-Europa te gaan werken om een hoger loon te verdienen. In het
afgelopen decennium zijn grote aantallen arbeidsmigranten uit Oost-Europa in
Nederland komen werken. Arbeidsmigranten die inwoner zijn van landen die
deel uitmaken van de Europese Unie hebben geen arbeidsvergunning nodig
om in Nederland te kunnen werken. Werkgevers kunnen deze nieuwe groep
werknemers daarom relatief eenvoudig inzetten (Berkhout et al., 2014). De
vraag is of deze arbeidsmigranten ook in Nederland blijven. Piet Hein Donner,
toenmalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, sprak in 2010 in de
Tweede Kamer de verwachting uit dat ‘Polen en andere Oost-Europeanen zich
niet permanent in Nederland vestigen. De meesten gaan vroeg of laat terug
naar hun land van herkomst en zullen geen “gastarbeiders” worden’.23 Hiermee
reageerde hij op uitlatingen van een Haagse wethouder dat arbeidsmigranten
uit Oost-Europa komen om te blijven.24
Recente discussies op gemeentelijk niveau laten zien dat het vraagstuk
van wel of niet tijdelijke vestiging van Oost-Europese arbeidsmigranten nog
steeds actueel is. Gemeenten staan voor de vraag of zij de vestiging faciliteren
in recreatieparken (onder meer in de gemeente Asten en Gemert), op eigen
terrein van de werkgever (onder meer in Enkhuizen), (tijdelijke) bewoning
in leegstaande of voormalige kantoorpanden toestaan (onder meer in
Roosendaal), meewerken aan Polenhotels (onder meer in Schagen, Dronten,
Bergen op Zoom, Emmeloord, Ede, Westland) of uitbreidingsplannen
23 Oost-Europeanen gaan wel weer weg als werk ophoudt. Trouw, 3 november 2010.
24 Zelfs mislukte Polen blijven gewoon in Nederland. Trouw, 1 november 2010.
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vormgeven om midstaywoningen voor tijdelijke bewoning of een nieuw ‘dorp’
mogelijk te maken (onder meer in Horst aan de Maas en Waalwijk).
De komst van grote aantallen Oost-Europese arbeidsmigranten heeft
in onderzoek en beleid de discussie aangewakkerd over de aard van de
migratie. Lange tijd was het heersende beeld – of beter: de hoop – dat het bij
arbeidsmigranten uit Oost-Europa in Nederland vooral om circulaire migratie
zou gaan. Arbeidsmigranten gaan terug naar het land van herkomst wanneer
het werk klaar is en komen terug wanneer ze nodig zijn (Dagevos, 2011;
Weltevrede et al., 2009).
Met de uitbreiding van de Europese Unie in 2004 en 2007 zijn
migratiestromen op gang gekomen die meer divers en veranderlijker zijn dan
‘oude’ migratiestromen (Favell, 2008). De verschillende migratietypologieën
die in wetenschappelijke studies worden onderscheiden, nemen veelal de
gerichtheid op het herkomst- en op het bestemmingsland als indicatoren
voor de veranderde migratie. Dit zijn tamelijk indirecte metingen; dergelijke
oriëntaties zeggen immers nog weinig over het feitelijke migratiegedrag. In
dit hoofdstuk onderzoeken we werkpatronen, die inzicht geven in de aard
van migratie. De bevindingen van ons explorerend onderzoek zijn niet alleen
om wetenschappelijke, maar ook om beleidsmatige redenen relevant. De
kenmerken van arbeidsmigratie hebben immers gevolgen voor de manier
waarop migranten integreren. Daarmee kan in lokaal en nationaal beleid
rekening worden gehouden.
We beschikken over een grootschalige dataset van alle werknemers in
Nederland. Door vast te stellen hoeveel maanden per jaar werknemers uit
Oost-Europa in Nederland werkzaam zijn in combinatie met het wel of niet
ingeschreven staan in het bevolkingsregister, krijgen we meer inzicht in patronen
van migratie. Door arbeidsmigranten over een periode van vijf jaren te volgen,
kunnen we ook veranderingen in de tijd in kaart brengen. Personen die het
grootste deel van het jaar in Nederland werkzaam zijn en staan ingeschreven
in het bevolkingsregister, zullen overwegend vestigingsmigranten zijn.
Inschrijving in het bevolkingsregister vormt daarmee een alternatieve meting
van intentie tot verblijf in het bestemmingsland. Personen die kortdurend in
Nederland werken of niet staan ingeschreven, voldoen meer aan het profiel
van tijdelijke en/of circulaire migranten. Aldus trachten we in dit onderzoek
een antwoord te geven op de vraag: In hoeverre wijzen de werkpatronen van
arbeidsmigranten uit Oost-Europa op het bestaan van patronen van tijdelijke,
circulaire en vestigingsmigratie?
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4.2 Steeds meer variatie in migratie?
Europese wetgeving maakt het voor arbeidsmigranten van binnen de
Europese Unie eenvoudiger om in Nederland te komen werken dan voor
arbeidsmigranten van buiten de EU. Een EU-arbeidsmigrant kan in Nederland
werken als werknemer, als zelfstandige en als gedetacheerde. Dit wordt
mogelijk gemaakt door verschillende Unierechtelijke vrijheden: het vrije
werknemersverkeer, de vrijheid van vestiging en de vrijheid van diensten
(Lodder, 2016). Het vrije verkeer van werknemers waarborgt een gelijke
behandeling van werknemers uit de Europese lidstaten. Uitbreiding van de
EU heeft de discussie op gang gebracht of de aard van de huidige migratie
afwijkt van de eerdere postkoloniale migratie, asielmigratie en migratie
van gastarbeiders en hun gezinnen (Favell, 2008; Fermin, 2016; Glorius,
Grabowska-Lusinska & Kuvik, 2013).
De ‘nieuwe’ vormen die zich nu in Europa manifesteren, zouden meer divers
en veranderlijker zijn dan de ‘oude’ migratie (Snel, Engbersen & Leerkes, 2006)
en zich kenmerken door tijdelijke en retourmigratie (Engbersen & Snel, 2013).
Een nieuw stelsel van Europese migratie is in de maak (Favell, 2008). In het
verleden was arbeidsmigratie vaak een eenmalige beslissing, waarna men
na een korte of langere periode ofwel terugging ofwel in het gastland bleef.
Tegenwoordig kunnen werknemers uit Oost-Europa komen en gaan. Er lijkt
daarom minder sprake te zijn van vestigingsmigratie en meer van tijdelijke
migratie en/of circulaire migratie. Circulaire migratie wordt wel omschreven als
‘temporary movements of a repetitive character either formally or informally
across borders, usually for work, involving the same migrants’ (Wickramasekara,
2011 p. 1).
Kenmerkend voor circulaire migratie is dus het herhalend patroon van tijdelijk
werken in het bestemmingsland. Het (eenmalig) tijdelijke en circulaire karakter
van migratie wordt in de hand gewerkt door de geringe afstanden binnen
Europa, waardoor het niet noodzakelijk is om zich permanent te vestigen
(Weltevrede et al., 2009). Migranten uit Oost-Europa kunnen enkele weken
of maanden achtereen in Nederland werken om dan voor kortere of langere
tijd naar het thuisland terug te keren. De fysieke nabijheid en goedkope vliegen bustickets vergemakkelijken het op en neer reizen tussen Oost-Europa
en Nederland (Engbersen et al., 2013). Open grenzen stimuleren in beginsel
tijdelijk verblijf; toen in de jaren zeventig de mogelijkheden voor Turken en
Marokkanen om in het herkomstland te wonen werden beperkt, kozen velen
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voor permanent verblijf in Nederland (Lucassen & Lucassen, 2011; Obdeijn &
Schrover, 2008).
De preferentie van werkgevers om pieken in het werk of seizoenswerk
op te vangen met tijdelijke arbeidskrachten, draagt verder bij aan een
meer temporeel en circulair karakter van de hedendaagse migratie. Dit zou
bovendien aansluiten op de wens van Oost-Europese werknemers om tijdelijk
werk te verrichten (Berkhout et al, 2014; SER, 2014). De werkgever hoeft
voor werknemers van binnen de EU geen tewerkstellingsvergunning aan te
vragen. Volgens Ruhs en Anderson (2010) is er sprake van een dynamische
en wederzijdse aanpassing tussen vraag en aanbod. Wat werkgevers zoeken,
wordt sterk beïnvloed door wat werkgevers denken te kunnen halen uit het
arbeidsaanbod. In dit verband is ook van belang dat arbeidsmigratie tussen de
Europese lidstaten varieert. Veel Oost-Europese arbeidsmigranten komen via
uitzendbureaus naar Nederland zoals blijkt uit de bevindingen van hoofdstuk 2
over hun arbeidspositie. De bureaus regelen praktische zaken als het contract,
de reis, de begeleiding op de werkvloer en zo mogelijk woonruimte. De
bemiddeling van uitzendbureaus biedt arbeidsmigranten flexibiliteit omdat ze
niet in het bestemmingsland zelf naar werk hoeven te zoeken en ook een tijd
in hun thuisland kunnen verblijven.
De migratiestromen van Oost- naar West-Europa waren voor verschillende
wetenschappers aanleiding om de migratiestrategieën van Oost-Europese
migranten te onderzoeken (Drinkwater & Garapich, 2015; Düvell & Vogel,
2006; Eade et al., 2007; Engbersen et al., 2011; Engbersen & Snel, 2013;
Grabowska-Lusinska, 2013; Nijhoff & Gordano, 2016). De onderliggende
vraag is veelal in hoeverre de mobiliteit tijdelijk is, hoe waarschijnlijk het is
dat Oost-Europese arbeidsmigranten zich voor langere tijd of permanent
vestigen in het bestemmingsland, en in hoeverre er zich ‘nieuwe’ vormen van
migratie aandienen. In de studies worden migratiepatronen en migratietypen
onderscheiden die in benaming en focus enigszins van elkaar verschillen, maar
tevens grote overeenkomsten vertonen. De hieronder aangehaalde studies
geven typeringen van vestigingsmigratie, van migratie gericht op terugkeer
zoals circulaire en seizoensmigratie, en van ‘onzekere’ migratie omdat
migranten niet weten hoelang ze zullen blijven.
In Nederland onderscheiden Engbersen e.a. (2013, 2011) op basis van
gegevens over Bulgaren, Roemenen en Polen een viertal migratiepatronen
aan de hand van de binding met het bestemmingsland en de binding met het
thuisland. Binding met het bestemmingsland wordt gemeten met kenmerken
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als kennis van de Nederlandse taal, contacten met de Nederlandse bevolking
en ingeschreven staan in het bevolkingsregister. De financiële en sociale
verplichtingen in het thuisland en het hebben van een partner en kinderen
in het thuisland zijn onder meer bepalend voor de binding met het thuisland.
Een zwakke of sterke binding met het thuisland en met het bestemmingsland
liggen ten grondslag aan de onderscheiden migratiepatronen: circulaire en
seizoensmigratie, transnationale migratie, vestigingsmigratie en footloose
migratie. Circulaire en seizoensmigranten zijn niet gebonden aan het
bestemmingsland, maar onderhouden nauwe banden met het thuisland. De
vier patronen van migratie komen niet in gelijke mate voor; het patroon van
circulaire en seizoensmigratie komt voor bij 23 procent van de migranten.
Transnationale migranten hebben een sterke binding met het thuisland en
ook met het bestemmingsland; zij omvatten 13 procent van de migranten.
Vestigingsmigranten (22 procent) zijn niet gehecht aan het thuisland, maar
hebben een sterke binding met het bestemmingsland ontwikkeld, en de vierde
groep, de footloose migranten, zijn op geen van beide landen georiënteerd.
Deze groep omvat 41 procent van de arbeidsmigranten uit Bulgarije, Roemenië
en Polen.
De binding met de familie en het thuisland in combinatie met de verblijfsduur
gebruiken Düvell en Vogel (2006) om eveneens vier typen migranten te
onderscheiden: migranten gericht op terugkeer, transnationale migranten,
vestigingsmigranten en global nomads. Migranten gericht op terugkeer en
global nomads vertonen overeenkomsten met respectievelijk circulaire en
seizoensmigratie, en footloose migratie van Engbersen e.a. (2011). Verblijfsduur
is ook een belangrijk aspect in de indeling die Eade e.a. (2007) hanteren.
De positie die migranten naar hun eigen oordeel innemen in relatie tot hun
migratiestrategie, leidt volgens de auteurs tot vier migrantentypen: ooievaars,
hamsters, blijvers en zoekers. Ooievaars zijn lager geschoolde arbeiders die
elk jaar een tijd in het buitenland verblijven. Hamsters zijn arbeidsmigranten
die eenmalig of een paar keer migreren en in die periode zoveel mogelijk
geld proberen te verdienen. De blijvers hebben een lange verblijfsintentie,
overeenkomstig de vestigingsmigranten, en de zoekers hebben met footloose
migranten en global nomads gemeen dat ze niet weten hoe lang ze willen
blijven.
Migratiepatronen verschillen niet alleen van elkaar, de verblijfsintentie van
individuele migranten kan over de tijd veranderen, waardoor individuele
migratiepatronen dynamisch zijn (Burrell, 2010; Engbersen et al., 2011).
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Kenmerkend voor intra-EU-mobiliteit is de onzekerheid bij migranten over
de verblijfsduur in het bestemmingsland (Bygnes & Erdal, 2017; Drinkwater &
Garapich, 2015; Kleinepier, De Valk & Van Gaalen, 2015; Nijhoff & Gordano,
2016; Wolf, 2015). Migranten vinden het lastig om hun toekomst te plannen en
twijfelen eraan of zij zullen blijven, terugkeren naar huis of naar een ander land
gaan (Nijhoff & Gordano, 2016). Tijdens het verblijf in het bestemmingsland
blijft er onzekerheid over de verblijfsduur. ‘Ze (Poolse arbeidsmigranten)
waren initieel van plan kort (in Nederland) te blijven maar verlengden dat
telkens. Voor ze het weten zijn ze hier lange tijd (…). Toch twijfelen velen en
hebben ze heimwee’ (Wolf, 2015 p. 8). Naarmate migranten langer in het
bestemmingsland verblijven, neemt de vertrekkans af (Pronk, 2015).
Reden om te blijven of terug te keren is voor velen de economische situatie
(Wolf, 2015). Niet het inkomen an sich maar tevredenheid met het inkomen
vormt een aspect in de afweging tot lang(er) verblijf in het bestemmingsland,
waarbij sociaaleconomische kenmerken een zeer beperkte rol spelen
(Drinkwater & Garapich, 2015). Migranten uit Oost-Europa zijn veelal jong,
(nog) niet getrouwd en minder uitgesproken over de duur van hun migratie.
Velen hebben veranderlijke en open beelden over hun toekomst en daardoor
geen uitgewerkte migratieplannen (Glorius et al., 2013). Alleenstaande mannen
keren vaker terug naar hun thuisland, terwijl vrouwen vaker samenwonen en
de neiging hebben om te blijven in het bestemmingsland (Kleinepier et al.,
2015). Eerder onderzoek laat dus zien dat tijdelijke en circulaire vormen van
migratie relatief vaak voorkomen, terwijl vestigingsmigratie in belang afneemt.
Tevens komt uit eerder onderzoek naar voren dat migratiepatronen veranderen
naarmate het verblijf langer duurt. We toetsen of deze bevindingen worden
bevestigd bij een alternatieve manier van meten van migratiepatronen,
namelijk aan de hand van feitelijke werkpatronen in het bestemmingsland.

4.3 Data en methoden
Data
We gebruiken het databestand betreffende de banen en lonen van werknemers
in Nederland (Polisadministratie) en koppelen daaraan geslacht, leeftijd en
herkomst van de werknemers. Het analysebestand bevat alle werknemers
in Nederland, zowel geregistreerde als niet-geregistreerde personen in
het bevolkingsregister. Een grootschalig bestand, maar we missen ook een
aantal categorieën; zelfstandigen, werknemers in dienst van een buitenlandse
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werkgever (detachering) en werknemers die in Nederland zwart werken zijn
niet in de analyse meegenomen door het ontbreken van gegevens.
Oost-Europeanen die in Nederland als zelfstandige werken doen, als zij ook
in Nederland wonen, aangifte van hun inkomsten bij de Nederlandse fiscus.
Het aantal aangiftes van inkomsten van Oost-Europese zzp’ers is bijna 13
duizend in 2013; een verhouding van één zelfstandige of veertien werknemers
in loondienst (kamerstukken, 2017). Deze verhouding wijkt niet sterk af van
de andere Europese lidstaten. Het aantal Oost-Europeanen dat vanuit het
thuisland in Nederland werkt als zelfstandige in niet bekend.
Van detachering is sprake als werknemers in dienst van een buitenlandse
werkgever verzekerd blijven in het thuisland c.q. het land van de buitenlandse
werkgever terwijl zij in Nederland in loondienst werken. Er is gebrek aan
nauwkeurige gegevens over het aantal van deze werknemers in de EU; er is
geen informatie over hun maandelijkse verblijf en inkomen in het gastland
(Berntsen, 2015). In 2011 zou een derde van de gedetacheerde werknemers
in Nederland uit Oost-Europa komen (bijna 34 duizend werknemers), waarvan
18.500 afkomstig uit Polen (Berntsen, 2015).
Gegevens over het aantal migranten dat zich zwart laat uitbetalen is per
definitie onbekend in registratiedata. Ook schattingen over de omvang van
zwart werk zijn niet beschikbaar.

Cohortonderzoek
Om de werkpatronen in kaart te brengen volgen we een cohort werknemers
voor een periode van ruim vijf jaar met maandelijkse waarnemingen van
werken in loondienst. Het cohort werknemers dat we hier volgen bestaat uit
de totale populatie werknemers die in juni 2010 in Nederland in loondienst
werkten. Voor de maand juni is gekozen omdat het aantal arbeidsmigranten in
deze maand een piek vertoont, zodat we door de keuze van deze maand een
zo groot mogelijke groep arbeidsmigranten kunnen volgen. De werkpatronen
voor 2010 zijn gebaseerd op het gehele kalenderjaar 2010.
Om de ontwikkeling van werkpatronen te analyseren volgen we het cohort
voor een periode van vijf jaar. Hierdoor krijgen we een beeld of werkpatronen
relatief stabiel zijn of juist veranderlijk. Na vijf à zes jaar is de vertrekkans gedaald
tot ongeveer 5 procent (Pronk, 2015). Omdat we de werkpatronen baseren
op de meest recente loongegevens die beschikbaar zijn, is de volgperiode
van januari 2010 tot en met december 2015. Hierbij kunnen we voor iedere
maand vaststellen of iemand wel of niet in loondienst werkt in Nederland. Er
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is sprake van een gewerkte maand als een werknemer meer dan € 10,- in de
betreffende maand verdient.
Als arbeidsmigranten in een maand geen looninkomsten hebben, is
te verwachten dat ze de Nederlandse arbeidsmarkt verlaten om terug te
keren naar hun thuisland. Werkloosheid is tenslotte een belangrijke trigger
voor retourmigratie (Kleinepier et al., 2015). Maar het is ook mogelijk dat zij
gestopt zijn met werken of als zelfstandige zijn gaan werken en nog steeds in
Nederland verblijven. We hebben geen gegevens over retourmigratie, maar
we gaan in onze analyses uit van de veronderstelling dat arbeidsmigranten bij
geen werk in loondienst terugkeren naar hun thuisland. Bij de interpretatie van
de uitkomsten dient men echter in gedachten te houden dat er ook sprake kan
zijn van voortgezet verblijf in Nederland zonder werk in loondienst.
Het werkverleden van werknemers in het cohort varieert. Sommige
werknemers zullen al langer in loondienst werken, andere werknemers hebben
een korter werkverleden in loondienst of zijn in de maand juni 2010 begonnen
met werken in Nederland. Een kan sprake zijn van een selectie-effect doordat
een deel van de (tijdelijke) arbeidsmigranten de Nederlandse arbeidsmarkt
heeft verlaten, waardoor relatief meer vestigingsmigranten met een langer
werkverleden in het cohort voorkomen. Met dit effect hebben we rekening
gehouden door het cohort samen te stellen in een maand dat het aantal
Oost-Europese arbeidsmigranten een piek laat zien. Hiermee omvat het cohort
zowel arbeidsmigranten met een langer werkverleden als arbeidsmigranten
met een korter werkverleden in Nederland.

Typen werkpatronen
De migratiepatronen die we verwachten vanuit de nieuwe Europese migratie
zijn te typeren als tijdelijke, circulaire en vestigingsmigratie. De werkpatronen
die deze migratiepatronen weerspiegelen onderscheiden we op basis van het
al dan niet ingeschreven staan in de BRP (bevolkingsregister) en het aantal
gewerkte maanden in een kalenderjaar. Registratie in het bevolkingsregister
gebruiken wij als indicator voor de intentie tot langdurige vestiging in
Nederland, terwijl geen registratie in het bevolkingsregister duidt op een
korte verblijfsintentie. Aan de hand van het aantal gewerkte maanden in een
kalenderjaar onderscheiden we kort werkenden (1-6 maanden per jaar) en lang
werkenden (7-12 maanden per jaar). Daarbij is de scheidslijn tussen kort en
lang werkend bij zes maanden arbitrair. We hebben een gevoeligheidsanalyse
uitgevoerd op verschillende breekpunten met betrekking tot het aantal
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maanden dat Oost-Europese arbeidsmigranten looninkomen in Nederland
ontvingen. De gevoeligheidsanalyses, zoals weergegeven in de bijlage,
bevestigen de uitkomsten van de analyse in paragraaf 4.4, ongeacht waar de
grens tussen kort en lang werkend wordt gelegd.
De combinatie van wel of niet ingeschreven in het bevolkingsregister
enerzijds en kort of lang werken in Nederland anderzijds, leidt tot vier
typen werkpatronen: 1) ingeschreven en kort werkend; 2) ingeschreven en
lang werkend; 3) niet ingeschreven en kort werkend en 4) niet ingeschreven
en lang werkend. Ingeschreven en lang werkend in Nederland wijst op
vestigingsmigratie. Niet ingeschreven staan en/of kortdurend in Nederland
werkzaam zijn duiden op meer tijdelijke vormen van migratie; een zich
herhalend patroon van kort werken wijst op circulaire migratie.

Registratie in het bevolkingsregister
Dat een substantieel deel van de arbeidsmigranten uit Oost-Europa zich niet
inschrijft in het bevolkingsregister, zou erop kunnen duiden dat Oost-Europese
arbeidsmigranten korter dan vier maanden in Nederland werken.25 Het kan ook
zijn dat ze langer dan vier maanden in Nederland werken en niet weten dat ze
zich moeten inschrijven, dat ze zich niet kunnen inschrijven omdat ze niet over
de benodigde papieren beschikken, dat ze zich bewust niet inschrijven omdat
ze geen belastingen willen betalen, dat ze wellicht uit wantrouwen zoveel
mogelijk contact met de overheid willen vermijden, of dat ze niet van plan
zijn lang te blijven (Bonjour, Coello, Dagevos, Huinder, Odé & De Vries, 2015).
Ook is het denkbaar dat migranten aanvankelijk van plan waren om korter dan
vier maanden in Nederland te blijven en zich om die reden niet inschreven,
maar uiteindelijk langer in Nederland zijn gebleven zonder zich alsnog in te
schrijven.
Omdat de gebruikte databestanden alleen vermelden of er sprake is
van registratie in het bevolkingsregister, maar geen datum van inschrijving
bevatten, is registratie in het bevolkingsregister in deze analyse een statische
variabele (dat wil zeggen gelijk voor alle jaren). Bestanden die wel de datum
van BRP-inschrijving bevatten, zijn niet compleet, doordat er sprake is van
onderregistratie van vertrek in de BRP. We kunnen de veranderingen in
registratie in de BRP over de tijd dus niet vaststellen. De ontwikkeling in de
25 Arbeidsmigranten die korter dan vier maanden in Nederland werken of wonen en een relatie met
de Nederlandse overheid hebben, zijn zogenoemde niet-ingezetene. Zij dienen zich in te schrijven
in het Register Niet-Ingezetene (RNI) van de gemeentelijke Basis Registratie Personen bij een van
de 19 gemeenten die daarvoor zijn aangewezen.
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werkpatronen in de volgende kalenderjaren wordt derhalve bepaald door
ontwikkelingen in kort en lang werken.

Multinomiale logistische-regressieanalyse
Uit eerder onderzoek komt naar voren dat migranten uit Oost-Europa veelal
jong zijn en dat (alleenstaande) mannen vaker naar hun thuisland terugkeren,
terwijl (samenwonende) vrouwen geneigd zijn om in het bestemmingsland te
blijven. De hoogte van het inkomen is op zichzelf geen reden tot een langer
verblijf in het bestemmingsland, maar wel tevredenheid met het inkomen. Met
een multinomiale, logistische regressieanalyse bezien we de samenhang tussen
typen werkpatronen en enkele achtergrondkenmerken van de migranten. We
passen deze analysemethode toe omdat het werkpatroon meerdere nominale
waarden kan aannemen.
We verwachten dat tijdelijke migratie (dus het type werkpatronen niet
ingeschreven en kort/lang werken, en ingeschreven en kort werken) meer
voorkomt onder jongeren, mannen en migranten met een laag loon, terwijl
vestigingsmigratie (het type werkpatroon ingeschreven en lang werken) meer
voorkomt onder ouderen, vrouwen en migranten met een hoger loon.
Geslacht, leeftijd en loon zijn als verklarende variabelen in het model
opgenomen. Het loon is het (log)uurloon, berekend als het totale basisloon
in de maand juni 2010 gedeeld door het totale aantal gewerkte uren in die
maand.
Sector en contract zijn als controlevariabelen in het model opgenomen
omdat zij invloed kunnen hebben op het type werkpatroon. Een contract kan
vast of tijdelijk zijn. Een tijdelijk contract zal vaker samengaan met het type
van werkpatronen van kort werken. De variabele sector kent tien categorieën:
agrosector, uitzendsector, bouwsector, winkelbedrijf, transportsector, financiële
dienstverlening, gezondheid, onderwijs, overheid en overige, waaronder
schoonmaak. Voor 2010 is deze gebaseerd op de sector waarin de werknemer
in juni 2010 werkte. In de agrosector is vaker sprake van seizoenswerk en in
de uitzendsector van tijdelijk werk, hetgeen ook vaker zal samengaan met het
type van werkpatronen van kort werken.
De multinomiale, logistische regressieanalyse is uitgevoerd op de gehele
populatie Oost-Europese arbeidsmigranten die in juni 2010 in loondienst
werkte. Daarmee zijn alle gerapporteerde samenhangen significant.
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4.4 Resultaten
In juni 2010 werkten 7,4 miljoen werknemers in Nederland in loondienst. 12
procent van de werknemers had een buitenlandse herkomst. 4 procent van de
werknemers had een herkomst uit een van de lidstaten van de Europese Unie
en viel dus onder het vrije verkeer van werknemers. 144 duizend werknemers
kwamen uit Oost-Europa; dit is 2 procent van het totale aantal werknemers in
juni 2010.
In de vijf jaar dat we het cohort volgen, stopt een groot deel van de
Oost-Europese arbeidsmigranten met werken in loondienst op de Nederlandse
arbeidsmarkt, althans in vergelijking met andere migrantengroepen (figuur
4.1). De uitstroomredenen van de arbeidsmigranten die niet meer in loondienst
werken, zijn onbekend. Aannemelijk is dat velen de Nederlandse arbeidsmarkt
verlaten om terug te keren naar hun thuisland omdat werkloosheid een
belangrijke aanleiding is voor retourmigratie maar het is, zoals hiervoor al
gesteld, ook denkbaar dat ze in Nederland blijven als bijvoorbeeld werkloze
of zelfstandige. In december 2015 werkte 61,8 procent van de Oost-Europese
arbeidsmigranten uit het cohort niet meer in loondienst in Nederland. Van de
Nederlandse werknemers werkten twee op de tien uit het cohort niet meer in
loondienst. De andere migrantengroepen nemen een tussenpositie in. Figuur
4.1 laat tevens zien dat een deel van de Oost-Europese arbeidsmigranten
blijkbaar jaarlijks terugkeert op de Nederlandse arbeidsmarkt nadat ze deze
hebben verlaten. Dit terugkeerpatroon doet zich voor vanaf het voorjaar
Figuur 4.1: Aandeel werknemers dat werkt in loondienst in de maanden juni 2010 december 2015 (maandelijkse waarnemingen), cohort juni 2010
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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met een piek in juni, en neemt daarna weer af. Dit terugkeerpatroon loopt
gelijk op met het aanbod van seizoenswerk in de agrosector en duidt op een
seizoensmigratiepatroon. Dit patroon zien we bij werknemers uit de andere
Europese landen in veel geringere mate.

Arbeidsduur en werkpatronen van Oost-Europese arbeidsmigranten
Alvorens we ingaan op de typen werkpatronen, kijken we eerst naar het aantal
maanden dat het cohort werkt in elk kalenderjaar. We richten ons specifiek op
Oost-Europese arbeidsmigranten. Figuur 4.2 toont het aantal maanden dat de
arbeidsmigranten uit het cohort juni 2010 in ieder kalenderjaar in Nederland
in loondienst werkten. Deze figuur wijkt af van figuur 4.1 waarin we keken naar
een specifieke maand waarin arbeidsmigranten al dan niet werken.
Het grootste deel van de Oost-Europese arbeidsmigranten uit het cohort
werkt het gehele jaar in loondienst. Bijna de helft werkt in de eerste twee jaren
het gehele jaar, en dit neemt af tot een derde na vijf jaar. Slechts een klein
deel van de Oost-Europese arbeidsmigranten uit het cohort werkt kortdurend,
dat wil zeggen zes maanden of minder in Nederland in loondienst; gemiddeld
over de jaren is dit zo’n 10 procent.
De maanden dat inkomen uit loondienst is ontvangen kunnen zowel
aaneengesloten als onderbroken zijn. In 2010 is er bij 68,8 procent van de
migranten met zes maanden werk sprake van een aaneengesloten periode
van looninkomsten. Een werkperiode van zeven maanden was in 2010 in 77,4
procent van de gevallen ononderbroken.
Figuur 4.2: Aantal maanden werk in een kalenderjaar, Oost-Europese arbeidsmigranten
cohort juni 2010
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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Ten slotte ontvangt een groeiend deel van de arbeidsmigranten uit het cohort
in de loop van de jaren geen looninkomen meer in Nederland. De helft van
de Oost-Europese arbeidsmigranten is na vijf jaar niet meer in loondienst. We
zagen dit patroon ook in figuur 4.1; een aanzienlijk deel van de Oost-Europese
arbeidsmigranten heeft na vijf jaar vermoedelijk de Nederlandse arbeidsmarkt
verlaten.
Van de Oost-Europese arbeidsmigranten uit het cohort die na verloop van tijd
niet meer in Nederlandse loondienst werken, is niet bekend of zij aanvankelijk
al een korte verblijfsintentie hadden. Als we kijken naar de registratie in
het bevolkingsregister zien we dat 45,8 procent van de Oost-Europese
arbeidsmigranten uit het cohort zich heeft ingeschreven (tabel 4.1). Meer dan de
helft van de arbeidsmigranten in het cohort van juni 2010 had blijkbaar een minder
lange verblijfsintentie en schreef zich daarom niet in in het bevolkingsregister.
Tabel 4.1: Aantallen en achtergrondkenmerken naar type werkpatroon, Oost-Europese
arbeidsmigranten cohort juni 2010
________________________________________________________________________________
Aantal

Aandeel

(x 1.000)

(in procenten)

Gemiddelde
NGGHVĎF

Aandeel
mannen
(in procenten)

Aandeel
VĎFGNĎM
contract
(in procenten)

Uurloon
juni
(in €)

Ingeschreven:
Kort werken

3

2,4

30

52

75

10,33

Lang werken

62

43,4

34

48

62

11,66

Niet ingeschreven:
Kort werken

24

16,4

30

63

80

8,88

Lang werken

54

37,7

33

72

78

9,56

Door de wel- en niet-ingeschrevenen in het bevolkingsregister te verdelen
naar lang en kort werkend in 2010, krijgen we een beeld van de omvang van
de vier onderscheiden typen werkpatronen. De typen werkpatronen wijzen
op het voorkomen van patronen van tijdelijke, circulaire of vestigingsmigratie.
Lang werkend en ingeschreven staan, het type werkpatroon dat wijst
op vestigingsmigratie, is met 43,4 procent het meest voorkomende type
werkpatroon, zoals tabel 2 laat zien. Dit type werkpatroon telt, in vergelijking
met de andere werkpatronen, meer vrouwen, de gemiddelde leeftijd is hoger,
de lonen zijn hoger en het aandeel tijdelijke contracten is wat kleiner. Deze
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kenmerken passen bij wat men zou verwachten van migranten die zich voor
langere tijd in Nederland (willen) vestigen.
Niet ingeschreven staan en/of kortdurend in Nederland werkzaam zijn
weerspiegelen meer tijdelijke vormen van migratie. Waarbij een herhalend
patroon van kort werken zou duiden op circulaire migratie. Bij de patronen
‘kort werken’, zowel ingeschreven als niet ingeschreven, valt op dat het om
geringe aantallen gaat. Een op de vijf Oost-Europese arbeidsmigranten komt
een aantal maanden in Nederland werken en vertrekt dan weer. Door te kijken
naar een herhalend patroon van kort werken in de volgperiode krijgen we een
beeld van de omvang van circulaire migratie.

Ontwikkeling per type werkpatroon in de volgperiode
Bovenstaande beschrijving geeft de diverse vormen van migratie onder OostEuropese arbeidsmigranten weer; vestiging heeft van het grootste aandeel
en tegelijk zijn tijdelijke vormen van migratie zoals we die in dit hoofdstuk
beschouwen, in de meerderheid. In hoeverre individuen hun werkpatroon van
2010 voortzetten in de jaren 2011-2015, zal hieronder aan de orde komen.
Omdat al dan niet ingeschreven staan in het bevolkingsregister onveranderlijk
is, zijn de ontwikkelingen in werkpatronen gebaseerd op veranderingen in kort
en lang werken.
Slechts 2,4 procent van alle Oost-Europese arbeidsmigranten werkt kort én
is ingeschreven in 2010. In het daaropvolgende jaar herhaalt een kwart van hen
dit patroon. Een derde werkt in het tweede jaar méér maanden; de resterende
40 procent werkt niet meer in loondienst (figuur 4.3).
Figuur 4.3: Type werkpatroon kort werkend en ingeschreven in 2010 en ontwikkeling in
de volgperiode 2011-2015, cohort arbeidsmigranten Oost-Europa juni 2010 (N=3.399)
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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Deze verdeling verandert in de volgende jaren niet veel meer. Het patroon van
maximaal een halfjaar in Nederland werken en vervolgens terugkeren naar het
thuisland, gevolgd door een nieuwe korte werkperiode in Nederland in het
volgende jaar, komt dus slechts voor bij een heel kleine groep Oost-Europese
arbeidsmigranten die in Nederland staan ingeschreven. Het gaat om naar
schatting zo’n 850 personen van het type werkpatroon ingeschreven en kort
werken. Als we dit aantal afzetten tegen alle Oost-Europese arbeidsmigranten
uit het cohort juni 2010, gaat het om slechts 0,5 procent. De veronderstelling
dat veel arbeidsmigranten uit Oost-Europa een circulair werkpatroon hebben,
blijkt in ieder geval niet op te gaan voor migranten die staan ingeschreven
bij het bevolkingsregister. Onder hen is het juist een uitzondering om een
aantal maanden in Nederland te werken, terug te keren naar het thuisland, om
vervolgens weer een beperkte periode in Nederland te werken.
16,4 procent van de Oost-Europese arbeidsmigranten uit het cohort juni
2010 werkt één tot zes maanden op de Nederlandse arbeidsmarkt, maar is niet
ingeschreven in het bevolkingsregister. Waarschijnlijk hebben velen van hen
ook geen verblijfsintentie, want figuur 4.4 laat zien dat in het volgende jaar al
meer dan de helft van hen niet meer in Nederland in loondienst werkt. Na vijf
jaar werkt 81,3 procent niet meer in Nederlandse loondienst. De 32,3 procent
die ook in het tweede jaar maximaal zes maanden in Nederland werkt, kunnen
we kenschetsen als circulaire migranten. Het gaat hierbij om zo’n achtduizend
personen. Als we deze arbeidsmigranten afzetten tegen alle Oost-Europese
arbeidsmigranten uit het cohort juni 2010, gaat het om circa 5 procent.
Figuur 4.4: Type werkpatroon kort werkend en niet ingeschreven in 2010 en ontwikkeling
in de volgperiode 2011-2015, cohort arbeidsmigranten Oost-Europa juni 2010 (N=23.632)
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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10 procent van dit cohort maakt de overstap naar een ander werkpatroon
door meer maanden te gaan werken dan in 2010. Zij zijn het grootste deel
van het jaar werkzaam en richten zich waarschijnlijk op (definitieve) vestiging.
43,4 procent van de Oost-Europese arbeidsmigranten uit het cohort is
ingeschreven in het bevolkingsregister en werkt in 2010 zeven tot twaalf
maanden. Na vijf jaar werkt van hen nog steeds 72,0 procent in loondienst
(figuur 4.5). 40 duizend arbeidsmigranten, of een kwart van alle Oost-Europese
migranten uit het cohort juni 2010, werken na vijf jaren nog langdurig
in Nederland. Deze groep kan dus grotendeels worden aangemerkt als
vestigingsmigranten; zij staan ingeschreven en zijn ieder jaar langdurig in
Nederland werkzaam.
Figuur 4.5: Type werkpatroon lang werkend en ingeschreven in 2010 en ontwikkeling in
de volgperiode 2011-2015, cohort arbeidsmigranten Oost-Europa juni 2010 (N=62.452)
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

37,7 procent van de cohortpopulatie werkt zeven maanden of meer in 2010
en heeft zich niet ingeschreven in het bevolkingsregister. 69,9 procent van
hen heeft in 2011 hetzelfde werkpatroon als in 2010, en bijna 30 procent
nog steeds na vijf jaren (figuur 4.6). De meerderheid van deze groep lijkt niet
de intentie te hebben om zich voor langere tijd in Nederland te vestigen,
hoewel een minderheid uiteindelijk toch vijf jaar of langer blijft. Het aandeel
niet-ingeschrevenen dat na vijf jaar nog werkzaam is in Nederland, is zo’n 11
procent van het totale cohort Oost-Europese migranten uit juni 2010. Het
aandeel arbeidsmigranten dat niet meer in loondienst werkt, is in het tweede
jaar (2011) gering, maar loopt daarna gestaag op tot 60,0 procent in 2015.
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Figuur 4.6: Type werkpatroon lang werkend en niet ingeschreven in 2010 en ontwikkeling
in de volgperiode 2011-2015, cohort arbeidsmigranten Oost-Europa juni 2010 (N=54.220)
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

4.5 Achtergrondkenmerken en type werkpatronen
Vestigingsmigranten zijn overwegend het grootste deel van het jaar in
Nederland werkzaam en staan ingeschreven in het bevolkingsregister. De
achtergrondkenmerken die we van vestigingsmigranten verwachten, zijn dat
zij vaker vrouw zijn, een relatief hoog loon verdienen en ouder zijn. Tabel 4.2
bevat de resultaten van de multinomiale regressieanalyse. Hieruit blijkt dat
vrouwen vaker dan mannen vestigingsmigrant zijn; althans, zij staan vaker
ingeschreven in het bevolkingsregister. Het uurloon van vestigingsmigranten
is relatief hoog, maar ook niet ingeschreven arbeidsmigranten die lang
werken, ontvangen een relatief hoog loon ten opzichte van kort werkenden
We merken op dat deze verbanden niet noodzakelijkerwijs op een causaal
verband duiden. Zo kan een hoger uurloon tot een langere verblijfsintentie
leiden; maar het is ook denkbaar dat een langere verblijfsintentie bijdraagt aan
een hoger uurloon, bijvoorbeeld omdat men daardoor voor een betere baan
in aanmerking komt, of langer naar een goed betaalde baan zoekt.
Arbeidsmigranten met het type werkpatroon van lang werken en niet
ingeschreven staan in het bevolkingsregister, wat duidt op een tijdelijke vorm
van migratie, zijn ouder dan vestigingsmigranten, hetgeen afwijkt van wat
we verwachtten. Wij hebben hier geen verklaring voor. Arbeidsmigranten
met een vestigingspatroon werken vaker in sectoren als overheid, onderwijs
en gezondheidszorg en minder vaak met een tijdelijk contract. Omdat
vrijwel iedereen die bij de overheid werkt, ook is ingeschreven, leverde
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dit schattingsproblemen op. De sector overheid is daarom uit de analyse
verwijderd.
Tabel 4.2: Resultaten van multinomiale logistische regressieanalyse*: samenhang tussen
achtergrondkenmerken en type werkpatroon, Oost-Europese arbeidsmigranten cohort
2010
________________________________________________________________________________
Ingeschreven en
lang werken

Ingeschreven en
kort werken

Niet ingeschreven
en kort werken

Exp(B)

St.Err.

Exp(B)

St.Err.

Exp(B)

St.Err.

0,766

0,023

0,410

0,065

0,373

0,029

2,361

0,014

2,042

0,037

1,343

0,017

3,407

0,025

0,555

0,051

0,445

0,029

0,685

0,015

0,913

0,043

1,083

0,021

Uitzendsector

0,343

0,034

0,549

0,094

1,191

0,063

Agrosector

0,278

0,037

0,502

0,104

2,898

0,064

Bouwsector

0,718

0,070

1,956

0,107

0,914

0,136

.GGHVĎF (log)
Leeftijd
Geslacht (ref. man)
Vrouw
Uurloon juni 2010
(log)
Uurloon
Contract (ref. vast)
Tijdelijk
Sector (ref. industrie)

Winkelbedrijf

0,714

0,038

0,653

0,109

1,147

0,070

Transportsector

0,220

0,038

0,166

0,135

0,774

0,069

Financiële dvl.

1,556

0,054

2,467

0,126

1,429

0,096

Gezondheidszorg

29,902

0,233

26,615

0,277

2,057

0,358

Onderwijs

21,054

0,320

38,060

0,377

0,426

1,052

Overig

1,318

0,045

2,382

0,149

1,134

0,082

* referentiecategorie is niet ingeschreven en lang werken

Oost-Europese arbeidsmigranten die kort werken en niet staan
ingeschreven, zijn jonger, werken vaker in de agrosector, hebben vaker een
tijdelijk contract en ontvangen een lager loon dan migranten met de andere
type werkpatronen. Deze achtergrondkenmerken zouden erop kunnen duiden
dat zij migreren om het avontuur, en dat zij mogelijk zijn te beschouwen als
footloose, global nomads of zoekers. Oost-Europese arbeidsmigranten in
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de bouw hebben vaak een werkpatroon van kort werken en ingeschreven
staan in het bevolkingsregister, of lang werken maar niet ingeschreven in het
bevolkingsregister.
De resultaten ondersteunen de verwachting dat Oost-Europese jongeren en
mannen met een lager loon zich kenmerken door een tijdelijk migratiepatroon,
terwijl Oost-Europese vrouwen en een hoger loon vaker voorkomen bij
vestigingsmigratie. Met de kanttekening dat een hogere leeftijd niet
onderscheidend is voor het patroon van vestigingsmigratie, bevestigen onze
resultaten de uitkomsten van eerder onderzoek.

4.6 Conclusies
De migratievormen die gepaard gaan met de uitbreiding van de Europese
Unie en aangeduid worden als de nieuwe Europese migratie, zouden volgens
veel auteurs te typeren zijn als meer divers en veranderlijker in vergelijking
met postkoloniale migratie, asielmigratie en migratie van gastarbeiders en
hun gezinnen. Door de open grenzen, de relatief geringe afstand, preferenties
van werkgevers, de bemiddeling van uitzendbureaus en goedkope
vervoersmogelijkheden, is de verwachting dat tijdelijke en circulaire migratie
aan belang toenemen en mogelijk zelfs een dominant patroon vormen, en dat
er minder reden is voor vestigingsmigratie.
In dit hoofdstuk hebben we door exploratief de werkpatronen in het
land van bestemming te onderzoeken, getracht de kennis over de aard
van de hedendaagse intra-Europese migratie uit te breiden. Voor het eerst
is longitudinaal gekeken naar daadwerkelijke patronen van werk in het
bestemmingsland. Voor de intentie tot verblijf in het bestemmingsland is
gebruik gemaakt van een alternatieve indicator, namelijk de inschrijving in het
bevolkingsregister.
Het merendeel van de Oost-Europese arbeidsmigranten blijkt na vijf jaren
niet meer in loondienst in Nederland te werken. Een omvangrijk deel van wat
de nieuwe Europese migratie wordt genoemd, bestaat inderdaad uit tijdelijke
migratie. Nadat migranten kortere of langere tijd in Nederland hebben
gewerkt, vertrekken ze weer.
Weinig arbeidsmigranten werken kort in Nederland. De meeste OostEuropese arbeidsmigranten werken het gehele jaar of een reeks aaneengesloten maanden. Het is denkbaar dat de arbeidsmigranten die niet meer
in Nederland in loondienst werken, zelfstandig ondernemer zijn geworden of
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niet werken; maar waarschijnlijker is dat een groot deel de arbeidsmarkt heeft
verlaten en naar het herkomstland is teruggekeerd.
Onze bevindingen wijzen er tevens op dat een derde van de arbeidsmigranten
uit Oost-Europa langer in Nederland verblijft. Zij zijn het grootste deel van
het jaar in Nederland werkzaam en zetten dit in de volgende jaren voort.
De migranten met een langer verblijf in Nederland zijn in twee typen te
onderscheiden. Het gaat enerzijds om migranten die in Nederland verblijven
met een lange(re) verblijfsintentie en die zich hebben ingeschreven in het
bevolkingsregister, hen merken we aan als vestigingsmigrant die een kwart
van de totale groep omvatten, relatief vaak vrouwen en migranten met een wat
hoger uurloon, en anderzijds om migranten die zich niet hebben ingeschreven
in het bevolkingsregister, maar niettemin al een aantal jaren telkens meer dan
zes maanden in Nederland werken, en vaak ouder zijn.
Een circulair migratiepatroon, waarbij een korte werkperiode van een
arbeidsmigrant gevolgd wordt door een nieuwe korte werkperiode in
Nederland, komt voor bij Oost-Europese arbeidsmigranten, maar is zeer
bescheiden van omvang. Vooral in de agrosector duidt dit erop dat werkgevers
elk jaar eenvoudig arbeidsmigranten kunnen vinden om enkele maanden in
het hoogseizoen te werken en dit ook daadwerkelijk doen. In onze studie gaat
het om zo’n 6 procent. De geringe omvang van het aantal Oost-Europese
arbeidsmigranten dat meerdere jaren achtereen kortdurend werkt, roept de
vraag op of gesproken kan worden van circulaire migratie als een belangrijk
nieuw verschijnsel.
De nieuwe Europese vormen van migratie wijzen dus niet zozeer op
circulaire migratie, maar meer op eenmalige migratie voor een langer verblijf in
Nederland en op substantiële vestigingsmigratie. Deze conclusies nuanceren
het beeld van de nieuwe Europese migratie, want dan zouden we minder
arbeidsmigranten verwachten met ononderbroken periodes van werk en meer
arbeidsmigranten die een beperkt aantal maanden van het jaar werken.
De bevindingen kunnen beïnvloed worden door het feit dat ons bestand
alleen uit werknemers bestaat. Zelfstandigen, werknemers in dienst bij
een buitenlandse werkgever (detachering) en zwart werk blijven buiten
beschouwing. Zelfstandigen die blijven wonen in het thuisland en daar hun
inkomsten opgeven, werknemers in dienst bij buitenlandse werkgever die met
hun premieafdracht nog verbonden blijven met het thuisland, en werknemers
die zwart werken, laten naar verwachting vaker een tijdelijk, mogelijk circulair
migratiepatroon zien, waardoor de omvang van circulaire migratie mogelijk
wordt onderschat.
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Een mogelijke verklaring voor de geringe circulaire migratie is dat de
migratiekosten hoger zijn dan arbeidsmigranten verwachtten. Initieel
onderschatten arbeidsmigranten de kosten – materieel en immaterieel –
om te gaan migreren. Eenmaal geconfronteerd met deze kosten blijven
arbeidsmigranten langer dan gedacht in het bestemmingsland en vermijden
zij een herhaald patroon van heen en weer reizen, vanwege de daarmee
gepaard gaande kosten. Vanuit de arbeidsmarkt zou een verklaring kunnen
zijn dat de vraag naar arbeid met een circulair karakter, buiten de agrosector
met een sterk seizoenspatroon, gering is. Naar dit soort verklaringen is meer
onderzoek nodig.
De resultaten van dit hoofdstuk wijzen uit dat er een omvangrijke
vestigingsmigratie van Oost-Europeanen is, die voor een lange perioden in
Nederland werken. Voor politici en beleidsmakers is de belangrijkste conclusie
dat zij er rekening mee moeten houden dat een substantieel deel van de
Oost-Europese migranten zich langdurig in Nederland zal vestigen. Naast
beleid om uitbuiting en slechte huisvesting tegen te gaan, zou het beleid
zich dus ook moeten richten op de duurzame integratie van Oost-Europese
migranten. Dit betreft onder meer investeringen in huisvesting voor een langer
verblijf in Nederland. Mede doordat er vaak sprake is van tijdelijke huisvesting,
wordt er nu veel verhuisd, en dit is niet bevorderlijk voor het gevoel ergens
thuis te horen. Ook schaadt het de schoolloopbaan van de kinderen (Vogels,
De Roos & Bucx, 2017). Oost-Europeanen zijn niet inburgeringsplichtig, maar
zij kampen wel met problemen met de Nederlandse taal. Een onderdeel
van vestigingsmigratie is dat de kinderen in Nederland komen wonen. Een
goede aansluiting op het Nederlandse onderwijs is een belangrijk element van
integratiebeleid.
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$ĎNCIG
Tabel 1: Gevoeligheidsanalyse type werkpatroon: variatie in breekpunt aantal maanden
werk bij 6/7 maanden werk in Nederland in loondienst
________________________________________________________________________________
Aantal

Aandeel

1-6 maanden, ingeschreven

3.399

2,4

1-6 maanden, niet ingeschreven

23.632

16,4

7-12 maanden, ingeschreven

62.452

43,4

7-12 maanden, niet ingeschreven

54.220

37,7

Totaal

143.703

100,0

Tabel 2: Gevoeligheidsanalyse type werkpatroon: variatie in breekpunt aantal maanden
werk bij 3/4 maanden en 9/10 maanden werk in Nederland in loondienst.
________________________________________________________________________________
Aantal

Aandeel

761

0,5

1-3 maanden, niet ingeschreven

9.188

6,4

4-9 maanden, ingeschreven

12.248

8,5

4-9 maanden, niet ingeschreven

33.965

23,6

10-12 maanden, ingeschreven

52.842

36,8

10-12 maanden, niet ingeschreven

34.699

24,1

Totaal

143.703

100,0

1-3 maanden, ingeschreven

93

5. Stromen arbeidsmigranten
vaker in de WW dan
Nederlandse werknemers?
Een decompositieanalyse van
WW-instroom onder Oost-Europese
arbeidsmigranten in Nederland
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WW dan Nederlandse werknemers? Een decompositieanalyse van WW-instroom
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5.1 Inleiding
Werk is voor het overgrote deel van de recente stroom migranten uit
Oost-Europa de belangrijkste reden om naar Nederland te komen, vooral
vanwege het verwachte hogere inkomen (Dagevos, 2011; Gijsberts en
Lubbers, 2013; Huijnk, et al., 2014; SER, 2014). Zij zijn bereid om tegen
een lager loon te werken dan Nederlandse werknemers en in slechte(re)
arbeidsomstandigheden, omdat in Nederland de lonen aanzienlijk hoger
zijn dan in het herkomstland (Eurostat, 2017; Holtslag et al., 2012; McGauran
et al., 2016). De banen van Oost-Europese arbeidsmigranten in Nederland
kenmerken zich door veel onzekerheid over de duur en de voortzetting van
het werk zoals ook blijkt uit de bevindingen van hoofdstuk 2. Doordat zij veelal
op tijdelijke contracten werken in sectoren die gevoelig zijn voor conjunctuuren seizoenschommelingen, lopen zij een groot risico op werkloosheid.
De Nederlandse Werkloosheidswet, kortweg WW, is een inkomens verzekering voor werkloosheid en biedt werknemers bescherming tegen
de financiële gevolgen van werkloosheid (SZW, 2016). Het aandeel van
Oost-Europese arbeidsmigranten in de WW-populatie is aanzienlijk groter dan
hun aandeel in de werkzame beroepsbevolking (Huijnk et al., 2014; Eurofound,
2015; CBS, 2018). Het aandeel Europese migranten dat een beroep doet op de
WW is ook groter dan van Nederlandse werknemers; een ratio van anderhalf
tot twee (Barrett & Maître, 2013).
De komst van Oost-Europese arbeidsmigranten heeft de discussie over
het gebruik van werkloosheidsuitkeringen aangewakkerd. De Amerikaanse
econoom Borjas betoogt dat een genereuzer socialezekerheidsstelsel
migranten kan aantrekken en spreekt van een welfare-magnethypothese
(Borjas, 1999). Bij migranten kan sprake zijn van negatieve zelfselectie
in de zin dat zij migreren in de verwachting dat de verzorgingsstaat in het
gastland hun inkomensbescherming zal bieden (Nannestad, 2007). Genereuze
uitkeringen werken dan als een magneet voor laagopgeleide migranten. In
het maatschappelijke en politieke discours wordt soms betoogd dat OostEuropese arbeidsmigranten weliswaar naar Nederland komen om te werken,
maar dat zij dat doen in de wetenschap dat zij bij werkloosheid aanspraak
kunnen maken op een genereuzer werkloosheidsregeling dan in het thuisland
(Dagevos & Gijsberts, 2013; Kamerstukken, 2013; Kremer, 2013; SER, 2014).
Oost-Europese arbeidsmigranten ontvangen weliswaar vaker een WWuitkering, maar in eerdere studies is geen rekening gehouden met verschillen
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in achtergrondkenmerken. Empirisch is het bestaan van een aanzuigende
werking moeilijk te toetsen, maar we kunnen wel onderzoeken of, ook
na controle voor achtergrondkenmerken en rekening houdend met de
arbeidspositie van migranten, sprake is van een onevenredig groot beroep op
de WW. De werkloosheidskans van arbeidsmigranten is niet in eerdere analyses
meegenomen. Door hun veelal kwetsbare positie in de analyse niet mee te
nemen, ontbreekt een mogelijke verklaring voor het hogere WW-gebruik van
arbeidsmigranten.
Meer kennis over de relatie tussen migranten en het gebruik van de
sociale zekerheid is zeer gewenst (Guild et al., 2013). Als (te) veel migranten
gebruikmaken van sociale zekerheid, heeft dit zijn weerslag op het draagvlak
(De Beer & Koster, 2007; Kremer, 2013; Reesken & Van Oorschot, 2012) en
op de beeldvorming over migranten. Dit zou de legitimiteit en daarmee de
voortzetting van hun rechten als ze werkloos worden, kunnen bedreigen. Dit is
niet denkbeeldig. Een grote meerderheid van de Nederlandse bevolking (80
procent) vindt dat migranten, als ze werkloos worden, terug moeten naar het
herkomstland en bijna 60 procent is het eens met de uitspraak dat migranten
uit Oost-Europa misbruik maken van uitkeringen (Dagevos en Gijsberts,
2013). In het regeerakkoord van het kabinet Rutte III uit 2017 is het voorstel
opgenomen een wachttijd voor EU-migranten te introduceren, waardoor zij
eerst 26 weken in Nederland zouden moeten werken om in aanmerking te
komen voor een WW-uitkering.
Om een beter onderbouwd oordeel te kunnen vellen over het WW-gebruik
door Oost-Europese arbeidsmigranten, beantwoorden we in een tweeluik het
totale beslag op de Nederlandse werkloosheidsuitkering. In dit hoofdstuk
onderzoeken we verschillen in instroom in de WW en in hoofdstuk 6 verschillen
in de duur van het verblijf in de WW. Door combinatie van beide analyses
krijgen we een beeld van het totale beslag dat Oost-European leggen op
de WW. In dit hoofdstuk beantwoorden we de vraag: Doen Oost-Europese
arbeidsmigranten vaker dan Nederlandse werknemers een beroep op de
Nederlandse Werkloosheidswet en, zo ja, in hoeverre valt dit te verklaren uit
verschillen in persoons- en baankenmerken?

5.2 Theoretisch raamwerk
Aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering omvat per definitie twee
stappen. Allereerst verliest een werknemer zijn of haar baan en wordt werkloos.
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Vervolgens kan de persoon in kwestie een werkloosheidsuitkering aanvragen
en, indien aan de voorwaarden van de Werkloosheidswet wordt voldaan, een
WW-uitkering ontvangen. In dit proefschrift analyseren we eerst beide stappen
afzonderlijk en bezien dan de combinatie ervan. Het onderscheid tussen beide
stappen is belangrijk, omdat de factoren die van invloed zijn op de kans om
werkloos te worden andere kunnen zijn dan de kans dat men een uitkering
ontvangt, gegeven het feit dat men werkloos wordt. Zo is het denkbaar dat
personen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie meer kans hebben om
werkloos te worden, maar als zij werkloos worden minder kans maken op
een uitkering, bijvoorbeeld doordat zij minder vaak aan de eisen voor het
ontvangen van uitkering voldoen, zoals het aantal weken dat men hiervoor
dient te hebben gewerkt. We analyseren eerst de kans om werkloos te worden,
om daarmee het effect van de zwakke arbeidsmarktpositie van migranten
inzichtelijk te maken, om vervolgens te onderzoeken of migranten die hun
werk kwijt zijn geraakt, meer of minder vaak een WW-uitkering ontvangen.
Tot slot combineren we beide stappen en bezien we of arbeidsmigranten
in totaal meer of minder vaak een beroep doen op de WW dan autochtone
werknemers. Dit laatste sluit aan bij de meeste studies die kijken naar het
relatieve uitkeringsgebruik van arbeidsmigranten (Barrett en Maître, 2013;
Huijnk et al., 2014; Eurofound, 2015; CBS, 2018) en biedt inzicht in de vraag of
het effect van de eerste stap (werk verliezen), of het effect van de tweede stap
(als werkloze een uitkering ontvangen) dominant is voor het uitkeringsgebruik.
Het risico van werknemers op baanverlies hangt onder meer af van
factoren als de bedrijfssector en het type contract dat men heeft. Bij een
krimpende economie is er in het bedrijfsleven doorgaans een sterkere
afname van de werkgelegenheid dan bij de overheid (Vrooman, 2009).
Het risico op werkloosheid is ook aanzienlijk in sectoren die onderhevig
zijn aan seizoenschommelingen in de vraag naar arbeid. Om pieken in het
werk op te vangen, zetten veel werkgevers in de agrosector Oost-Europese
arbeidsmigranten in. Dit blijkt ook uit het tweede hoofdstuk van deze studie
over de positie op de arbeidsmarkt. Ook in de uitzendsector zijn korte periodes
van werk kenmerkend. Door de actieve bemiddeling van uitzendbureaus in het
thuisland zijn veel arbeidsmigranten uit Oost-Europa via de uitzendsector bij
een Nederlandse werkgever tewerkgesteld (zie hoofdstuk 2). We verwachten
dan ook dat Oost-Europese arbeidsmigranten vanwege de sectoren waarin ze
werken (met name de agrosector en de uitzendsector), een grotere kans op
werkloosheid hebben.

98

Hoofdstuk 5 | Stromen arbeidsmigranten vaker in de WW dan Nederlandse werknemers?

Werknemers met een tijdelijk contract hebben een grotere kans op
werkloosheid dan werknemers met een vaste baan en stromen vaker in
de WW (Van der Werff, Kroon & Heyma, 2016). Werknemers met een
migratieachtergrond hebben vaker een flexibele arbeidsrelatie dan werknemers
met een Nederlandse achtergrond (Huijnk et al., 2014; CBS, 2016). Bovendien
hebben Oost-Europese arbeidsmigranten langduriger een tijdelijk contract
dan andere migrantengroepen (zie hoofdstuk 2). Ook dit leidt tot een grotere
kans op werkloosheid voor Oost-Europese arbeidsmigranten.
Behalve van baankenmerken hangt het risico op werkloosheid ook af van
persoonskenmerken. De kans om werkloos te worden is relatief groot bij jonge
werknemers, die dikwijls een tijdelijk contract hebben en bij bedrijfskrimpingen
vaak het eerste in aanmerking komen voor ontslag (last in, first out) (Corpeleijn,
2009). De gemiddelde leeftijd van arbeidsmigranten uit Oost-Europa is met
33 jaar acht jaar lager dan van Nederlandse werknemers (zie hoofdstuk 2).
Dit draagt bij aan een grotere kans van Oost-Europese arbeidsmigranten op
verlies van werk.
Ook laagopgeleiden lopen meer risico op verlies van hun baan dan
hogeropgeleiden (CBS, 2017; UWV, 2015). Onder Oost-Europese arbeidsmigranten is het aandeel laagopgeleiden groter dan onder Nederlandse
werknemers (Dagevos, 2011; Holtslag et al., 2012). Daarnaast is er vaak sprake
van een slechte aansluiting tussen opleiding en baan; vaak zijn Oost-Europese
arbeidsmigranten te hoog of voor iets anders opgeleid dan voor het werk dat
zij doen (Dagevos, 2011).
Ten slotte is ook het geslacht van werknemers van invloed op het risico
op werkloosheid. Lange tijd was het werkloosheidspercentage van vrouwen
hoger dan van mannen. In de meest recente economische crisis is dit verschil
echter verdwenen en lopen mannen zelfs iets vaker het risico hun baan te
verliezen doordat zij meer in conjunctuurgevoelige sectoren werkzaam zijn,
zoals de bouw en de transportsector (Merens & Van den Brakel, 2014). Doordat
Oost-Europese mannen oververtegenwoordigd zijn in deze sectoren, draagt
dit bij aan een grotere kans op werkloosheid.
Uit bovenstaande overzicht blijkt dat de specifieke baan- en
persoonskenmerken van Oost-Europese arbeidsmigranten bijdragen aan
hun kans op werkloosheid. Onze eerste hypothese luidt: Oost-Europese
arbeidsmigranten verliezen vaker hun baan dan Nederlandse werknemers
vanwege hun baankenmerken (H1a) en vanwege hun persoonskenmerken
(H1b).
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Werknemers in loondienst dragen WW-premies af, waardoor zij verzekerd
zijn tegen de financiële gevolgen van werkloosheid. Ook Oost-Europese
arbeidsmigranten die in Nederland in loondienst werken betalen, via de
werkgever, WW-premies. Om in aanmerking te komen voor een Nederlandse
WW-uitkering moet in 36 weken voorafgaand aan de eerste dag van
werkloosheid minimaal 26 weken zijn gewerkt. En werkloze werknemer heeft
dan recht op een WW-uitkering voor de duur van drie maanden. Een langer
arbeidsverleden geeft een langer recht op WW-uitkering. Om ervoor te zorgen
dat verschillen in socialezekerheidsstelsel tussen landen niet belemmerend
werkt voor het vrij verkeer van werknemers, is een Europese verordening voor
sociale zekerheid opgesteld.26 Als een werknemer werkt in een ander lidstaat,
geniet hij dezelfde sociale en fiscale voordelen als de nationale werknemers.27
Oost-Europese arbeidsmigranten maken dus dezelfde aanspraak op een
WW-uitkering als Nederlandse werknemers. Voor de weken- en de jareneis
komen zowel Nederlandse dienstverbanden als buitenlandse (EU/EER) in
aanmerking. Arbeidsmigranten kunnen dus de gewerkte weken in het land
van herkomst ook meetellen in de opbouw van WW-rechten, maar daarvoor
moeten ze expliciet een aanvraag doen. In 2015 is bij slechts 32 aanvragen het
buitenlandse arbeidsverleden samengeteld voor de bepaling van het recht op
WW (Pacolet & De Wispelaere, 2016).28
Werklozen met een kort arbeidsverleden komen door de wekeneis niet
altijd in aanmerking voor een werkloosheidsuitkering. Veel Oost-Europese
arbeidsmigranten zijn jong en bijna de helft van de Oost-Europese
arbeidsmigranten is een starter (zie hierna) op de Nederlandse arbeidsmarkt.
Dat wil zeggen dat zij in het vorige kalenderjaar voor het eerst in loondienst in
Nederland hebben gewerkt, terwijl slechts twee procent van de Nederlandse
werknemers een starter is (zie hoofdstuk 2). Op basis hiervan verwachten we dat
een aanzienlijk deel van de Oost-Europese arbeidsmigranten bij baanverlies
geen recht heeft op een werkloosheidsuitkering.
Ook als men recht heeft op een WW-uitkering, kan gebrek aan kennis over
het uitkeringssysteem nog een drempel zijn om aanspraak op een uitkering
26 Zie hoofdstuk 1
27 Verordening 492/2011, artikel 7 lid 2, waarborgt een gelijke behandeling van werknemers
28 Een werknemer die in vier van de afgelopen vijf jaar over 52 of meer dagen per jaar loon heeft
ontvangen, voldoet aan de jareneis. Een werknemer die voldoet aan de jareneis heeft recht op
verlenging van de uitkeringsduur met een maand per gewerkt arbeidsjaar. In 2015 zijn zo’n 9.000
aanvragen gedaan waarbij mogelijk sprake was van een arbeidsverleden, wat effect heeft op
verlenging van de duur van de WW-uitkering. Hiervan betrof 2.927 toekenningen waarbij het ging
om een Pools arbeidsverleden.

100

Hoofdstuk 5 | Stromen arbeidsmigranten vaker in de WW dan Nederlandse werknemers?

te maken (Wildeboer Schut & Hoff, 2007). Een werkloze werknemer dient de
WW-regeling te kennen en de administratieve procedures om een aanvraag
in te dienen (Hernanz, Malherbet & Pellizzari, 2004; Renema, 2018). Hoewel
we zouden verwachten dat arbeidsmigranten een kennisachterstand hebben
ten opzichte van Nederlandse werknemers, blijkt uit een studie van Renema
(2018) dat veel Poolse migranten op de hoogte zijn van de toegankelijkheid
van de Nederlandse Werkloosheidswet: 80 procent kent de WW-rechten. Een
grote meerderheid geeft op de vraag wanneer men recht heeft op WW, de
antwoordcategorie ‘na te hebben gewerkt, belasting en premies betaald te
hebben voor een langere periode.’ Ze weten dat ze pas recht hebben op een
WW-uitkering wanneer zij in Nederland een periode economisch actief zijn
geweest (Nederlandse werknemers zijn niet bevraagd). De kennisoverdracht
vindt onder meer plaats via sociale netwerken. Oost-Europese arbeidsmigranten
maken vaak gebruik van bemiddelingsbureaus en tussenpersonen, die zich
lang niet altijd beperken tot arbeidsbemiddeling, maar ook de communicatie
met de uitvoeringsinstelling verzorgen wanneer het tijdelijke contract afloopt
(Guiaux, 2016). De kennisdrempel lijkt daarmee een kleinere rol te spelen voor
Oost-Europese arbeidsmigranten dan het arbeidsverleden. We formuleren als
tweede hypothese: De kans op instroom in de WW is kleiner onder werkloze
Oost-Europese migranten dan onder werkloze Nederlanders doordat zij vaak
niet aan de wekeneis voldoen (H2).
Als Oost-Europese arbeidsmigranten vaker dan Nederlanders hun baan
verliezen vanwege hun baan- en persoonskenmerken, maar zij minder vaak
in de WW stromen door een te kort arbeidsverleden, is de vraag welk effect
dominant is. Hebben Oost-Europese arbeidsmigranten een grotere of kleinere
kans om in te stromen in de WW? Omdat het verschil in arbeidspositie tussen
Oost-Europese arbeidsmigranten en Nederlandse werknemers groot is
(zie hoofdstuk 2), terwijl het erop lijkt dat de arbeidsmigranten goed op de
hoogte zijn van hun WW-rechten en men na zes maanden werk al recht heeft
op een WW-uitkering, verwachten we dat het eerste effect (een grotere kans
op werkloosheid) groter is dan het tweede effect (een kleinere kans op een
uitkering in geval van werkloosheid). Aangezien bovendien eerdere studies
een hoger WW-gebruik door Oost-Europese migranten laten zien, luidt
onze derde hypothese: De kans op instroom in de WW van Oost-Europese
werknemers is groter dan de instroom van Nederlandse werknemers (H3).
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5.3 Data, operationalisatie en onderzoeksmethode
Data
Voor de beantwoording van de onderzoeksvraag is gebruikgemaakt van
administratieve microdata van het CBS betreffende de banen en lonen van
werknemers in Nederland, alsook de werkloosheidsuitkeringen. Werknemers
die in Nederland in loondienst werken en waarvan de werkgever de premies
werknemersverzekeringen betaalt, zijn verzekerd voor de Nederlandse
Werkloosheidswet, en opgenomen in het werknemersbestand in de
Polisadministratie.
We volgen alle werknemers die in januari 2015 in Nederland in loondienst
werkten. Vanwege het seizoenpatroon in de migratie van Oost-Europeanen
(zie hiervoor ook het voorgaande hoofdstuk over migratiepatronen) zijn ter
controle ook gevoeligheidsanalyses uitgevoerd voor de groep werknemers
die werkten in de zomer. Deze analyses leverden vergelijkbare resultaten op.
Afhankelijke variabelen
Afhankelijke variabelen zijn ‘geen werk in loondienst’ en ‘instroom in de WW’.
Er is sprake van instroom in ‘geen werk in loondienst’ als een werknemer van
het cohort binnen een jaar ten minste één maand niet meer in Nederlands in
loondienst werkt. We volgen daartoe het cohort van februari 2015 tot en met
december 2015. Door ‘geen werk in loondienst’ te analyseren krijgen we inzicht
in de effecten van de positie op de arbeidsmarkt. Hieruit kunnen we afleiden
of de veelal kwetsbare arbeidspositie van arbeidsmigranten een belangrijke
reden is voor een groter beroep op de WW. ‘Geen werk in loondienst’
leiden wij af uit de maandelijkse waarnemingen van looninkomsten. Als een
werknemer in een maand geen looninkomsten ontvangt, duidt dat op geen
werk in loondienst in Nederland.
Om te voorkomen dat we overwegend seizoeneffecten meten, kiezen
we niet voor een enkel peilmoment waarop werknemers wel of geen werk
hebben, maar voor een periode van een jaar. We spreken over ‘geen werk in
loondienst in Nederland’ in plaats van over werkloosheid, omdat werkloosheid
impliceert dat mensen geen werk hebben, recent naar werk hebben gezocht
en beschikbaar zijn voor werk. Deze informatie hebben we niet. Hoewel we
over ‘geen werk’ spreken, kunnen we niet uitsluiten dat er in de betreffende
periode wel inkomsten uit zelfstandige arbeid zijn verworven, want ook
daarover hebben we geen informatie. Voorts is niet duidelijk of mensen

102

Hoofdstuk 5 | Stromen arbeidsmigranten vaker in de WW dan Nederlandse werknemers?

die niet meer in loondienst zijn, nog in Nederland wonen. We kunnen dus
uitspraken doen in hoeverre migranten na baanverlies vaker of minder vaak
instromen in de WW dan Nederlandse werknemers, maar niet waarom een
deel geen aanspraak maakt op een WW-uitkering. Voor de beantwoording
van de vraag is het ontbreken van deze informatie echter niet noodzakelijk;
we concentreren ons op de vraag of Oost-Europese arbeidsmigranten vaker
of minder vaak instromen in de WW, waarbij de vraag naar de redenen minder
centraal staat.29 ‘Geen werk’ is een dichotome variabele; het gaat dus om de
uitstroom uit werk en niet om de duur van de periode zonder werk.
Het WW-bestand is aan het werknemersbestand gekoppeld en bevat
informatie over de uitkeringen krachtens de Nederlandse Werkloosheidswet
over het jaar 2015. Voor ‘de kans op instroom in de WW’ volgen we het cohort
in dezelfde periode van een jaar en bezien we of er gedurende ten minste een
maand een WW-uitkering is ontvangen. We meten de incidentie, de instroom
in de uitkering binnen een jaar, terwijl het in de meeste andere studies
gaat om de prevalentie, het totale WW-gebruik op een specifiek moment.
WW-instroom is een dichotome variabele: wel of geen WW-uitkering binnen
een jaar. Als er in een bepaalde maand sprake is van zowel looninkomsten als
een WW-uitkering, wordt dit geïnterpreteerd als instroom in de WW.

Onafhankelijke variabelen.
Geslacht, leeftijd, contract, sector, uurloon, arbeidsverleden en herkomst
zijn in onze analyses onafhankelijke variabelen. Onze gegevens bevatten
geen gegevens over het opleidingsniveau, maar we beschouwen het
uurloon als proxy hiervoor. Een lager uurloon duidt in het algemeen op
een lagere opleiding en op een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Het
opleidingsniveau is onbekend voor Oost-Europese arbeidsmigranten die
zich niet in het bevolkingsregister hebben ingeschreven, en is eveneens niet
bekend voor het merendeel van de ingeschrevenen.
Het arbeidsverleden hebben we afgeleid uit het aantal jaren dat werknemers
in de periode 2011-2014 in Nederland in loondienst werkten, op dezelfde
wijze als in hoofdstuk 2. We onderscheiden een starter van werknemers met
een langer en met een onderbroken arbeidsverleden. Een starter werkte
in 2014 voor het eerst in loondienst in Nederland. Een werknemer met
een langer werkverleden werkte ten minste zes maanden in elk van de vier
voorafgaande jaren (2011-2014) in loondienst in Nederland. Een werknemer
29 Die vraag kunnen we niet beantwoorden vanwege het ontbreken van informatie over retourmigratie
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met een onderbroken werkverleden werkte in loondienst op enig moment in
een van de jaren 2010-2014, maar niet in alle jaren en niet alleen in 2014.

Onderzoeksmethode
Om verschillen in WW-instroom tussen twee groepen werknemers te
onderzoeken, en na te gaan in hoeverre deze verschillen zijn toe te schrijven
aan persoons- en baankenmerken, passen we een decompositiemethode toe.
Deze methode is geschikt om de verschillen in gemiddelde uitkomsten tussen
twee groepen te onderzoeken (Oaxaca, 1973). In onze analyses verklaren
we de verschillen tussen verschillende migrantengroepen en Nederlandse
werknemers. De decompositieanalyse splitst de verschillen in een verklaard
en een onverklaard deel. Het verklaarde verschil geeft weer welk gedeelte
van het verschil kan worden toegeschreven aan de achtergrondkenmerken die
in het model zijn opgenomen, in dit geval geslacht, leeftijd, contract, sector,
uurloon en arbeidsverleden. Het onverklaarde deel weerspiegelt het gedeelte
van de verschillen tussen de groepen dat overblijft na rekening te hebben
gehouden met de achtergrondkenmerken. Het onverklaarde deel wordt in de
literatuur vaak toegeschreven aan discriminatie, maar het kan tevens worden
veroorzaakt door variabelen die niet in het model zijn opgenomen, zoals in ons
geval bijvoorbeeld het opleidingsniveau. Voor de analyses in dit hoofdstuk is
gebruikgemaakt van de methode van Oaxaca (Jann, 2008). Deze methode
geeft de mogelijkheid om in het statistische programma Stata, categorische
predictorvariabelen op te nemen. We passen hierbij een logistische regressie
toe. We presenteren de categorische predictorvariabelen en gebruiken
deviatiedummy’s.
Allereerst analyseren we of en, zo ja, in welke mate verschillen in ‘geen werk’
tussen een arbeidsmigrantengroep en Nederlandse werknemers verklaard
worden door de persoons- en baankenmerken. We schatten de kans op verlies
aan werk vanuit werk: P(verliest werk tussen t en t+1 | werkt ). We toetsen
daarmee respectievelijk hypothese 1a dat Oost-Europese arbeidsmigranten
vaker hun baan verliezen dan Nederlandse werknemers en dat dit verschil
te verklaren is uit hun baankenmerken, en hypothese 1b dat dit verschil te
verklaren is uit hun persoonskenmerken.
Vervolgens onderzoeken we het verschil in instroom in de WW tussen
arbeidsmigranten zonder werk en Nederlanders zonder werk. We bezien in
hoeverre de persoons- en baankenmerken, waaronder het arbeidsverleden,
de verschillen verklaren. We schatten de kans op instroom in de WW gegeven
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het feit dat men geen werk heeft P(instroom in WW tussen t en t+1 | verliest
werk tussen t en t+1). We toetsen daarmee hypothese 2 die stelt dat het
arbeidsverleden van Oost-Europese arbeidsmigranten vaak te gering is om in
aanmerking te komen voor een WW-uitkering.
Ten slotte bezien we welk van beide effecten domineert. We schatten de
kans op instroom in de WW vanuit werk: P(instroom in WW tussen t en t+1
| werkt ). Hiermee toetsen we hypothese 3 die veronderstelt dat de instroom
in de WW vanuit werk van Oost-Europese arbeidsmigranten groter is dan de
instroom van Nederlandse werknemers. De verschillende invalshoeken van
instroom in de WW zijn weergegeven in onderstaande figuur (figuur 5.1).
Figuur 5.1: Schematische weergave van verschillende invalshoeken (vanuit werkenden en
niet-werkenden) van instroom in de WW.
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

5.4 Resultaten
Geen werk
59,7 procent van de 183.000 Oost-Europese arbeidsmigranten die in januari
2015 in Nederland in loondienst werkten, werkte in iedere maand van dat jaar.
Het resterende deel (40,3 procent) had in 2015 een of meerdere maanden
geen werk in loondienst in Nederland (tabel 5.1). Van de Nederlandse
werknemers had 10,4 procent ten minste een maand geen werk in loondienst.
Andere migrantengroepen nemen een tussenpositie in; het aandeel dat ten
minste een maand niet in loondienst werkte, varieert van 15,2 tot 19,3 procent.
Oost-Europese arbeidsmigranten hebben met afstand het vaakst geen werk in
Nederland.
105

Hoofdstuk 5 | Stromen arbeidsmigranten vaker in de WW dan Nederlandse werknemers?

Tabel 5.1: Aantal werknemers van 20 tot en met 60 jaar en het aandeel dat ten minste
een maand geen looninkomsten heeft binnen een jaar, cohort januari 2015
________________________________________________________________________________
Herkomst

Aantal werknemers
(x 1.000)

Aandeel werknemers
ten minste een maand
geen werk in
loondienst
(in procenten)

Oost-Europees

183

40,3

EU-rest

161

19,3

Westers excl.EU

75

16,8

Niet-westers

283

18,4

Turks/Marokkaans

124

15,2

Nederlands

5.518

10,4

Totaal

6.346

Oost-Europese arbeidsmigranten hebben vier maal zo vaak minimaal een
maand geen werk gehad als Nederlandse werknemers. Het verschil van
29,9 procentpunten kan voor 80 procent (23,6 procentpunten) worden
toegeschreven aan verschillen in de baan- en persoonskenmerken die in het
model zijn opgenomen, terwijl 6,3 procentpunten onverklaard blijven. Tabel 5.2
geeft de uitkomsten van de decompositieanalyse. De baankenmerken en het
arbeidsverleden doen er het meeste toe bij het verklaren van de verschillen in
omvang van het aandeel zonder werk tussen Oost-Europese arbeidsmigranten
en Nederlandse werknemers.
Het belangrijkste verklarende kenmerk is arbeidsverleden: de grotere kans
op geen werk onder Oost-Europese arbeidsmigranten is voor 8,0 van de 23,6
procentpunten toe te schrijven aan het arbeidsverleden. Bij de interpretatie van
de afzonderlijke categorieën gaat het om de combinatie van het effect van de
betreffende categorie als zodanig en de over/ondervertegenwoordiging van
de herkomstgroep in die categorie. Werknemers met een langer werkverleden
behouden vaker hun werk en worden dus minder vaak geconfronteerd met
geen werk. Oost-Europese arbeidsmigranten zijn ondervertegenwoordigd in
deze categorie ten opzichte van Nederlandse werknemers, daarmee wordt
bijna een kwart van het verklaarde verschil in kans op ‘geen werk’ verklaard.
Het tegenovergestelde effect, maar met hetzelfde resultaat, doet zich voor
bij een arbeidsverleden als starter. Starters op de arbeidsmarkt hebben een
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grotere kans op geen werk. Oost-Europese arbeidsmigranten zijn overwegend
starters in vergelijking met Nederlandse werknemers en dat verklaart een deel
van de grotere kans op ‘geen werk’ ten opzichte van Nederlandse werknemers.
Werken met een tijdelijk contract leidt vaker tot geen werk. Oost-Europese
arbeidsmigranten werken veel vaker dan Nederlandse werknemers met tijdelijke
contracten, waardoor zij vaker met geen werk worden geconfronteerd dan
Nederlandse werknemers. Als Oost-Europese arbeidsmigranten even vaak als
Nederlandse werknemers een vast contract zouden hebben, zou het aandeel
‘geen werk’ onder Oost-Europese arbeidsmigranten met 6,8 procentpunten
afnemen.
Het totale sectoreffect verklaart 3,3 procentpunten van het verschil in geen
werk. De kans op geen werk varieert tussen sectoren. Een sector als de overheid
kent een klein effect op geen werk omdat het risico beperkt is om vanuit deze
sector een baan te verliezen. De overheid is een sector waar Oost-Europese
arbeidsmigranten sterk ondervertegenwoordigd zijn in vergelijking met
Nederlandse werknemers, en dit verklaart voor een deel de grotere kans
op geen werk onder Oost-Europese arbeidsmigranten. Werknemers in de
uitzendsector hebben een grotere kans op geen werk en aangezien in deze
sector Oost-Europese arbeidsmigranten oververtegenwoordigd zijn, verklaart
dit een grotere kans op geen werk onder Oost-Europeanen. Het sectoreffect
verklaart het verschil dus zowel door oververtegenwoordiging in risicosectoren
als ondervertegenwoordiging in niet-risicosectoren.
Het uurloon beschouwen we als een proxy voor opleiding, waarbij een lager
uurloon duidt op een lagere opleiding en een grotere kans op werkloosheid.
De logit analyse bevestigt dit: er is sprake van een grotere kans op geen werk
voor de laagste twee uurlooncategorieën. De helft van de Oost-Europese
arbeidsmigranten ontvangt een uurloon in de looncategorie van € 5 tot €
10 per uur, terwijl tien procent van de Nederlandse werknemers dit uurloon
verdient. Dit verklaart tien procent van het verklaarde verschil in de kans op
geen werk tussen de twee groepen. Het totale effect van uurloon op ‘geen
werk’ is 5,2 procentpunten van het verklaarde verschil van 23,6 procentpunten.
Verschillen in de persoonskenmerken geslacht en leeftijd verklaren maar een
heel klein deel van het verschil in de kans op geen werk.
Kortom, van het grote verschil in kans tussen Oost-Europese arbeidsmigranten
en Nederlandse werknemers om binnen een jaar ten minste één maand geen
werk in loondienst in Nederland te hebben, valt 80 procent te verklaren uit
het arbeidsverleden, de baankenmerken en, in mindere mate, persoonskenmerken.
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Tabel 5.2: Resultaten decompositieanalyse van de kans op geen werk; bijdrage van
persoons- en baankenmerken aan het verklaren van verschillen tussen migranten en
Nederlandse werknemers, cohort januari 2015
________________________________________________________________________________
OostEuropa
versus
Nederland

EU-rest
versus
Nederland

Westers
versus
Nederland

Nietwesters
versus
Nederland

6WTMĎG
Marokko
versus
Nederland

183.193

160.977

75.318

283.373

124.187

Arbeidsmigranten

0,403

0,193

0,168

0,184

0,152

Nederlandse werknemers

0,104

0,104

0,104

0,104

0,104

Verschil:

0,299

0,089

0,064

0,080

0,048

Omvang groep_1
Omvang_NL: 5.518.436

Verklaarde verschil

0,236

0,053

0,040

0,047

0,019

Onverklaarde verschil

0,063

0,037

0,024

0,033

0,028

Verklaarde verschil
(in procenten):

(79,0)

(60,0)

(62,5)

(58,8)

(39,6)

~ Totaal contracteffect

0,068

0,010

0,008

0,012

0,004

Agrosector

-,002

,000

,000

,000

-,001

Bouwsector

,000

,000

,000

,000

,000

Industrie*

,000

-,001

,000

,001

-,001

Winkelbedrijf

,000

,000

,000

,000

,000

Transport

,000

,000

,000

,000

,000

Financiële dvl.

-,002

,001

,001

,000

-,002

Uitzendsector

,014

,018

,001

,002

,003

Gezondheidszorg

-,001

,000

,000

,000

,000

Onderwijs

,003

,000

,000

,001

,001

Sector

Overheid

,013

,007

,003

,001

,002

Overig/schoonmaak

,000

,001

,001

,003

,003

~ Totaal sectoreffect

0,033

0,013

0,008

0,009

0,007

Uurloon € 1-5

-,002

-,001

-,001

,000

-,001

Uurloon € 5-10*

,023

,000

,001

,003

,002

Uurloon
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Uurloon € 10-15

-,001

,000

,000

-,001

-,002

Uurloon € 15-20

,014

,002

,002

,002

,002

Uurloon € 20-25

,011

,002

,002

,004

,004

Uurloon € 25-30

,005

,000

,001

,002

,003

Uurloon > € 30

,000

,000

,000

,000

,000

~ Totaal uurlooneffect

0,052

0,004

0,004

0,010

0,008

Starter

,017

,007

,004

,003

,002

Onderbroken*

,010

,003

,003

,003

,002

Langer

,053

,020

,014

,014

,007

~ Totaal arbeidsverleden
effect

0,080

0,030

0,020

0,020

0,011

19-24 jaar*

,003

-,002

-,002

-,002

-,003

25-34 jaar

-,001

,000

,000

,000

,000

35-44 jaar

,000

-,001

-,001

-,001

-,003

Arbeidsverleden

.GGHVĎF

45-54 jaar

,005

,000

,001

,000

-,001

55-60 jaar

-,002

,000

,000

,000

-,001

`6QVCCNNGGHVĎFUGHHGEV

0,004

-0,004

-0,002

-0,004

-0,009

~ Totaaleffect geslacht

0,001

-,001

,000

,000

-,001

*referentiecategorie

Deze resultaten ondersteunen in grote lijnen hypothese 1a dat Oost-Europese
arbeidsmigranten vaker met geen werk in Nederland worden geconfronteerd
dan Nederlandse werknemers, en dat dit vooral een gevolg is van hun
baankenmerken die duiden op een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.
De verschillen zijn echter nauwelijks te verklaren uit de persoonskenmerken,
waarmee we hypothese 1b verwerpen.
In tabel 5.2 presenteren we tevens de resultaten van de decompositieanalyse
voor andere groepen migranten. In vergelijking met Nederlandse werknemers
lopen ook zij meer risico op geen werk, maar het verschil is kleiner dan bij
Oost-Europese migranten, terwijl een kleiner deel van het verschil kan worden
verklaard uit baankenmerken.
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Instroom van niet-werkenden in de WW
Werknemers uit het cohort die binnen een jaar een of meerdere maanden
geen werk in loondienst in Nederland verrichten, komen potentieel in
aanmerking voor een WW-uitkering. We onderzoeken nu de instroom in de
Werkloosheidswet van deze groep werknemers zonder werk. Ruim een op de
vier Oost-Europese arbeidsmigranten zonder werk ontving een WW-uitkering,
tegenover ruim een op de drie niet-werkende Nederlandse werknemers
(tabel 5.3). Dit verschil van 8,7 procentpunten is voor 67 procent (5,8
procentpunten) te verklaren uit verschillen in persoons- en baankenmerken.
Wederom kan de meerderheid van het verschil worden verklaard uit de baanen persoonskenmerken die in het model zijn opgenomen. Een derde van het
verschil in instroom in de WW, te weten 2,9 van de 8,7 procentpunten, is niet
te verklaren uit de achtergrondkenmerken.
De belangrijkste verklaring van de kleinere WW-instroom van niet-werkende
Oost-Europese arbeidsmigranten is het arbeidsverleden. Een langer
arbeidsverleden geeft recht op een langere werkloosheidsuitkering, maar
relatief weinig Oost-Europese arbeidsmigranten hebben een langdurig
arbeidsverleden. Daarentegen hebben starters op de arbeidsmarkt niet
altijd recht op een werkloosheidsuitkering en waren juist veel Oost-Europese
arbeidsmigranten zonder werk een starter. Het arbeidsverleden verklaart
voor 10,4 procentpunten de omvang van de lagere instroom in de WW van
Oost-Europese arbeidsmigranten ten opzichte van Nederlandse werknemers.
De verklaarde omvang is 8,7 procentpunten; dit betekent dat de andere baanen persoonskenmerken het effect ten dele compenseren.
Niet-werkenden die een tijdelijk contract hadden, doen vaker een beroep op
de WW dan niet-werkenden met een vast contract. Mogelijk dat werknemers
met een vast contract sneller weer een baan hebben. Instroom in de WW
van niet-werkenden die een tijdelijk dienstverband hadden verklaart 3,1
procentpunten van de grotere instroom van Oost-Europese migranten en
compenseert daarmee ten dele de lagere WW-instroom als gevolg van een
korter arbeidsverleden. Jongeren die hun werk verliezen doen vaker een beroep
op de WW dan ouderen, hetgeen bijdraagt aan een iets grotere instroom van
Oost-Europeanen in de WW. Oost-Europese arbeidsmigranten zijn enerzijds
ondervertegenwoordigd in de financiële dienstverlening van waaruit er een
relatief grote kans is op instroom in de WW. Dit verklaart ten dele de lagere
instroom van Oost-Europese arbeidsmigranten. Oost-Europese migranten zijn
anderzijds ook ondervertegenwoordigd in sectoren met een kleine kans op
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instroom in de WW, zoals de overheid en onderwijs. Dit draagt juist weer bij
aan een grotere instroom in de WW. Het totale sectoreffect kan daardoor
slechts een klein deel van het verschil in WW-instroom verklaren, namelijk 0,2
procentpunten. Verschillen in geslacht en uurloon, als proxy voor opleiding,
bieden geen noemenswaardige verklaring voor het verschil in WW-instroom.
Om kort te gaan, relatief veel Oost-Europese arbeidsmigranten hebben
gedurende een jaar ten minste een maand geen werk, maar relatief weinig
niet-werkende arbeidsmigranten stromen in in de WW, en dit verschil
is voornamelijk te verklaren uit het arbeidsverleden. Deze uitkomsten
ondersteunen hypothese 2 dat veel Oost-Europese arbeidsmigranten niet
voldoen aan de wekeneis om in aanmerking te komen voor een Nederlandse
werkloosheidsuitkering. Het beperkte onverklaarde deel kan mogelijk
samenhangen met gebrek aan kennis van migranten over hun WW-rechten,
waardoor zij geen uitkering aanvragen. Ook is denkbaar dat sommigen in
geval van werkloosheid terugkeren naar het land van herkomst of naar een
andere lidstaat van de Europese Unie en daarom geen beroep doen op een
Nederlandse uitkering.
Turkse en Marokkaanse arbeidsmigranten zonder werk hebben als enige
migrantengroep een grotere kans op instroom in de WW dan niet-werkende
Nederlandse werknemers (tabel 4). Bij arbeidsmigranten uit de andere Europese
landen, met westerse en niet-westerse herkomst, kan het verschil slechts voor
een klein deel worden toegeschreven aan de baan- en persoonskenmerken en
spelen andere, onbekende factoren een grotere rol.
Figuur 5.2: WW-instroom migrantengroepen en Nederlandse werknemers, cohort januari 2015
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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Tabel 5.3: Resultaten decompositieanalyse instroom WW gegeven geen werk; bijdrage
van persoons- en baankenmerken aan het verklaren van verschillen tussen niet-werkende
migranten en niet-werkende Nederlandse werknemers, cohort januari 2015
________________________________________________________________________________

Omvang groep_1

OostEuropa
versus
Nederland

EU-rest
versus
Nederland

Westers
versus
Nederland

Nietwesters
versus
Nederland

6WTMĎG
Marokko
versus
Nederland

73.782

31.119

12.622

52.039

18.868

Omvang NL: 574.299
Arbeidsmigranten

0,271

0,203

0,323

0,347

0,419

Nederlandse werknemers

0,359

0,359

0,359

0,359

0,359

Verschil

-0,087

-0,156

-0,036

-0,012

0,061

Verklaarde verschil

-0,058

-0,018

0,003

0,008

0,048

Onverklaarde verschil

-0,029

-0,138

-0,039

-0,019

0,013

Verklaarde verschil
(in procenten)

(66,7)

(11,5)

(8,3)

(66,7)

(78,7)

~ Totaal contracteffect

0,031

0,000

0,002

0,007

0,005

Agrosector

,002

,000

,000

,000

,000

Bouwsector

-,001

,000

,000

-,001

,000

Industrie*

,001

,000

,000

-,001

,000

Winkelbedrijf

-,006

-,003

-,001

-,003

-,003

Transport

,008

,000

,000

,000

,000

Financiële dvl.

-,012

,001

,001

-,002

-,006

Sector

Uitzendsector

,008

,001

,001

,002

,004

Gezondheidszorg

,001

,000

,000

,000

,000

Onderwijs

,004

-,001

,000

,001

,002

Overheid

,006

,002

,001

,001

,001

Overig/schoonmaak

,003

,000

,000

-,003

-,002

~ Totaal sectoreffect

0,002

-0,007

-0,002

-0,006

-0,003

Uurloon
Uurloon € 1-5

,021

,006

,004

,003

,012

Uurloon € 5-10*

-,004

,000

,000

,000

,000

Uurloon € 10-15

,000

,000

,000

,002

,006
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Uurloon € 15-20

-,011

,000

,000

-,002

-,003

Uurloon € 20-25

-,005

,000

,000

-,001

-,002

Uurloon € 25-30

-,002

,000

,000

,000

-,001

Uurloon > € 30

,000

,000

,000

,000

,000

-0,002

0,006

0,004

0,002

0,011

Starter

-,051

-,026

-,013

-,012

-,010

Onderbroken*

,001

,000

,001

,001

,001

Langer

-,053

-,023

-,013

-,017

-,016

~ Totaal
arbeidsverledeneffect

-0,104

-0,048

-0,025

-0,028

-0,024

19-24 jaar*

,021

,027

,021

,028

,045

25-34 jaar

,001

,000

,000

,000

,000

35-44 jaar

,003

,004

,003

,004

,012

45-54 jaar

-,005

,001

,000

,001

,004

55-60 jaar

-,004

-,001

,000

-,001

-,003

`6QVCCNNGGHVĎFUGHHGEV

0,016

0,031

0,024

0,032

0,059

~ Totaal geslachteffect

-0,001

0,000

0,000

0,000

0,000

~ Totaal uurlooneffect
Arbeidsverleden

Leeftijd

*referentiecategorie

Totale instroom in de WW van arbeidsmigranten
Na de voorgaande analyses, waaruit blijkt dat Oost-Europese arbeidsmigranten
vaker hun werk verliezen door hun kwetsbare arbeidspositie maar vervolgens
minder vaak in de WW instromen door een kort arbeidsverleden, gaan we na
welk van beide effecten groter is. Hebben Oost-Europese arbeidsmigranten
in loondienst een grotere of kleinere kans om in te stromen in de WW dan
werknemers? Instroom in de WW wordt afgezet tegen de startpositie van het
hebben van werk. De instroom in de WW van Oost-Europese arbeidsmigranten
blijkt met 14,7 procent aanzienlijk groter te zijn dan de instroom met 5,5
procent van Nederlandse werknemers (figuur 5.2).
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De grotere instroom in de WW van Oost-Europese arbeidsmigranten toont
dat het effect van hun kwetsbare arbeidspositie op instroom in de WW groter
is dan hun geringere beroep op de WW in geval van verlies van werk. Het
verschil van 9,2 procentpunten kan voor 87 procent (8,0 procentpunten)
worden verklaard door de kenmerken die in het model zijn opgenomen. Tabel
5.4 toont het verschil in de grootte van de WW-instroom tussen Nederlandse
werknemers en verschillende migrantengroepen vanuit het gezichtspunt van
migranten.
Zowel het contract van Oost-Europese arbeidsmigranten als de sectoren
waarin zij werken verklaren waarom zij vaker instromen in de WW dan
Nederlandse werknemers. Doordat Oost-European vaker een tijdelijk contract
hebben, vaker in de uitzendsector werken en minder vaak bij de overheid, is
hun kans om een beroep te doen op de WW groter. Het feit dat Oost-Europese
arbeidsmigranten gemiddeld jonger zijn en dat zij vaker een starter op de
arbeidsmarkt zijn, verkleint echter hun kans op een WW-uitkering. Dat de
effecten van contract en sector groter zijn dan de effecten van leeftijd en
arbeidsverleden zorgt voor een grotere instroom in de WW van Oost-Europese
arbeidsmigranten dan van Nederlandse werknemers. De bevindingen
ondersteunen hypothese 3. Het beperkte deel van zo’n tien procent dat niet
te verklaren is uit de baan- en persoonskenmerken (1,1 procentpunt van de 9,2
procentpunten verschil) laat weinig ruimte voor de hypothese van strategisch
gedrag van arbeidsmigranten die naar het gastland komen om aanspraak te
maken op een genereuzer werkloosheidsregeling.
Ook de andere migranten stromen vaker in de WW vanuit werk, met
uitzondering van migranten uit de andere Europese landen. Het verschil in
WW-instroom tussen de migrantengroepen en Nederlandse werknemers is
wel kleiner en kan voor 64 tot 84 procent worden toegeschreven aan de baanen persoonskenmerken, een beperkt deel blijft onverklaard. Het contract
verklaart een groot deel van de verschillen voor met name Westerse en
Niet-westerse migranten (respectievelijk 42 en 43 procent) en het uurloon, als
proxy voor opleiding, verklaart een groot deel van het verschil voor Turkse en
Marokkaanse migranten (44 procent).
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Tabel 5.4: Resultaten decompositieanalyse instroom WW; bijdrage van persoons- en
baankenmerken aan het verklaren van verschillen tussen migranten en Nederlandse
werknemers, cohort januari 2015
__________________________________________________________________________________
OostEuropa
versus
Nederland

EU-rest
versus
Nederland

Westers
versus
Nederland

Nietwesters
versus
Nederland

Turkije/
Marokko
versus
Nederland

183.193

160.977

75.318

283.373

124.187

Arbeidsmigranten

0,147

0,053

0,074

0,090

0,091

Nederlandse
werknemers

0,055

0,055

0,055

0,055

0,055

Verschil

0,092

-0,002

0,019

0,035

0,036

Verklaarde verschil

0,080

0,011

0,016

0,025

0,023

Onverklaarde verschil

0,011

-0,013

0,003

0,010

0,013

Verklaarde verschil
(in procenten):

(87,0)

(~)

(84,2)

(71,4)

(63,9)

~ Totaal contracteffect

0,052

0,005

0,007

0,011

0,003

Agrosector

,001

,000

,000

,000

,000

Bouwsector

,000

,000

,000

,000

,000

Industrie*

,000

,000

,000

,000

,000

Omvang groep_1
Omvang NL: 5.518.436

Sector

Winkelbedrijf

,000

,000

,000

,000

,000

Transport

,002

,000

,000

,000

,000

Financiële dvl.

-,002

,000

,001

,000

-,002

Uitzendsector

,014

,001

,001

,002

,003

Gezondheidszorg

,000

,000

,000

,000

,000

Onderwijs

,002

,000

,000

,001

,001

Overheid

,012

,004

,003

,002

,002

Overig/schoonmaak

,000

,000

,000

,000

,001

~ Totaal sectoreffect

0,029

0,006

0,006

0,005

0,005

Uurloon € 1-5

,000

,000

,000

,000

,000

Uurloon € 5-10*

,014

,000

,000

,002

,002

Uurloon
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Uurloon € 10-15

,003

,000

,001

,003

,006

Uurloon € 15-20

-,001

,000

,000

,000

,000

Uurloon € 20-25

,002

,000

,000

,001

,001

Uurloon € 25-30

,001

,000

,000

,001

,001

Uurloon > € 30

,000

,000

,000

,000

,000

~ Totaal uurlooneffect

0,020

0,000

0,002

0,007

0,010

Starter

-,010

-,003

-,002

-,002

-,001

Onderbroken*

,005

,002

,002

,003

,001

Langer

-,006

-,002

-,002

-,002

-,001

~ Totaal arbeidsverleden
effect

-0,010

-0,003

-0,002

-0,001

-0,001

19-24 jaar*

-,003

,002

,003

,003

,006

25-34 jaar

,000

,000

,000

,000

,000

Arbeidsverleden

.GGHVĎF

35-44 jaar

,000

,000

,000

,001

,002

45-54 jaar

-,003

,000

,000

,000

,001

55-60 jaar

-,003

-,001

,001

-,001

-,003

`6QVCCNNGGHVĎFUGHHGEV

-0,010

0,002

0,004

0,004

0,006

~ Totaal geslachteffect

-0,001

0,000

0,000

0,000

-0,001

*referentiecategorie

5.5 Conclusies
In dit hoofdstuk onderzochten we het verschil in gebruik van Nederlandse
werkloosheidsuitkeringen tussen migrantengroepen en Nederlandse
werknemers. Specifieker, door onderscheid te maken tussen de kans op
instroom in werkloosheid en de kans op instroom in de uitkering, onderzoeken
we tevens het belang van de kwetsbare arbeidspositie van arbeidsmigranten.
In de analyses namen we baan- en persoonskenmerken mee om verschillen in
instroom tussen arbeidsmigranten en Nederlandse werknemers te verklaren.
Oost-Europese arbeidsmigranten stromen, evenals migranten uit andere
groepen, vaker in de WW dan Nederlandse werknemers (15 procent
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tegenover 6 procent bij Nederlanders). Veel (90 procent) kunnen we verklaren
uit de verschillen in baankenmerken tussen de groepen werknemers. Doordat
Oost-Europeanen vaker een tijdelijk contract hebben, vaker in de uitzendsector
werken en minder vaak bij de overheid, is hun kans om een beroep te doen
op de WW groter. Het feit dat Oost-Europese arbeidsmigranten gemiddeld
jonger zijn en dat zij vaker een starter op de arbeidsmarkt zijn verkleint
weliswaar hun kans op een WW-uitkering, maar hun instroom blijft groter dan
de instroom van Nederlandse werknemers. We zouden vanuit de welfaremagnethypothese kunnen verwachten dat migranten mogelijk bewust kiezen
voor een tijdelijk contract en voor een sector met een grotere kans op verlies
aan werk en mogelijke instroom in de WW. Uit studies blijkt echter dat het
vooral de keuze van werkgevers in bepaalde sectoren is om Oost-Europese
arbeidsmigranten in dienst te nemen (Heyma et al., 2018) en hun veelal
tijdelijke dienstverbanden aan te bieden (Ruhs en Anderson, 2010; Berkhout
et al, 2014).
Het geringe onverklaarde deel van zo’n 10 procent is toe te schrijven aan
variabelen die niet in ons onderzoeksmodel zijn meegenomen, zoals opleiding,
discriminatie bij ontslag, gezinssamenstelling of onrechtmatig beroep op een
WW-uitkering. In welke mate deze en andere variabelen bijdragen aan het
onverklaarde deel, kan niet worden bepaald. Onlangs zijn in de media berichten
verschenen over onrechtmatig WW-gebruik door Poolse arbeidsmigranten.
De bevindingen in dit hoofdstuk wijzen uit dat (a) het verschil in WW-gebruik
tussen Oost-Europese arbeidsmigranten en Nederlanders in sterke mate is
toe te schrijven aan in het model opgenomen kenmerken, in het bijzonder
baankenmerken zoals de aard van het arbeidscontract en uitzendarbeid, en (b)
dat diverse ongemeten factoren van invloed kunnen zijn op het onverklaarde
deel. Concreet betekent dit dat de rol van strategisch gedrag niet kan worden
uitgesloten, maar dat andere factoren een veel groter gewicht in de schaal
leggen.
Om het beroep op de WW in een breder perspectief te plaatsen, hebben we
in dit hoofdstuk ook de kans om werkloos te worden geanalyseerd. De kans om
het werk in loondienst te verliezen is onder Oost-Europese arbeidsmigranten
vier maal zo groot als onder Nederlandse werknemers. Dit kan voor het
overgrote deel worden toegeschreven aan verschillen in baankenmerken,
hetgeen de kwetsbare positie van arbeidsmigranten op de arbeidsmarkt
onderstreept. Terwijl relatief veel Oost-Europese arbeidsmigranten geen werk
hebben, stromen relatief weinig van die niet-werkende Oost-Europese arbeids-
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migranten in de WW (27 procent tegenover 36 procent bij niet-werkende
Nederlanders). Dit tegengestelde effect kan wellicht de verwarring verklaren
die er soms is over het gebruik van werknemersverzekeringen onder
arbeidsmigranten.
Een beperking van onze onderzoeksmethode is dat wat wij ‘geen
inkomsten uit loondienst’ interpreteren als baanverlies, maar het ontbreken
van looninkomsten kan ook het gevolg zijn van werken als zelfstandige of
terugkeer naar het thuisland. Dit kan een overschatting van de kans op verlies
van werk en de onderschatting van de kans op een uitkering in geval van
werkloosheid met zich meebrengen. Verder zegt de omvang van de instroom
in de Nederlandse Werkloosheidswet nog niets over de uitkeringsduur en het
totale WW-gebruik naar herkomst. Hoofdstuk 6 zal de uitkeringshoogte en de
duur van het verblijf in de uitkering analyseren, waarmee we een beeld krijgen
van de omvang van het totale uitkeringsgebruik.
De onderzoeksresultaten brengen een aantal mogelijke beleidsimplicaties
met zich mee. De kwetsbare arbeidspositie van arbeidsmigranten leidt
vaker tot baanverlies en uiteindelijk tot een relatief grotere instroom in de
WW. Dit resultaat pleit voor een aanpak die zich richt op versterking van de
arbeidspositie van Oost-Europese arbeidsmigranten. Opleiding en training
speciaal gericht op migranten kunnen die kwetsbaarheid beperken en
dragen bij aan integratie op de Nederlandse arbeidsmarkt en uiteindelijk
minder baanverlies. Daarnaast merken we op dat een kleiner gebruik van
de Werkloosheidwet door arbeidsmigranten die geen werk hebben, kan
wijzen op niet-gebruik van de regeling. Naast de kennisoverdracht via sociale
netwerken, zou de communicatie over regelingen op de arbeidsmarkt meer
kunnen worden afgestemd op arbeidsmigranten.
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De uitstroom van Oost-Europese en
Nederlandse werklozen vergeleken
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het manuscript. De Beer en Dagevos hebben redactioneel bijgedragen aan het
manuscript.

Hoofdstuk 6 | Sneller uit de WW?

6.1 Inleiding
Er was recent beroering over het gebruik van de werkloosheidsuitkeringen (WW)
door Poolse arbeidsmigranten in Nederland. Polen zouden een WW-uitkering
aanvragen hoewel de werkgever nog werk heeft, malafide tussenpersonen
maskeren dat er Polen zijn die met een WW-uitkering in hun herkomstland
verblijven (Kamerstukken, 2018a), en zij zouden in groten getale hun uitkering
exporteren (Kamerstukken, 2019). Er zou sprake zijn van strategisch gedrag
om zo lang mogelijk een WW-uitkering te ontvangen. In de media wordt
gesproken over grootschalige fraude maar de omvang is onbekend.
Feit is dat het aantal arbeidsmigranten uit Oost-Europa dat een beroep doet
op een WW-uitkering, de laatste decennia is toegenomen. In 2007 deden zo’n
5 duizend Oost-Europeanen beroep op een WW-uitkering (Kamerstukken,
2013), hun aantal steeg tot 16,5 duizend in 2016 (CBS, 2018). De toename
hangt samen met de grotere aantallen arbeidsmigranten uit Oost-Europa die
na de oostelijke uitbreiding van de Europese Unie in Nederland zijn komen
werken. Voordat de grens voor werknemers uit oostelijke lidstaten open ging,
werkten bijna 100 duizend Oost-Europeanen in Nederland. Tien jaar later is
hun aantal verdrievoudigd, en zij vervullen inmiddels bijna één op de twintig
banen in Nederland (Heyma et al., 2018). Hun instroom in de WW-uitkering is
als gevolg van hun kwetsbare arbeidspositie, zoals het feit dat ze voornamelijk
op tijdelijke contracten werken en in seizoensgebonden sectoren, hoger dan
onder Nederlandse werknemers, zo blijkt uit het vorige hoofdstuk van deze
studie. En in vergelijking met niet-westerse migrantengroepen ontvangen ze
vaker een WW-uitkering dan een bijstandsuitkering (Holtslag, et al., 2012;
Huijnk, et al., 2014).
Het beroep op de sociale zekerheid wordt niet alleen bepaald door de
instroom in de WW maar ook door de duur dat men een WW-uitkering
ontvangt. Er is nog weinig bekend over de duur van het verblijf in de WW en
de reden van uitstroom. Dit hoofdstuk gaat daar dieper op in. We onderzoeken
niet in welke mate er sprake is van oneigenlijk uitkeringsgebruik, maar op
basis van registratiedata kunnen we wel analyseren of migranten langer in
de WW-uitkering blijven dan Nederlandse uitkeringsgerechtigden en of de
uitstroomreden verschilt. We analyseren twee zaken: de factoren die bijdragen
aan verschillen in verblijfsduur in de WW tussen groepen en de formele reden
van uitstroom uit de WW. De vraag die in dit hoofdstuk centraal staat luidt: In
hoeverre verschillen de duur van het verblijf in de WW-uitkering en de reden
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van uitstroom tussen Oost-Europese en Nederlandse uitkeringsgerechtigden
en door welke factoren worden deze verschillen verklaard?

6.2 Theorieën over het zoekproces naar werk
De Nederlandse werkloosheidwet (WW) heeft een tweeledige doelstelling
(SZW, 2016): werkloze werknemers beschermen tegen de financiële gevolgen
van werkloosheid en hen stimuleren het werk te hervatten. Werkhervatting is
het sluitstuk van het zoekproces dat werkzoekende (aanbod) en werkgever
(vraag) bij elkaar brengt. Volgens de economische baanzoektheorie (job search
theory) accepteert een werkloze werkzoekende niet elke baan die zich aandient.
De werkzoekende maakt een afweging tussen de baten en kosten van verder
zoeken (Mortensen, 1977). De baten van verder zoeken zijn dat men wellicht
een baan vindt met een hoger loon (of betere andere arbeidsvoorwaarden)
dan het huidige aanbod. Aan verder zoeken zijn echter ook kosten verbonden:
de tijd en energie van het zoekproces zelf en de ‘schaduwkosten’ (opportunity
costs), namelijk de inkomsten die een werkzoekende misloopt door het huidige
baanaanbod af te slaan. Het laagst mogelijke loon waarvoor een individu
bereid is een baan te accepteren wordt het reserveringsloon genoemd (Brown
& Taylor, 2011; Kiefer & Neumann, 1979; Mortensen, 1977). Is een loonaanbod
lager dan het reserveringsloon, dan wordt de zoektocht voortgezet totdat de
werkzoekende een baan vindt waarvan het loon minimaal gelijk is aan het
reserveringsloon.
Uit het zoekmodel volgt dat er een relatie is tussen de hoogte van het
reserveringsloon en de hoogte van de werkloosheidsuitkering. Ceteris paribus
geldt: ‘the larger the latter, the larger the former’ (McFadyen & Thomas, 1997
p. 1463). Hoe hoger de werkloosheidsuitkering, hoe kleiner het inkomen
dat men misloopt door langer te zoeken en dus hoe lager de opportunity
costs. Het gevolg is dat een hogere werkloosheidsuitkering leidt tot een
langere werkloosheidsduur (Van den Berg, 1990; Blau & Robins, 1986; Brown
& Taylor, 2011; Mortensen, 1977). Maar ook het omgekeerde geldt: als de
werkloosheidsuitkering wordt verlaagd, gaat dit gepaard met een verlaging
van het reserveringsloon en daardoor een kortere periode van werkloosheid
(Feldstein & Poeterba, 1984). Als de einddatum van de werkloosheidsuitkering
in zicht komt, worden werkzoekenden gestimuleerd om hun reserveringsloon
te verlagen en eerder een loonaanbod te accepteren (Kiefer & Neumann, 1979;
Mortensen, 1977). De verwachting is dan ook ‘a rise in the hazard as workers
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approach the time of benefit exhaustion’ (Carling, Edin, Harkman & Holmlund,
1996 p. 324). In dit economische zoekmodel is het zoekgedrag van een werkloze
afhankelijk van weloverwogen keuzes van het individu, die verondersteld wordt
op rationele wijze zijn of haar eigenbelang na te jagen. Verzekering van het
risico van werkloosheid leidt er dan toe dat het risico op het voortduren van
werkloosheid groter wordt (moral hazard) (Vandenbroucke & Luigjes, 2015).
In het model wordt evenwel verondersteld dat er geen voorwaarden aan het
ontvangen van een werkloosheidsuitkering zijn verbonden, behalve het feit
dat men geen werk heeft. In werkelijkheid worden er altijd eisen gesteld aan
een uitkering, zoals de plicht om actief te zoeken en een ‘passende’ baan te
aanvaarden, op straffe van een sanctie. Hiermee beperkt de overheid het risico
van langdurige werkloosheid en ongewenst hoge socialezekerheidsuitgaven.
Motieven om (toch) niet aan de uitkeringsverplichtingen te voldoen, kunnen
in het economische zoekmodel zijn gelegen in gebrekkige naleving van die
verplichtingen, waardoor misbruik maken van de sociale zekerheid toch loont
(Yaniv, 1986). Handhavingsonderzoek in het domein van de werkloosheidswet
laat zien dat de belangrijkste reden om te frauderen geldelijk gewin is
(Brummelkamp, Kerckhaert & Engelen, 2010).
Als men aan het economische perspectief een sociaalpsychologisch
perspectief toevoegt, kunnen ook andere factoren een rol spelen, zoals de
sociale omgeving. De sociale-controletheorie stelt dat mensen, ook al zijn zij
in staat fraude te plegen, dat veelal toch nalaten omdat hun sociale omgeving
dat afdwingt (Brummelkamp, Kerckhaert & Engelen, 2013; Reelick, 2010). Is
de binding met de sociale omgeving sterk, dan zullen er remmingen ontstaan
en neemt de kans op normoverschrijdend gedrag af, terwijl bij een zwakke
binding normoverschrijdend gedrag toeneemt.
In het zoekmodel wordt verondersteld dat de stroom van banen die zich
aandienen en het bijbehorende loon constant zijn over de tijd. Echter uit ander
onderzoek is bekend dat een lange zoekperiode op zichzelf ook nadelige
gevolgen kan hebben voor het aanbod van banen (Van den Berg, 1990; Groot,
De Graaf-Zijl, Hop, Kok, Fermin, Ooms & Zwinkels, 2008). Het ‘scarring model’
(McFadyen & Thomas, 1997) en de hysteresetheorie (Keuzenkamp, Van de
Ploeg, Kapteyn, 1989) voorspellen dat de kans op het vinden van een baan
kleiner wordt, naarmate men langer werkloos is. Volgens de hysteresetheorie
daalt de arbeidsproductiviteit naarmate men langer werkloos is, doordat
een deel van de kennis en ervaring verloren gaat. De kans op een geschikte
baan neemt hierdoor af met de duur van de werkloosheid. Volgens het
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‘scarring model’ kunnen langdurig werklozen gestigmatiseerd worden.
Langdurige werkloosheid als zodanig is voor de werkgever een signaal dat
de werkzoekende niet de juiste kwaliteiten of mentaliteit bezit en daarom een
reden om een kandidaat niet aan te nemen. Werkloosheidsduur en de kans op
werkhervatting zijn dan negatief gecorreleerd.
In hoeverre kunnen bovenstaande theorieën verschillen in het zoekgedrag
en de werkhervatting tussen Oost-Europese arbeidsmigranten en Nederlandse
werklozen verklaren? Factoren die doen verwachten dat Oost-Europese
uitkeringsgerechtigden sneller uit de uitkering stromen dan Nederlanders, zijn
de hoogte van de WW-uitkering en de maximale duur van het uitkeringsrecht.
Doordat de hoogte van de WW-uitkering is gerelateerd aan het voormalige
loon en doordat het gemiddelde loon van Oost-Europeanen veel lager is
dan van Nederlanders, is ook het gemiddelde uitkeringsniveau lager en
verwachten we dat Oost-Europeanen een lager reserveringsloon hebben. Op
grond hiervan valt te verwachten dat zij eerder uit de WW stromen vanwege
werkhervatting. Hier komt bij dat veel Oost-Europese migranten starter zijn op
de Nederlandse arbeidsmarkt (zie hoofdstuk 2 en 5), wat een korter maximaal
uitkeringsrecht met zich meebrengt. Ook dat is een stimulans voor hen om
eerder een baan te accepteren, vooral als het moment nadert waarop de
uitkering eindigt.
Er zijn echter ook factoren die de werkhervatting van Oost-Europese
migranten kunnen belemmeren: de sociaaleconomische positie, menselijk
en sociaal kapitaal en discriminatie op de arbeidsmarkt. Zoals al opgemerkt
hebben Oost-Europese arbeidsmigranten een relatief zwakke arbeidspositie,
waardoor in het algemeen het aanbod van banen waarvoor zij in aanmerking
komen waarschijnlijk kleiner is dan voor Nederlanders – ze hebben minder te
kiezen – dan wel het loon dat zij kunnen verdienen lager is. Andere factoren die
in het nadeel kunnen zijn van Oost-Europese migranten voor de Nederlandse
arbeidsmarkt, zijn minder functioneel menselijk en sociaal kapitaal, zoals een
slechte beheersing van de Nederlandse taal, onbekendheid met de meest
geschikte wijze om werk te zoeken en het ontbreken van een breed netwerk
dat toeleidt naar vacatures (Huijnk et al., 2014; Seibel & Van Tubergen,
2013). Discriminatie door de werkgever kan ook een factor zijn waardoor
migranten nadeel ondervinden bij het vinden van werk (Andriessen, Nievers,
Dagevos, Faulk & Iedema, 2011; Auer, Bonoli & Fossati, 2016). Tegelijkertijd
is de beeldvorming van Oost-Europese arbeidsmigranten in het algemeen
en van Poolse arbeidsmigranten in het bijzonder bij werkgevers relatief
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gunstig, aangezien zij veelal worden gezien als gemotiveerde hardwerkende
werknemers die elk soort werk willen doen en nooit ziek zijn (Dagevos, 2011).
Hoewel we op grond van de economische zoektheorie dus verwachten dat
Oost-Europese migranten eerder dankzij werkhervatting uit de WW-uitkering
zullen stromen dan Nederlanders, zijn er andere factoren die deze verwachting
nuanceren. Dit is reden om geen hypotheses te formuleren over de verschillen
tussen Oost-Europeanen en Nederlanders, maar onze empirische analyses te
zien als een exploratief onderzoek waarmee we meer inzicht hopen te krijgen
in het belang van verschillende factoren.

6.3 Data en onderzoeksmethode
Data
Voor beantwoording van de onderzoeksvraag maken we gebruik van
administratieve microdata van het CBS betreffende de werkloosheidsuitkeringen. Voor de analyses kijken we naar werknemers die in het kalenderjaar
2016 instroomden in de WW met een startdatum van de uitkering tussen 1 januari
2016 en 31 december 2016. 30 We volgen deze WW-uitkeringsgerechtigden
tot eind december 2018. Sommige uitkeringen hebben een aanvang in januari
2016 en kunnen we drie jaar volgen, terwijl uitkeringen die starten in december
2016 voor een periode van twee jaar kunnen volgen.
Uitkeringsduur en uitstroomredenen
In dit hoofdstuk staat centraal de duur van de WW na start van de uitkering
en de reden van uitstroom uit de WW-uitkering. De uitkeringsduur van de
WW-uitkering is het aantal dagen tussen de eerste werkloosheidsdag en de
dag waarop de uitkeringsverhouding daadwerkelijk is beëindigd.31
De redenen dat een uitkering stopt zijn divers. In deze analyse onderscheiden
30 Invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) per 1 juli 2015 zorgde voor een verhoging van
het aantal lopende uitkeringen en verlaging van het aantal beëindigde uitkeringen (Berendsen &
Akkerman, 2016). Met de Wwz wordt een WW-uitkeringen pas formeel beëindigd wanneer vaststaat
dat er twee maanden lang sprake is geweest van voldoende inkomsten. WW-uitkeringen lopen dus
langer door. Daarnaast behouden mensen die tegen lager loon gaan werken vaak nog een kleine
WW-uitkering. Vóór de invoering van de Wwz zou een deel van die uitkeringen op basis van de toen
geldende urensystematiek beëindigd zijn. Dit verhoogt het aantal lopende uitkeringen en verlaagt
tegelijkertijd het aantal beëindigde uitkeringen. Deze trendbreuk in registratiedata maakte dat we
kalenderjaar 2016 als instroomjaar namen.
31 WW-uitkeringen die zijn afgewezen, evenals nabetalingen, zijn buiten beschouwing gelaten.
Nul-uitkeringen zoals in verband met inkomstenverrekening, zijn in de analyse opgenomen als het
gepaard ging met een reden van beëindiging van de uitkering.
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we de volgende uitstroomredenen: werkhervatting, opgelegde maatregel,
maximaal WW-uitkeringsrecht en overige reden. Het gaat hier om
uitstroomredenen zoals die in het WW-registratiebestand staan vermeld.
Omdat op basis van de registraties de uitbetalingen worden gedaan, achten
we deze geregistreerde uitstroomredenen betrouwbaar. Als in deze analyse
het maximale WW-uitkeringsrecht later ligt dan 31 december 2018 en de
uitkering is tussentijds niet om een andere reden beëindigd, is er sprake van
een nog lopende WW-uitkering.
Er is sprake van de uitstroomreden werkhervatting als een nieuwe baan
wordt gevonden binnen de periode van het WW-uitkeringsrecht. Van de
mensen die het maximale WW-uitkeringsrecht bereiken, vindt ongeveer de
helft binnen een halfjaar alsnog werk (Zwinkels & Rijnsburger, 2010). Gegeven
de hier gehanteerde definitie is dan geen sprake van werkhervatting.
Als een uitkeringsgerechtigde zich niet houdt aan de voorgeschreven
verplichtingen, kan de uitkering worden stopgezet.32 Als in de registratiedata
een uitkering werd beëindigd met de navolgende categorieën wordt
dat beschouwd als een opgelegde maatregel: nul-uitkering als gevolg
van maatregel van onbeperkte duur, niet beschikbaar voor arbeid, geen
werkbriefje/inkomstenopgave ingeleverd, niet nakomen van verplichting tot
informatieverstrekking, of frauduleus handelen.
De WW-uitkering wordt ook beëindigd als de uitkeringsgerechtigde de
pensioengerechtigde leeftijd bereikt, overlijdt, of verhuist naar het buitenland.
Bij ziekte stopt de WW-uitkering eveneens en wordt deze omgezet in een
Ziektewetuitkering. Deze redenen van uitstroom uit de WW scharen we onder
de categorie overige reden.
De duur van de Nederlandse werkloosheidsuitkering is beperkt. De uitkering
stopt als de periode van het maximale WW-uitkeringsrecht is bereikt en er
tussentijds geen sprake was van werkhervatting of een andere reden om de
uitkering te beëindigen. Het maximale uitkeringsrecht is gerelateerd aan het
arbeidsverleden van de werkloze werknemer. Om in aanmerking te komen
voor een WW-uitkering moet in 36 weken voorafgaand aan de eerste dag
van werkloosheid minimaal 26 weken zijn gewerkt. Een werkloze werknemer
heeft dan recht op een WW-uitkering voor de duur van drie maanden. Een
werknemer die voldoet aan de jareneis, in de afgelopen vijf jaar minstens vier
jaar gewerkt, heeft recht op verlenging van de uitkeringsduur met een halve
32 Het opleggen van een maatregel is niet in alle gevallen een algehele blijvende maatregel omdat
een maatregel ook gedeeltelijk of tijdelijk kan worden opgelegd of omdat de uitkeringsgerechtigde
alsnog de gevraagde informatie aanlevert.
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maand per gewerkte arbeidsjaar (voor 1 januari 2016 geldt een maand per
gewerkte arbeidsjaar). Met de invoering van de Wwz wordt het maximale
WW-uitkeringsrecht afgebouwd naar 24 maanden WW-uitkering.33

Duuranalyse
Met een duuranalyse (‘survival analysis’) onderzoeken we of de voltooide
duur, dat is het aantal dagen vanaf de start van de WW-uitkering totdat
deze om een bepaalde reden is beëindigd, verschilt tussen Oost-Europese
uitkeringsgerechtigden, Nederlandse uitkeringsgerechtigden en uitkeringsgerechtigden met een andere herkomst. We analyseren de kans dat uitstroom
(’hazard’) op een bepaald moment plaatsvindt, gegeven dat deze nog niet
eerder heeft plaatsgevonden. Dat wil zeggen, in de analyse wordt steeds de
uitstroomkans geschat voor personen die zich op dat moment nog in de WW
bevinden. Door een duuranalyse toe te passen worden niet alleen mensen
meegenomen voor wie zich een gebeurtenis heeft voorgedaan, maar wordt
ook rekening gehouden met de mensen die niet zijn uitgestroomd en nog een
WW-uitkering ontvangen (gecensureerde waarnemingen).
In de empirische analyse onderzoeken we eerst de uitstroom uit de WW,
waarbij we alle uitstroomredenen samen nemen. Dit levert informatie op
over de uitstroomkans uit en de verblijfsduur in de WW-uitkering. Als er
onder controle van relevante factoren Oost-Europese arbeidsmigranten
minder vaak uitstromen dan Nederlandse werklozen zou dit kunnen duiden
op strategisch gedrag om zo lang mogelijk een WW-uitkering te ontvangen.
Een dergelijke conclusie moet natuurlijk met enige voorzichtigheid worden
getrokken. Aanvullende analyses op de reden van uitstroom geven aanvullend
inzicht in de verschillen tussen groepen. Zo analyseren we of er verschillen
zijn in kansen op werkhervatting en op het opleggen van een maatregel (wat
duidt op minder actief arbeidsmarktgedrag). Omdat we de uitstroomredenen
afzonderlijk analyseren passen we geen competing-risk analyse toe. Een
aantal factoren uit de theorie van het zoekproces naar werk, zoals het
reserveringsloon, moral hazard, menselijk en sociaal kapitaal, en discriminatie,
zijn met registratiedata empirisch niet te onderzoeken omdat zij niet worden
33 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) beoordeelt of een werkloze werknemer voor
een WW-uitkering in aanmerking komt. Om ervoor te zorgen dat verschillen in socialezekerheidstelsel
tussen landen niet belemmerend werken voor het vrij verkeer van werknemers, is een Europese
verordening (nr. 883/2004) voor sociale zekerheid opgesteld. EU-burgers die in Nederland gewerkt
hebben, maken dezelfde aanspraak op een WW-uitkering als Nederlandse werknemers. Voor de
weken- en de jareneis komen zowel Nederlandse als buitenlandse (EU/EER) dienstverbanden in
aanmerking.
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geregistreerd. We kunnen dus alleen onderzoeken of bepaalde (migranten)
groepen uitkeringsgerechtigden, sneller uitstromen naar werk, vaker een
maatregel opgelegd krijgen of het maximale uitkeringsrecht bereiken.

Verklarende en controle variabelen
In de analyses ligt de focus op Oost-Europese uitkeringsgerechtigden. Hun
positie vergelijken we met die van Nederlandse uitkeringsgerechtigden. Ook
maken we een vergelijking met andere migrantengroepen; we onderscheiden
uitkeringsgerechtigden met herkomst EU-rest, overige westers en niet-westers
migranten en Turkije en Marokko.
Het maximale WW-uitkeringsrecht hangt sterk samen met de leeftijd van de
werknemers omdat deze afhankelijk is van het arbeidsverleden. Oudere WW’ers
hebben vaak een langer arbeidsverleden dan jongeren.34 Eenmaal werkloos,
hebben oudere uitkeringsgerechtigden een kleinere kans op werkhervatting
dan jongeren. De gemiddelde leeftijd van werknemers uit Oost-Europa is
33 jaar; acht jaar jonger dan de gemiddelde leeftijd van werknemers met
een andere buitenlandse herkomst, die ligt rond de 41 jaar. We nemen de
leeftijd van de uitkeringsgerechtigden in 2016. Om de mogelijkheid van een
niet-lineair verband te onderzoeken, is leeftijd ingedeeld in vijf categorieën:
jonger dan 24 jaar, 25-34 jaar, 35-44 jaar, 45-54 jaar en ouder dan 55 jaar.
Tevens zijn Oost-Europeanen veelal starter op de Nederlandse arbeidsmarkt.
De jonge leeftijd en het korte arbeidsverleden, doet veronderstellen dat de
Oost-Europese migrantengroep vaker een kort uitkeringsrecht heeft. Om
hiervoor te corrigeren is het maximale uitkeringsrecht opgenomen in de
analyse. Het maximale WW-uitkeringsrecht is bepaald aan de hand van de
periode tussen de datum van de eerste werkloosheidsdag en de vermoedelijke
einddatum van de uitkering wegens het bereiken van het maximale
uitkeringsrecht. Het maximale WW-uitkeringsrecht in dagen is ingedeeld in
drie klassen: 3 maanden, 4 tot 12 maanden en langer dan een jaar.
In het zoekproces naar werk speelt de hoogte van de WW-uitkering een rol;
hoe hoger de WW-uitkering, hoe hoger het reserveringsloon, hoe langer het
zoekproces en dus verblijfsduur in de uitkering. ‘De lonen van Oost-Europese
arbeidsmigranten zijn in eigen land vaak een stuk lager, en zij kunnen er niet
34 Daarnaast is het maximale WW-uitkeringsrecht rechtstreeks afhankelijk van de leeftijd: alle jaren
vanaf het kalenderjaar waarin men 18 jaar werd tot en met 1997 tellen mee als fictief arbeidsverleden.
Elk fictief jaar van het arbeidsverleden geeft recht op een maand extra uitkering. Het maakt niet
uit of men echt gewerkt heeft in die periode. Na 1997 telt het feitelijke arbeidsverleden. Het totale
arbeidsverleden is de som van het fictieve en feitelijke arbeidsverleden (De Vries, 2014).
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zo veel verdienen als in Nederland. Oost-Europese arbeidsmigranten hebben
daarom een veel lager reserveringsloon en zijn eerder bereid om tegen een
minimumloon te werken dan Nederlanders’ (Berkhout et al., 2014 p. 27). Het
analysebestand bevat geen gegevens over het reserveringsloon maar wel de
grondslag voor de hoogte van de WW-uitkering.35 De grondslag is gebaseerd
op het bruto dagloon in euro’s en in vijf categorieën ingedeeld: minder dan €
85,-, tussen € 85- en € 125,-, tussen € 126,- en € 200,- en tenslotte de klasse
van meer dan € 200,-.
Langdurige werkloosheid zelf leidt tot een vermindering van kansen op de
arbeidsmarkt (Groot et al., 2008). Langdurige werkloosheid geeft ook een
grotere kans op het bereiken van het maximale uitkeringsrecht. Door het
opnemen van een tijdafhankelijke variabele (piecewise constant) wordt voor de
verstreken werkloosheidsduur gecorrigeerd (Rutherford, Crowther & Lambert,
2015). De periodes van de duurafhankelijke variabele zijn: 3 maanden, 4-6
maanden, 7-12 maanden, 13-18 maanden en 19-24 maanden. De referentie is
de eerste ‘spline’.
In de verklarende analyses zijn verder sector, geslacht, huishoudsamenstelling, herleefd WW-recht en AO-verleden opgenomen als controlevariabelen.
Oost-Europese arbeidsmigranten werken relatief vaak in Nederland via
de bemiddeling van een uitzendbureau en uitzendkrachten stromen door
hun veelal flexibele inzetbaarheid sneller uit naar werk. Mannen zijn vaker
werkzaam in conjunctuurgevoelige sectoren (Merens & Van den Brakel, 2014)
en Oost-Europese-mannen zijn in deze sectoren oververtegenwoordigd.
Oost-Europese arbeidsmigranten in Nederland zijn vaak alleenstaand,
terwijl mensen die getrouwd zijn, structureel een betere fysieke, mentale
en financiële positie hebben op diverse terreinen. De huishoudensvormen
zijn gecodeerd in vier categorieën: alleenstaand, alleenstaande ouder,
samenwonend of gehuwd en leefvorm onbekend.36 De huishoudensvorm
is op moment van instroom in de WW en wordt in de analyse als constant
verondersteld. Een aantal van de WW-gerechtigden heeft voorafgaand
aan de WW-uitkering een ziekte of arbeidsongeschiktheidsverleden. We
verwachten dat werkzoekenden met een arbeidsongeschiktheid (AO-)
verleden een langer zoekproces naar werk nodig hebben en langer in
de uitkering verblijven, dan werkzoekenden zonder een AO-verleden.37
35 De hoogte van de WW-uitkering is gebaseerd op de bruto dagloon. De WW-uitkering bedraagt 75
procent van het laatstverdiende loon gedurende de eerste twee maanden (tot een maximum van €
203,- per dag in 2016) en daarna 70 procent.
36 Tot en met 2016 registreerde UWV de huishoudensvorm voor de Toeslagenwet
37 Zij komen voorafgaand uit de Ziektewet (bijvoorbeeld zieke WW-ers) of zijn minder dan 35 procent
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Tenslotte hebben enkele uitkeringsgerechtigden al eerder naar werk gezocht.
Door bijvoorbeeld een tijdelijk verblijf in het buitenland of door een tijdelijke
maatregel, was hun uitkering stopgezet en is het resterende uitkeringsrecht in
2016 geactiveerd.38 De (korte) resterende uitkeringsduur, doet ons verwachten
dat ze nog een baanaanbod accepteren voor het bereiken van het maximale
uitkeringsrecht.
Tabel 6.1: Omvang en aandeel WW-uitkeringsgerechtigden naar herkomst, instroom WW
2016
________________________________________________________________________________
Herkomst

Aantal
(x 1.000)

Aandeel
(in procenten)

Oost-Europa

29

7,6

Europa-rest

9

2,4

Westers

6

1,6

Niet-westers

26

6,8

Turkije/Marokko

12

3,1

Nederland

304

78,5

Totaal

386

100,0

6.4 Resultaten
Beschrijvende resultaten maximaal WW-uitkeringsrecht en duur WW
386.468 werkloze werknemers ontvingen een WW-uitkering met een begindatum in 2016.39 Daaronder zijn 29.192 Oost-Europese arbeidsmigranten.40
arbeidsongeschikt en krijgen dan geen WIA-uitkering maar soms wel een aanvullende WW-uitkering.
4,0 procent van de uitkeringsgerechtigden met een WW-uitkering die startte in 2016, heeft een
AO-verleden.
38 0,7 procent van de uitkeringsgerechtigden met een WW-uitkering die startte in 2016, heeft een
herleefd WW-recht
39 Het UWV Jaarverslag 2016 spreekt over 491 duizend WW-toekenningen; dat gaat uit van aantal
rechten terwijl onze analyse uitgaat van aantal personen
40 Uitkeringsgerechtigden kunnen hun WW-uitkering meenemen naar een ander lidstaat om daar voor
een periode van drie maanden naar werk te zoeken. Het analysebestand bevat deze gegevens
niet, maar uit andere bronnen weten we dat in 2016 vierduizend uitkeringsgerechtigden van deze
mogelijkheid gebruik maakten (De Wispelaere & Pacolet, 2017). 3.213 WW-uitkeringen zijn naar
Polen geëxporteerd. Tegen het licht dat 24.600 Polen een WW-uitkering ontvingen die in 2016
startte. Ter vergelijking: 2.307 Duitsers hadden een WW-uitkering met een startdatum in 2016 en
126 uitkeringen zijn naar Duitsland geëxporteerd.
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Zij vormen met een aandeel van 7,6 procent de grootste migrantengroep die
in deze analyse wordt onderscheiden (tabel 6.1).
De periode dat een uitkeringsgerechtigde recht heeft op een
werkloosheidsuitkering, is afhankelijk van het arbeidsverleden van de
werknemer. Het zijn overwegend jonge Oost-Europese arbeidsmigranten die
naar Nederland komen en hun kortere arbeidsverleden heeft zijn weerslag
in een kortere maximale uitkeringsrecht. Het maximale WW-uitkeringsrecht
van Oost-Europese uitkeringsgerechtigden is gemiddeld 7,5 maand (236
dagen), terwijl Nederlandse uitkeringsgerechtigden gemiddeld 1,5 jaar (543
dagen) recht hebben op een uitkering. De andere migrantengroepen nemen
een tussenpositie in en hun gemiddelde uitkeringsrecht is 14 maanden (440
dagen) en wijkt onderling niet veel af.
Als we het maximale uitkeringsrecht in dagen indelen naar de klassen
3 maanden, 4-12 maanden en langer dan 1 jaar, zien we wederom dat
Oost-Europese uitkeringsgerechtigden oververtegenwoordigd zijn in de klasse
met een kort recht. 40,6 procent van de Oost-Europese uitkeringsgerechtigden
die in 2016 instroomden in de WW heeft recht op 3 maanden uitkering; 18,5
procent heeft recht op een uitkering van meer dan een jaar (figuur 6.1). Voor
Nederlandse uitkeringsgerechtigden zien we een andere verdeling; van hen
heeft 14,8 procent een uitkeringsrecht van 3 maanden en heeft meer dan de
helft (59,8 procent) een uitkeringsrecht van meer dan een jaar.
Figuur 6.1: Maximaal WW-uitkeringsrecht naar herkomst, instroom WW 2016
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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Figuur 6.2: Uitstroomcurve uit de WW (Kaplan Meier) ongeacht de reden,
instroom WW 2016
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Het recht op een uitkering zegt iets over de potentiële duur, niet iets over
de daadwerkelijke duur van het verblijf in de uitkering. De daadwerkelijke
verblijfsduur in de WW maken we inzichtelijk door te kijken naar de uitstroom
uit de WW in de tijd (figuur 6.2) – ongeacht de reden van uitstroom. De
curve geeft weer de cumulatieve uitstroom op verschillende momenten. Bij
de start heeft iedereen een WW-uitkering (100 procent). Bij drie maanden
– wanneer de uitkering op basis van alleen de wekeneis bijna eindigt –
ontvangt 74 procent van de Oost-Europese uitkeringsgerechtigden nog
een uitkering; dit aandeel is onder Nederlandse uitkeringsgerechtigden 79
procent. Net na drie maanden is er een grote uitstroom uit de uitkering van
Oost-Europese uitkeringsgerechtigden; de meerderheid is dan inmiddels
uitgestroomd en 49 procent ontvangt nog een uitkering (dit komt overeen met
de mediaan van de uitkeringsduur, die bij Oost-Europese arbeidsmigranten
ligt bij 92 dagen). Het beeld van een grotere uitstroom onder Oost-Europese
uitkeringsgerechtigden in vergelijking met andere migrantengroepen en
Nederlandse uitkeringsgerechtigden, houdt aan over de tijd. Kortom,
Oost-Europese uitkeringsgerechtigden hebben een korter uitkeringsrecht, ze
stromen sneller uit de uitkering en hun verblijfsduur in de WW is daarmee
korter.
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Beschrijvende resultaten uitstroomreden
Gemiddeld vond 22,5 procent van de Oost-Europese arbeidsmigranten binnen
de uitkeringsperiode een nieuwe baan tegen 38,9 procent van de Nederlandse
werknemers. Daarbij is geen onderscheid gemaakt naar het recht van een
werknemer op een WW-uitkering. Als we de uitstroomredenen uitsplitsen naar
klasse WW-uitkeringsrecht, blijken de verschillen minder af te wijken, zoals
figuur 6.3 laat zien. De uitstroom naar een nieuwe baan is onder Oost-Europese
uitkeringsgerechtigden binnen de klasse van 3 maanden maximaal WW-recht
7 procent en van Nederlandse uitkeringsgerechtigden 13 procent. In de klasse
4-12 maanden gaat het om respectievelijk 27 en 37 procent, en in de klasse
van meer dan een jaar uitkeringsrecht vinden Oost-Europeanen iets vaker
een nieuwe baan (48 versus 46 procent). Het aandeel dat uitstroomt uit de
uitkering wegens een opgelegde maatregel verschilt nagenoeg niet tussen de
klassen en tussen de groepen werknemers en ligt gemiddeld op 15 procent.41
Figuur 6.3: Uitstroomreden naar klasse maximaal WW-uitkeringsrecht, instroom WW 2016
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Figuur 6.4 toont het aandeel dat uitstroomt uit de uitkering door
werkhervatting (in promilles per dag) vanaf start WW-uitkering, gegeven dat
41 De invoering van inkomstenverrekening als gevolg van Wwz laat een forse toename zien van de
beëindigingsreden ‘geen inkomstenformulier ingeleverd’ van 3 procent in 2015 naar 12 procent
in 2016. Dit blijkt uit de ‘Kwantitatieve informatie 2016’ van UWV (Berendsen & Akkerman, 2016;
UWV, 2017). Om inkomstenverrekening mogelijk te maken, is de uitvoering van de WW veranderd.
De werkloze krijgt zijn WW-uitkering pas betaald nadat hij of zij over de voorafgaande maand een
inkomstenopgave heeft ingediend.
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de uitkeringsgerechtigde op de dag ervoor nog een lopende uitkering had.
De meeste migrantengroepen en Nederlandse uitkeringsgerechtigden vinden
een baan rond het eerste halfjaar (180 dagen) en de kans op uitstroom neemt
af met een langere uitkeringsduur. Oost-Europese uitkeringsgerechtigden
vinden sneller en vaker een baan en dit beeld houdt aan tot ongeveer twee
jaar na de uitkering.
Figuur 6.4: Werkhervattingscurve (Kaplan Meier), instroom WW 2016
________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Multivariate analyse duur van het verblijf in de WW
De beschrijvende resultaten ondersteunen de verwachting dat Oost-Europese
uitkeringsgerechtigden een korter maximaal WW-recht hebben en hierdoor
minder lang in de uitkering verblijven. Maar de beschrijvende analyses kijken
alleen naar herkomst van de uitkeringsgerechtigden (univariaat), en houden
geen rekening met verschillen in de samenstelling van de migrantengroepen.
Het is daarom van belang om met behulp van multivariate analyses de effecten
van herkomst en van de duur van het WW-recht afzonderlijk te analyseren.
Tabel 6.2 bevat de resultaten van uitstroom uit de WW waarbij we rekening
houden met andere (achtergrond)kenmerken. Dit levert een zuiverder schatting
op van de invloed van herkomst op verschillen in duur van het verblijf in de
WW-uitkering. Door leeftijd in de analyse mee te nemen (model 2) corrigeren
we voor het feit dat Oost-Europese uitkeringsgerechtigden overwegend
jong zijn en jongeren sneller de uitkering verlaten door een korter maximaal
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uitkeringsrecht en jongeren sneller de uitkering verlaten door een hogere
werkhervattingskans (vgl. De Vries, 2014). Om deze twee facetten inzichtelijk
te maken, nemen we vervolgens het maximale WW-uitkeringsrecht mee in de
analyse (model 3). De resultaten laten dan zien dat – gecorrigeerd voor leeftijd
en maximaal uitkeringsrecht – Oost-Europese uitkeringsgerechtigden een
bijna even grote kans hebben om uit de uitkering te stromen als Nederlandse
uitkeringsgerechtigden. Dit geldt ook voor de andere migrantengroepen,
met uitzondering van niet-westerse migranten, die minder vaak uitstromen.
Als ook met verschillen in de hoogte van de WW-uitkering rekening wordt
gehouden (model 4: hun dagloon is gemiddeld € 74,- en dat van Nederlandse
uitkeringsgerechtigden gemiddeld € 98,-) neemt de kans op uitstroom uit
de uitkering van Oost-Europeanen nog iets verder af, maar het effect is niet
sterk. Door eveneens de verstreken werkloosheidsduur, sector, geslacht,
huishoudsamenstelling, AO-verleden en herleefd WW-recht in het model op te
nemen (model 5) zien we dat Oost-Europese uitkeringsgerechtigden, net als de
andere migrantengroepen, minder uit de uitkering stromen dan Nederlandse
uitkeringsgerechtigden en dat zij, bij gelijke kenmerken, dus iets langer in
de WW-uitkering verblijven. Groot zijn de verandering in verschillen echter
niet. De toevoeging van de factoren van model 4 en 5 hebben betrekkelijk
weinig invloed meer op de duiding van het verschil tussen Oost-Europeanen
en Nederlanders. Alles bijeengenomen zijn de verschillen in uitstroom tussen
Oost-Europese migranten en Nederlanders grotendeels toe te schrijven aan
verschillen in leeftijd en uitkeringsrecht, dit laatste is vooral het gevolg van
een korter opgebouwd arbeidsverleden. Dat in model 5 de uitstroomkans
toeneemt met de verstreken werkloosheidsduur is te verklaren uit het feit dat
de kans om het maximale uitkeringsrecht te bereiken, groter is naarmate men
langer werkloos is.

Multivariate analyses uitstroomreden
De geringe langere duur in de uitkering van de verschillende migrantengroepen
geeft nog geen beeld van de reden van uitstroom. Uit de univariate
analyse, weergegeven in figuur 6.4, blijkt een verhoogde werkhervatting
van Oost-Europese uitkeringsgerechtigden, maar als we corrigeren voor
(achtergrond)kenmerken en alleen de herkomst verschilt, wordt hun kans op
werkhervatting aanzienlijk lager (zie tabel 6.3). Alleen Turkse en Marokkaanse
uitkeringsgerechtigden vinden nog minder vaak emplooi. De flexibele inzet van
uitzendkrachten leidt inderdaad tot een verhoogde kans op werkhervatting.
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Tabel 6.2: Resultaten van duuranalyse uitstroom uit de WW (Hazard ratio’s), instroom WW
2016 /ÕÃÃi >>iÃ`iiÌÃ}wV>ÌÆ«ä]äx®
________________________________________________________________________________
Model 1

Model 2

Model 3

Model 4

Model 5

Oost-Europa

2,033

1,451

1,018

1,001

0,947

EU-rest

1,241

1,267

1,040

1,050

1,059

Herkomst (ref. Nederland)

Westers

1,102

1,216

1,009

1,006

(1,009)

Niet-westers

1,210

1,194

0,990

0,977

0,951

Turkije/Marokko

1,244

1,176

1,009

0,989

0,922

25-34 jaar

0,634

0,943

0,948

0,901

35-44 jaar

0,399

0,919

0,938

0,879

45-54 1aar

0,277

0,706

0,729

0,647

55 jaar en ouder

0,161

0,428

0,444

0,369

4-12 maanden

0,484

0,487

0,298

Meer dan 1 jaar

0,235

0,242

0,121

€ 85 - € 125,-

1,019

0,974

€ 125 - € 200,-

0,918

0,858

Meer dan € 200,-

0,750

0,689

.GGHVĎF(ref. Jonger dan 25 jaar)

Max WW-uitkeringsrecht (ref. 3 maanden)

Dagloon (ref. Minder dan € 85,-)

Verstreken werkloosheidsduur
3 maanden

2,337

6 maanden

2,643

1 jaar

2,526

1,5 jaar

2,711

2 jaar

3,573

Sector (ref. Industrie)
Agrosector

1,029

Bouwsector

1,274

Winkelbedrijf

0,898

Transport

1,027
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Financiële
dienstverlening

0,917

Uitzendsector

1,232

Gezondheidszorg

0,905

Onderwijs

0,948

Overheid

0,783

Overig w.o. schoonmaak

0,979

Geslacht (ref. Man)
Vrouw

0,869

Huishouden (ref. Gehuwd/samenwonend)
Alleenstaand

0,971

Alleenstaande ouder

(0,998)

Leefvorm onbekend

0,941

Herleefd WW (ref. Geen herleefd WW)
Herleefd WW

1,448

AO-verleden (ref. Geen AO verleden)
AO-verleden

(0,989)

_constante

0,016

De uitzendsector geeft de grootste kans op het vinden van een nieuwe baan
binnen de uitkeringsperiode; veel Oost-Europeanen zijn werkzaam in deze
sector. De werkhervattingskans neemt af met een uitkeringsrecht van meer
dan een jaar. Oost-Europeanen zijn sterk vertegenwoordigd in de klassen van
3 maanden en 4-12 maanden uitkeringsrecht (zie figuur 6.1) die een grotere
kans geven op werkhervatting. Daarnaast bevestigen de resultaten dat een
uitkeringsgerechtigde met een lagere WW-uitkering waarschijnlijk eerder
genoegen neemt met een loonaanbod, en dat jongeren sneller een nieuwe
baan vinden; beide categorieën waarin veel Oost-Europeanen voorkomen.
Het meenemen van (achtergrond)kenmerken in de analyse verdisconteert
de werkhervattingskans van Oost-Europeanen, en is de reden waarom deze
kans nu lager is dan bij de univariate analyse. Verder laten de resultaten
nog zien dat na een half jaar de eerste negatieve effecten zichtbaar zijn van
verstreken werkloosheidsduur op de kans op het vinden van een nieuwe baan,
en dit effect treedt sterker op in de loop van de tijd. Uitkeringsgerechtigden

138

Hoofdstuk 6 | Sneller uit de WW?

met een herleefd uitkeringsrecht, accepteren vaker een baanaanbod
voordat de uitkeringstermijn afloopt. En dat vrouwen een kleinere kans op
werkhervatting hebben dan mannen. Evenals alleenstaanden een kleinere
kans op werkhervatting hebben dan samenwonenden of gehuwden alsook
uitkeringsgerechtigden met een arbeidsongeschiktheidsverleden.
Een reden voor een lagere werkhervattingskans kan ook zijn dat de
uitkeringsgerechtigde de zoekintensiteit beperkt of het zoeken uitstelt. De
prikkelstructuur, zoals de plicht om elke maand vier sollicitatieactiviteiten te
verrichten, zou hen hiervan moeten weerhouden. Gedrag als gevolg van moral
hazard zou tot uitdrukking kunnen komen in de opgelegde maatregelen. De
resultaten in tabel 6.3 laten zien dat Oost-Europese uitkeringsgerechtigden
minder vaak een maatregel opgelegd krijgen waardoor de uitkering stopt,
dan Nederlandse uitkeringsgerechtigden. Als we kijken naar de andere
(achtergrond)kenmerken die een grotere kans geven op uitstroom omdat een
maatregel is opgelegd, dan laat het risicoprofiel zich als volgt omschrijven: een
jonge Europese/Nederlandse mannelijke uitzendkracht met een uitkeringsrecht
van 3 maanden. Verschillen in huishoudsamenstelling en dagloon hebben
nagenoeg geen effect.
Ten slotte analyseren we de uitstroomreden wegens het bereiken van het
maximale WW-uitkeringsrecht. De beschrijvende analyses lieten zien dat
Oost-Europese uitkeringsgerechtigden overwegend een korter WW-recht
hebben. De verklarende resultaten tonen aan dat, door ook te corrigeren voor
het uitkeringsrecht, Oost-Europese uitkeringsgerechtigden nog steeds iets
vaker uitstromen uit de WW wegens het bereiken van het maximale recht,
althans in vergelijking met Nederlandse uitkeringsgerechtigden, maar niet in
vergelijking met de andere migrantengroepen.
Uitkeringsgerechtigden ouder dan 55 jaar zijn een bijzondere leeftijdscategorie;
ze vinden moeizaam een nieuwe baan, krijgen zelden een maatregel opgelegd
en bereiken zelden hun maximale uitkeringsperiode (althans binnen de periode
die de analyse omvat). De resultaten bevestigen dat ouderen lang in de
uitkering verblijven (zie tabel 6.2) of uitstromen om overige redenen, zoals het
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd of wegens overlijden. De kans
op het bereiken van het maximaal uitkeringsrecht neemt toe bij een langere
werkloosheidsduur. Het maximale uitkeringsrecht en de duurafhankelijkheid
geven aan dat de hazard ratio onbepaald of zeer groot is. Andere variabelen
geven weinig verklaring voor het uitstromen wegen het bereiken van de
maximale uitkeringsduur.
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Tabel 6.3: Resultaten van duuranalyses op de verschillende uitstroomredenen:
werkhervatting, opgelegde maatregel en maximaal WW-uitkeringsrecht (Hazard ratio’s),
instroom WW 2016 /ÕÃÃi >>iÃ`iiÌÃ}wV>ÌÆ«ä]äx®
____________________________________________________________________________
Werkhervatting

Maatregel

Max WW recht

Oost-Europa

0,704

0,896

1,122

EU-rest

0,918

1,119

1,135

Westers

0,862

(0,989)

1,145

Niet-westers

0,792

0,960

1,148

Turkije/Marokko

0,647

0,823

1,139

25-34 jaar

(0,993)

0,683

0,875

35-44 jaar

(1,006)

0,530

1,036

45-54 jaar

0,868

0,359

0,538

55 jaar en ouder

0,435

0,159

0,182

Herkomst (ref. Nederland)

.GGHVĎF (ref. Jonger dan 25 jaar)

Max WW-uitkeringsrecht (ref. 3 maanden)
4-12 maanden

1,184

0,648

0,003

Meer dan 1 jaar

0,869

0,353

0,000

0,961

1,092

0,928

€ 125 - € 200,-

0,784

(0,987)

0,891

Meer dan € 200,-

0,587

0,944

0,768

3 maanden

1,725

1,444

114

6 maanden

1,727

1,174

237

Dagloon (ref. Minder dan € 85,-)
€ 85 - € 125,-

Verstreken werkloosheidsduur

1 jaar

1,171

0,666

275

1,5 jaar

0,975

0,528

429

2 jaar

0,711

0,414

945

Uitzendsector

1,500

1,297

1,032

Bouwsector

1,452

1,106

(0,988)

Agrosector

1,042

(1,024)

(1,024)

Sector (ref. Industrie)
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Transport

(1,021)

(1,017)

1,068

Onderwijs

(1,016)

0,883

(1,023)

Financiële dienstverlening

0,918

0,831

1,061

Gezondheidszorg

0,854

0,865

(0,989)

Winkelbedrijf

0,836

0,862

1,034

Overheid

0,564

0,697

1,152

Overig w.o. schoonmaak

0,928

0,940

1,076

0,754

0,698

1,021

Geslacht (ref. Man)
Vrouw

Huishouden (ref. Gehuwd/samenwonend)
Alleenstaand

0,881

1,101

1,039

Alleenstaande ouder

0,889

(1,035)

1,104

Leefvorm onbekend

0,891

(0,973)

1,037

1,388

0,307

1,832

AO-verleden

0,413

0,336

1,745

_constante

0,001

0,002

0,009

Herleefd WW (ref. Geen herleefd WW)
Herleefd WW
AO-verleden (ref. Geen AO-verleden)

6.5 Conclusies
In dit hoofdstuk onderzochten we de duur dat uitkeringsgerechtigden een
Nederlandse werkloosheidsuitkering ontvangen en de reden van uitstroom
uit de uitkering. We verwachtten vanuit de baanzoektheorie dat een hogere
WW-uitkering leidt tot een langere werkloosheidsduur om een baan te
vinden met een hoger loon (of betere andere arbeidsvoorwaarden). De
werkloosheidsduur van Oost-Europese uitkeringsgerechtigden zou korter zijn
dan van Nederlandse uitkeringsgerechtigden omdat zij gemiddeld gesproken
een lagere WW-uitkering en korter uitkeringsrecht hebben. Daar staat tegenover dat een kwetsbare arbeidspositie, tekortschietend menselijk en sociaal
kapitaal en discriminatie op de arbeidsmarkt factoren zijn die werkhervatting
zouden belemmeringen en de werkloosheidsduur doen toenemen.
De onderzoeksresultaten laten zien dat het maximale WW-uitkeringsrecht

141

Hoofdstuk 6 | Sneller uit de WW?

van Nederlandse uitkeringsgerechtigden het dubbele is van Oost-Europese
uitkeringsgerechtigden; gemiddeld 1,5 jaar versus gemiddeld 7,5 maand.
Binnen de klassen van het maximale WW-uitkeringsrecht die we in deze analyse
onderscheiden, verschillen de reden van uitstroom niet sterk van elkaar. Dat
wil niet zeggen dat de uitstroomreden overeenkomt.
Oost-Europeanen stromen – ongeacht de reden van uitstroom – sneller
uit de WW-uitkering dan Nederlandse uitkeringsgerechtigden en ook
sneller dan de andere migrantengroepen. De (achtergrond)kenmerken van
de Oost-Europese arbeidsmigranten dragen hieraan bij; het gaat vaak om
jongeren, ze hebben een korter arbeidsverleden - en daarmee een korter
uitkeringsrecht -, zijn vaker werkzaam als uitzendkracht en hebben een lagere
WW-uitkering. Deze kenmerken brengen met zich mee dat zij weer snel uit
de uitkering stromen. Door voor deze en andere kenmerken te corrigeren,
en alleen te kijken naar verschillen in herkomst, zien we dat de verschillen
met Nederlanders gering zijn. Genoemde kenmerken zijn in sterke mate
bepalend voor de verschillen in uitstroom, en dat geldt in het bijzonder
voor verschillen in leeftijd en uitkeringsrechten. Rekening houdend met alle
beschikbare relevante factoren verblijven zij zelfs iets langer in de uitkering
dan Nederlandse uitkeringsgerechtigden. De langere werkloosheidsduur kan
het resultaat zijn van hun relatief zwakke positie op de arbeidsmarkt, menselijk
en sociaal kapitaal dat minder aansluit op de Nederlandse arbeidsmarkt en/
of van discriminatie. De lagere werkhervattingskansen wijzen hier ook op.
Ook de andere migrantengroepen vinden minder vaak een nieuwe baan dan
Nederlandse werklozen. Recente berichten dat er Polen zijn die onrechtmatig
in het buitenland verblijven gemaskeerd door malafide tussenpersonen, en
dat exportuitkeringen niet leiden tot werkhervattingen, zouden ook mogelijke
verklaringen voor de lagere werkhervatting kunnen bieden. Tegelijkertijd
liggen de werkhervattingskansen van de Oost-Europeanen niet zo ver af van
de Turkse en Marokkaanse, niet-westerse en westerse migranten, die minder
werken met intermediairs en niet de mogelijkheid hebben hun WW-uitkering
te exporteren.
Uitstroom uit de uitkering wegens het bereiken van het maximale WWuitkeringsrecht gebeurt vaker bij migrantengroepen en zij benutten de
volledige uitkering dus meer dan Nederlandse uitkeringsgerechtigden. Dit zou
eveneens een gevolg kunnen zijn van de nadelen die zij ondervinden bij het
vinden van werk. Het zou ook kunnen wijzen op strategisch gedrag om vrijwillig
langer werkloos te blijven en ondertussen een WW-uitkering te ontvangen.
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Daar staat weer tegenover het geringe aandeel opgelegde maatregelen
onder migrantengroepen in het algemeen en onder Oost-Europeanen in
het bijzonder. Mogelijk dat controle op naleving minder stringent is omdat
Oost-Europese uitkeringsgerechtigden in het herkomstland verblijven,
maar de onderlinge verschillen met de andere migrantengroepen zijn klein
en geven geen aanleiding te veronderstellen dat de werkloosheidsduur
van Oost-Europese uitkeringsgerechtigden sterk afwijkt, en daar waar deze
mogelijk afwijkt, is het verschil niet groot.
In hoeverre ‘strategisch’ gedrag aangemoedigd door malafide
intermediairs van belang is voor de gevonden uitkomsten, blijft een vraag
voor vervolgonderzoek. Wat dit onderzoek evenwel duidelijk maakt is dat
een substantieel deel van de verschillen is toe te schrijven aan demografische
factoren (in het bijzonder leeftijd) en rechten op een uitkering. Verder
wijzen de geringe verschillen in werkhervattingskansen erop dat factoren
die voor Oost-Europese werklozen relevant zijn ook gelden voor andere
migrantengroepen. Ook het lage aandeel opgelegde maatregelen biedt
weinig steun voor de veronderstelling van grootschalig misbruik.
We sluiten de conclusies af met een beschouwing over het totale
uitkeringsbeslag op de Nederlandse werkloosheidsuitkering. De bevindingen
van dit hoofdstuk over de duur van het verblijf en het dagloon van de uitkering
combineren we met de resultaten in hoofdstuk 5 met betrekking tot de
instroom in de uitkering. Uit de resultaten in beide hoofdstukken blijkt dat de
effecten van instroom, duur en hoogte verschillen tussen Oost-Europese en
Nederlandse werklozen, maar een nadere analyse laat zien dat de combinatie
van deze effecten voor het totale uitkeringsbeslag niet sterk van elkaar afwijkt.
De verblijfsduur in de WW-uitkering is voor Oost-Europeanen gemiddeld iets
meer dan de helft van de verblijfsduur van Nederlandse werklozen (151 dagen
tegenover 289 dagen). Daarnaast heeft ook de hoogte van de uitkering van
Oost-Europese werklozen een negatief effect op het totale uitkeringsbeslag.
De hoogte van hun uitkering is – als gevolg van een kwart lager dagloon – lager
dan van Nederlandse werklozen (een dagloon van € 74,- tegenover € 98,-). De
instroom in de WW-uitkering heeft een positief effect op het uitkeringsbeslag:
de instroom in de WW-uitkering van Oost-Europese arbeidsmigranten is 14,7
procent tegenover 5,5 procent van Nederlandse werknemers. Als we op basis
van deze gegevens het totale uitkeringsbeslag berekenen, blijkt dat het voor
Oost-Europese werklozen een fractie hoger is dan voor Nederlandse werklozen,
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namelijk € 1.183 versus € 1.107 per werknemer.42 Een nuancering geldt voor
de gemiddelde duur van het verblijf in de uitkering. Deze is gebaseerd op
uitkeringen die binnen de analyseperiode zijn beëindigd – ongeacht de reden
– en heeft betrekking op 97,7 procent van de uitkeringen van Oost-Europese
werklozen en 92,2 procent van de uitkeringen van Nederlandse werklozen. De
resterende uitkeringen zijn nog lopende uitkeringen. Zou de analyseperiode
een langere periode beslaan, dan zouden de later beëindigde uitkeringen
de gemiddelde duur doen toenemen. Aangezien het aantal nog lopende
uitkeringen voor Nederlandse werklozen groter is dan voor Oost-Europese,
zal het totale uitkeringsbeslag voor Nederlandse werklozen meer toenemen
dan voor Oost-Europese werklozen en dit waarschijnlijk overschrijden.

42 Totale WW-uitkeringsbeslag:
- 14,7 op 100 Oost-Europese arbeidsmigranten stromen in de uitkering * gemiddeld 151 dagen *
70% van dagloon € 74,- (eerste twee maanden 75%) = een beslag van € 1.183,- per persoon;
- 5,5 op 100 Nederlandse werknemers stromen in de uitkering * gemiddeld 289 dagen * 70% van
dagloon € 98,- (eerst twee maanden 75%) = een beslag van € 1.107,- per persoon
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7.1 Inleiding
In de vijftien jaar sinds de oostelijke uitbreiding zijn grote aantallen werknemers
uit Oost-Europa in Nederland komen werken. Voordat de grens voor
werknemers uit de oostelijke lidstaten openging, werkten bijna 100 duizend
Oost-Europeanen in Nederland (Kamerstukken, 2013). In 2017 gaat het om 400
duizend werknemers uit Oost-Europa, ruim vijf procent van het totaalaantal
werknemers in Nederland. Ook tijdens de (krediet)crisisperiode 2008-2012
namen de aantallen toe. Het aantal migranten uit de Europese Unie dat naar
Nederland komt om te werken is twee maal zo groot als dat van buiten de
Europese Unie (CBS, 2019). Deze verhouding is gebaseerd op geregistreerde
migranten. Aangezien de helft (CBS, 21018) van de Oost-Europeanen zich niet
inschrijft in het bevolkingsregister – ook niet bij een verblijf van meer dan
drie maanden in Nederland – is de werkelijke toestroom van Oost-Europese
arbeidsmigranten verhoudingsgewijs nog groter.
Oost-Europese arbeidsmigranten hebben inmiddels een belangrijke positie
op de Nederlandse arbeidsmarkt verworven en delen van de Nederlandse
economie is afhankelijk van hen (Heyma et al., 2018). Het belang voor
werkgevers van hun inzet blijkt ook uit de veelvuldige berichtgeving in de
media: werkgevers maken zich zorgen hoe ze aan personeel komen nu de
motivatie van Polen om in Nederland te gaan werken lijkt af te nemen door
de groeiende economie die de lonen in Polen doet stijgen (Neuteboom et
al., 2019). Een daling van het aantal Oost-Europese arbeidsmigranten dat in
Nederland wil werken zou negatieve gevolgen hebben voor de economie en
‘een strop voor Nederland’ zijn.43
Werk is voor het overgrote deel van de Oost-Europese arbeidsmigranten
de belangrijkste reden om naar Nederland te komen, vooral vanwege
het verwachte hogere inkomen. Soms wordt gesuggereerd dat ze niet
alleen naar Nederland komen vanwege de banen en de lonen maar
ook worden aangetrokken door de betere werknemersverzekeringen.
Oost-Europeanen die in Nederland werken hebben als EU-burgers dezelfde
aanspraak op een werkloosheidsuitkering als Nederlandse werknemers. In
dit proefschrift staan de sociaaleconomische positie van Oost-Europese
arbeidsmigranten en hun uitkeringsgebruik centraal, met als vraagstelling:

43 Oost-Europese arbeidsmigrant is onmisbaar. de Volkskrant, 11 juni 2018; Polen blijven thuis door
groeiende economie: strop voor Nederland, RTLZ, 19 juni 2019 (zie ook hoofdstuk 3).
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In welke mate verschillen de sociaaleconomische positie en het
beroep op de Nederlandse Werkloosheidswet van Oost-Europese
arbeidsmigranten van die van andere migrantengroepen en van
Nederlandse werknemers, en welke factoren verklaren het verschil?
Door de positie van Oost-Europese arbeidsmigranten op de arbeidsmarkt
in ogenschouw te nemen en te onderzoeken of deze verbetert bij een
langer werkverleden (hoofdstuk 2) en bij ervaren krapte op de arbeidsmarkt
(hoofdstuk 3), door patronen van werk te verkennen (hoofdstuk 4), door het
uitkeringsgebruik te bestuderen middels instroom (hoofdstuk 5) en uitstroom uit
de werkloosheidsuitkering (hoofdstuk 6), omvat het proefschrift vijf empirische
hoofdstukken met politieke, maatschappelijke en theoretische relevantie. De
uitgevoerde studies geven inzicht in het gebruik van de werkloosheidsuitkering
nu er onrust is over het gebruik van de werkloosheidsuitkering door Poolse
arbeidsmigranten. De werkpatronen voegen een dimensie toe aan het
vraagstuk van huisvesting van Oost-Europeanen die (tijdelijk) in Nederland
verblijven en de gemoederen bezig houdt op vooral regionaal en gemeentelijk
niveau. Ten slotte is er de kwestie of de integratie van de Oost-Europese
arbeidsmigrant in de Nederlandse samenleving wel of niet – letterlijk en
figuurlijk – in goede banen komt. Met de uitgevoerde analyses draagt dit
proefschrift bij aan meer kennis over de sociaaleconomische positie van en het
gebruik van de sociale zekerheid door migranten. Door recente databestanden
van de totale werknemerspopulatie te koppelen met WW-uitkeringsgegevens,
die databestanden uit te splitsen naar verschillende migrantengroepen en
Nederlandse werknemers en kwalitatief onderzoek te relateren aan bestaande
theorieën over segmentering, personeelsstrategieën, migratiepatronen,
welfare-magnethypothese en baanzoektheorie, draagt dit proefschrift bij aan
wetenschappelijke kennis. En die kennis kan een meer genuanceerd en met
feiten onderbouwd maatschappelijk en politiek debat bevorderen.
Door de sociaaleconomische positie mee te nemen in het beroep op de
WW wordt het uitkeringsgebruik in een breder perspectief geplaatst. Het
uitkeringsgebruik wordt hiermee niet beschouwd als een geïsoleerd fenomeen
maar als de uitkomst van een proces dat een aantal stappen of fasen omvat
(figuur 7.1).
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Figuur 7.1: Samenhang sociaaleconomische positie en beroep op werkloosheidsuitkering
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

In paragraaf 7.2 worden per hoofdstuk de belangrijkste resultaten en
theoretische implicaties weergegeven. Bij de algemene conclusies in
paragraaf 7.3 gaan we een stapje verder door de resultaten in samenhang
te bezien en formuleren we mogelijke beleidsimplicaties. Paragraaf 7.4 gaat
in op de bijdragen van deze studie en zijn beperkingen. Tevens schetsen we
suggesties voor vervolgonderzoek.

7.2 Samenvatting onderzoeksresultaten
Geringe positieverbetering Oost-Europese arbeidsmigranten
De arbeidsmarktpositie van Oost-Europese arbeidsmigranten namen we onder
de loep in hoofdstuk 2. De deelvraag in dit hoofdstuk luidde: Welke positie
nemen Oost-Europese arbeidsmigranten in op de Nederlandse arbeidsmarkt,
zowel in vergelijking met andere migrantengroepen als met Nederlandse
werknemers, en in hoeverre realiseren zij als ze langer in Nederland werken
een betere positie op de arbeidsmarkt?
Het belang om kennis te hebben over de positie op de arbeidsmarkt vloeit
voort uit het feit dat een snelle verbetering van de arbeidsmarktpositie duidt
op een succesvolle integratie. Een zwakke positie op de arbeidsmarkt brengt
mogelijk armoede met zich mee, onderbenutting van arbeidspotentieel en
grotere uitkeringsafhankelijkheid. We verwachten dat arbeidsmigranten die
net in het bestemmingsland zijn gearriveerd veelal banen aan de onderkant
van de arbeidsmarkt vervullen (Lusis & Bauder, 2010). In de literatuur
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wordt daarbij uitgegaan van een stijging van de beroepsstatus naarmate
arbeidsmigranten langer werkzaam zijn in het bestemmingsland (Chiswick et
al., 2005; Parutis, 2014). Aan de hand van drie baantypen onderscheidt Parutis
(2014) de baanovergangen (employment transitions) van Oost-Europese
arbeidsmigranten. Zij stelt dat arbeidsmigranten in eerste instantie genoegen
nemen met een willekeurige baan (any job), waarna ze hun arbeidspositie
proberen te verbeteren (better job), en sommigen hun droombaan weten te
realiseren (dream job).
De resultaten van cross-sectioneel onderzoek op een integraal
databestand van alle werknemers in Nederland, bevestigen de verwachting
dat Oost-Europese arbeidsmigranten beginnen met een achtergestelde
positie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Ook als gecontroleerd wordt voor
achtergrondkenmerken (leeftijd, geslacht, sector), ontvangen zij minder loon
dan Nederlandse werknemers en andere migrantengroepen. Een mogelijke
verklaring voor de verschillen in beloning is dat Oost-Europese arbeidsmigranten
minder betaald krijgen voor dezelfde werkzaamheden, maar het kan ook zijn
dat ze structureel oververtegenwoordigd zijn in laagbetaalde posities. Beide
verklaringen kunnen ook tegelijkertijd opgaan. Hun dienstverbanden zijn
vaker tijdelijk en zij zijn vaker werkzaam in het segment van precaire arbeid –
gedefinieerd als een combinatie van een laag uurloon en onzeker werk.
Door te kijken naar de opwaartse mobiliteit ontstaat er een beeld van de
hardnekkigheid van de achterstand van Oost-Europese arbeidsmigranten.
Door het werkverleden van arbeidsmigranten in de analyse te betrekken is
de opwaartse mobiliteit gemeten. Het werkverleden is gebaseerd op het
aantal jaren dat zij in de vijf voorafgaande jaren in Nederland in loondienst
werkten. Arbeidsmigranten uit Oost-Europa weten hun positie te verbeteren
naarmate ze langer werkzaam zijn in Nederland: hun loon is hoger dan dat
van starters en van arbeidsmigranten met een onderbroken werkverleden.
Starters en arbeidsmigranten met een onderbroken werkverleden werken
ook vaker op onzekere contracten en verrichten vaker precaire arbeid. Is er
sprake van een langer werkverleden, dan neemt de kans hierop af. Naarmate
Oost-Europese arbeidsmigranten langer werken in Nederland, verbetert dus
hun positie. Echter, voor Oost-Europese arbeidsmigranten is die verbetering
in positie op de arbeidsmarkt beduidend minder groot dan voor de andere
migrantengroepen. De ongelijkheid ten opzichte van Nederlandse werknemers
is bij arbeidsmigranten uit de nieuwe Europese lidstaten daarmee groter en
hardnekkiger dan bij andere migranten.
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Dat opwaartse mobiliteit slechts in beperkte mate lijkt te slagen is in
overeenstemming met de segmentatietheorie (Doeringer & Piore, 1971; Lusis
& Bauder, 2010), die stelt dat de arbeidsmarkt is opgedeeld in segmenten
en dat het heel moeilijk is om vanuit het secundaire, precaire segment een
baan te vinden in het primaire segment met goede banen. Als Oost-Europese
arbeidsmigranten hun arbeidspositie weten te verbeteren, gebeurt dat
doorgaans alleen binnen het secundaire segment. Dit betekent dat, hoewel
Parutis’ (2014) ‘employment transition’-theorie ten dele lijkt op te gaan
(Oost-Europese arbeidsmigranten weten immers hun positie te verbeteren),
er sprake lijkt te zijn van geringe doorstroom naar beter betaalde en stabiele
banen: zij realiseren wel een ‘better job’, maar hoogst zelden hun ‘dream
job’. Dit impliceert overigens niet dat de geringe opwaartse mobiliteit alleen
een probleem is voor Oost-Europeanen, maar wel in sterkere mate dan voor
andere migrantengroepen.

Padafhankelijkheid bij werkgevers betreffende inzet Oost-Europese
arbeidsmigranten
In hoofdstuk 3 beantwoordden we de deelvraag: In welke mate en op welke
wijze passen werkgevers in de groenteglastuinbouw hun personeelsstrategie
aan in tijden van krapte op de arbeidsmarkt en welke overwegingen zijn hierbij
doorslaggevend?
Door middel van interviews met werkgevers in de groenteglastuinbouw,
uitzendbureaus en stakeholders, is onderzocht of werkgevers plannen hebben
om hun personeelsstrategie aan te passen en of zij meer aandacht krijgen
voor de belangen van arbeidsmigranten als het lastiger wordt aan personeel
te komen uit Oost-Europa.
Kostenverlaging is een belangrijk motief voor werkgevers in de groenteglastuinbouw om te kiezen voor arbeidsmigranten uit Oost-Europa en een
‘low road’-personeelsstrategie te volgen. Bij een ‘low road’-strategie richt het
bedrijf zich primair op het bezuinigen op loonkosten als strategie, terwijl bij
een ‘high road’-strategie de relatie tussen werkgever en werknemer vorm krijgt
via een duurzame verbintenis en een grotere aandacht voor de belangen van
werkenden (Kalleberg, 2003). Het productieproces in de groenteglastuinbouw,
waarin algemene vaardigheden dominant zijn en die Lutz en Sengenberger
(1974) aanduiden met de term Jedermanns (allemans) arbeidsdeelmarkt, maakt
een ‘low road’-strategie mogelijk en aantrekkelijk. De werkgever zou kunnen
investeren in een ‘high road’-strategie om werknemers te stimuleren om langer
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te blijven of in een nieuwe technologie waardoor het productieproces minder
arbeidsintensief wordt en minder afhankelijk van de inzet van beschikbare
arbeidskrachten.
Uit de gesprekken blijkt dat werkgevers ook bij een krapper wordende
arbeidsmarkt blijven vasthouden aan een ‘low road’-personeelsstrategie. Ze
zetten in op wederzijdse vertrouwen van ‘high cost, high trust’ door prominenter
invulling te geven aan goed werkgeverschap. Ze gaan er daarbij vanuit dat ze
door het nakomen van gemaakte afspraken bij arbeidsmigranten ‘in een goed
blaadje komen te staan’. Daarnaast zoeken werkgevers de oplossing voor
de ervaren krapte aan Poolse arbeidsmigranten vooral in verbreding van het
aanbod van personeel op de Europese arbeidsmarkt waaronder zij werven. Ze
verlagen de functie-eisen voor productiewerk waardoor een groter aanbod
van werkenden beschikbaar komt dat aan die eisen kan voldoen.
Werkgevers blijven doorgaan op de ingeslagen weg. Zij blijven voor de
toekomst op dezelfde personeelsstrategie inzetten op het moment dat zij
veel arbeidsmigranten in dienst hebben, zij een langdurige relatie hebben
opgebouwd met uitzendbureaus, de kosten van de overgang naar een andere
productieproces hoog zijn en Nederlandse werknemers een geringe bereidheid
tonen om in de sector te werken. Hierdoor is er sprake van padafhankelijkheid
(Ruhs & Anderson, 2012).

Circulaire migratie komt weinig voor
Een exploratief onderzoek naar de migratiepatronen van Oost-Europese
arbeidsmigranten stond centraal in hoofdstuk 4 en gaf antwoord op de
deelvraag: In hoeverre wijzen de werkpatronen van arbeidsmigranten
uit Oost-Europa op het bestaan van patronen van tijdelijke, circulaire en
vestigingsmigratie?
De inzet van Oost-Europese arbeidsmigranten wordt vaak vanuit een
kortetermijnperspectief bekeken. Werkgevers, (lokale) overheden en
instellingen gaan uit van een kort tijdelijk verblijf in Nederland en nemen dit in
hun beleid en aanpak als uitgangspunt. De nieuwe Europese migratie (Favell,
2008) zou meer divers en veranderlijker zijn dan de ‘oude’ migratie en zich
kenmerken door tijdelijke en retourmigratie (Fermin, 2016; Glorius et al., 2013;
Snel et al., 2006). Oost-Europese arbeidsmigranten kunnen als EU-migrant, en
gestimuleerd door het loonverschil met West-Europa, komen en gaan. Er lijkt
daarom minder sprake te zijn van vestigingsmigratie en meer van tijdelijke of
circulaire migratie.
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Via patronen van werk van Oost-Europese arbeidsmigranten die in
Nederland in loondienst werken, schetsten we een beeld van de hedendaagse
migratie. Bijna de helft van de Oost-Europeanen werkt alle twaalf maanden
van het jaar in loondienst. En een bijna even grote groep werkt zeven tot
elf maanden. Slechts een klein deel, zo’n 10 procent, van de Oost-Europese
arbeidsmigranten werkt kortdurend (een tot zes maanden) in Nederland.
Door het aantal maanden looninkomsten in een jaar te combineren met
wel of niet ingeschreven staan in het bevolkingsregister, verkregen we
inzicht in patronen van werk die zich laten vertalen naar migratiepatronen.
Door arbeidsmigranten over een periode van vijf jaar te volgen, konden we
ook veranderingen in kaart brengen. Het merendeel van de Oost-Europese
arbeidsmigranten werkt na vijf jaar niet meer in loondienst en is, mogelijk,
vertrokken. Een derde van de Oost-Europeanen verblijft wel degelijk voor
een lange periode in Nederland; een kwart is op basis van het feitelijk
migratiegedrag te beschouwen als vestigingsmigrant.
Een circulair migratiepatroon, waarbij arbeidsmigranten meerdere malen
voor een korte periode naar Nederland komen, komt maar weinig voor. Het
gaat om zo’n 6 procent. De resultaten nuanceren het beeld van de nieuwe
Europese migratie want daarbij zouden we meer arbeidsmigranten verwachten
die een beperkt aantal maanden van het jaar in Nederland werken en minder
arbeidsmigranten die voor een langere periode in Nederland werken.

Baankenmerken leggen zeer groot gewicht in de schaal bij hogere WWinstroom
In hoofdstuk 5 onderzochten we instroom in de Nederlandse werkloosheidsuitkering om antwoord te geven op de deelvraag: Doen Oost-Europese
arbeidsmigranten vaker dan Nederlandse werknemers een beroep op de
Nederlandse Werkloosheidswet en, zo ja, in hoeverre valt dit te verklaren uit
verschillen in persoons- en baankenmerken?
De grote toename van Oost-Europese migranten op de Nederlandse
arbeidsmarkt heeft geleid tot zorgen over hun mogelijke claim op Nederlandse
werkloosheidsuitkeringen. De Amerikaanse econoom Borjas betoogt dat een
genereuzer socialezekerheidsstelsel migranten kan aantrekken en spreekt van
een welfare-magnethypothese (Borjas, 1999). Bij migranten kan sprake zijn van
negatieve zelfselectie: zij migreren in de verwachting dat de verzorgingsstaat
in het gastland hun inkomensbescherming zal bieden. Genereuze uitkeringen
werken dan als een magneet voor laagopgeleide migranten (Nannestad, 2007).
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We bestudeerden met een decompositieanalyse de verschillen in de
WW-instroom tussen migranten en Nederlandse werknemers door de
registratiegegevens van alle werknemers in Nederland in 2015 te analyseren.
De resultaten bevestigen eerdere bevindingen (Barrett & Maître, 2013;
Eurofound, 2015; Huijnk et al., 2014) dat Oost-Europese arbeidsmigranten,
net als andere migranten, meer de WW instromen dan Nederlanders. De
instroom in de WW-uitkering van Oost-Europese arbeidsmigranten is 14,7
procent tegenover 5,5 procent van Nederlandse werknemers.
In eerdere studies is geen rekening gehouden met verschillen in
achtergrondkenmerken. Ook de werkloosheidskans is in eerdere analyses
niet meegenomen, waardoor een mogelijk belangrijke verklaring ontbreekt
voor het hogere WW-gebruik van (Oost-Europese) arbeidsmigranten. Door
de werkloosheidskans in de analyse mee te nemen, is het effect van de
zwakke arbeidspositie van migranten inzichtelijk gemaakt. De uitkomsten
zijn dat Oost-Europeanen een vier keer zo grote kans op baanverlies hebben
als Nederlandse werknemers. Dat komt doordat ze voornamelijk werken
met tijdelijke contracten, oververtegenwoordigd zijn in sectoren met een
hoog risico op werkloosheid zoals uitzendwerk en ondervertegenwoordigd
in niet-risicosectoren zoals de overheid en door hun arbeidsverleden. Ze
zijn veelal starter op de arbeidsmarkt en starters hebben een grotere kans
op verlies van werk, ze hebben nog geen langdurig arbeidsverleden en juist
werknemers met een langer arbeidsverleden behouden vaker hun baan.
Relatief veel Oost-Europese arbeidsmigranten hebben geen werk en van
deze populatie werknemers zonder looninkomsten stromen relatief weinig
mensen in de WW. Hun instroom is lager dan van Nederlanders (27,1 procent
tegenover 35,9 procent). Het korte arbeidsverleden verklaart grotendeels maar
niet volledig deze lagere instroom in de WW. Het is ook mogelijk dat zij niet
weten wat hun rechten zijn. Sommigen zullen bij verlies van werk terugkeren
naar hun land van herkomst zonder een WW-uitkering aan te vragen.
Door het effect van baanverlies te combineren met het effect van als werkloze
een uitkering ontvangen, blijkt het eerste effect dominanter. Want het totale
uitkeringsgebruik (instroom in de WW van werkenden) is onder Oost-Europese
arbeidsmigranten groter dan onder Nederlandse werknemers (immers 14,7
procent tegenover 5,5 procent). Dit verschil in WW-instroom van 9,2 procentpunt
kan voor bijna 90 procent worden toegeschreven aan baankenmerken. Vanuit
de welfare-magnethypothese is te verwachten dat migranten mogelijk bewust
kiezen voor een tijdelijk contract en voor een sector met een grotere kans op
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verlies aan werk en mogelijke instroom in de WW. Echter, het is vooral de keuze
van werkgevers in bepaalde sectoren om Oost-Europese arbeidsmigranten
in dienst te nemen en hun veelal tijdelijke dienstverbanden aan te bieden
(Berkhout et al., 2014; Holtslag et al., 2012; SER, 2014). Daarbij is de instroom
in de WW-uitkering van niet-werkende Oost-Europese arbeidsmigranten niet
alleen lager dan de instroom van niet-werkende Nederlanders, maar ook
lager dan mocht worden verwacht gezien hun baanverlies. Deze bevindingen
ondersteunen niet de veronderstelling van een welfare-magnethypothese,
want dan zouden we op basis van het baanverlies meer migranten verwachten
die een beroep doen op de WW-uitkering. Het geringe onverklaarde
deel van zo’n 10 procent is toe te schrijven aan variabelen die niet in ons
onderzoeksmodel zijn meegenomen, zoals opleiding, discriminatie bij ontslag,
huishoudsamenstelling of onrechtmatig beroep op een WW-uitkering. In welke
mate deze en andere variabelen bijdragen aan het onverklaarde deel, kan niet
worden bepaald.

Snelle uitstroom van Oost-Europese migranten uit de WW
Het totale beroep op de WW wordt niet alleen bepaald door de instroom in de
WW maar ook door het aantal maanden dat een werkloze een WW-uitkering
ontvangt. Hoofdstuk 6 ging in op de deelvraag: In hoeverre verschillen de
duur van het verblijf in de WW-uitkering en de reden van uitstroom tussen
Oost-Europese en Nederlandse uitkeringsgerechtigden en door welke
factoren worden deze verschillen verklaard?
De theorie over het zoekproces naar werk (job search theory) (Mortensen,
1977) veronderstelt dat de hoogte van de WW-uitkering van invloed is op
de verblijfsduur in de uitkering. Door naast de hoogte van de uitkering ook
het maximale WW-uitkeringsrecht in de analyses op te nemen, houden we
rekening met het feit dat het arbeidsverleden van arbeidsmigranten vaak
korter is.
De hoogte van de WW-uitkering die – door een kwart lager dagloon – lager
is voor Oost-Europese werklozen dan voor Nederlandse werklozen, deed
verwachten dat zij sneller het werk hervatten en uit de uitkering stromen,
maar het effect bleek gering. Dat zij sneller uit de uitkering stromen dan
Nederlandse werklozen is grotendeels toe te schrijven aan verschillen in
leeftijd en uitkeringsrecht – dit laatste is vooral het gevolg van een korter
opgebouwd arbeidsverleden. Doordat de meeste Oost-Europeanen een
kort arbeidsverleden hebben, zoals ook naar voren komt in de hoofdstukken
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2 en 5, heeft 40,6 procent van hen maximaal drie maanden recht op WW;
van de Nederlandse werklozen is dit 14,8 procent. Van de Nederlandse
werklozen heeft 59,8 procent meer dan een jaar recht op WW, terwijl dit
van de Oost-Europeanen 18,5 procent is. Als gevolg hiervan stromen
Oost-Europese uitkeringsgerechtigden veel sneller uit de WW dan Nederlandse
uitkeringsgerechtigden. Wanneer we voor verschillen in uitkeringsrecht
corrigeren, dan is de verblijfsduur in de uitkering van Oost-Europeanen bijna
even lang als die van Nederlandse uitkeringsgerechtigden.
Binnen de maximale duur van de uitkering vinden Oost-Europese
werklozen – gecorrigeerd voor (achtergrond)kenmerken – net als alle andere
migrantengroepen minder vaak een nieuwe baan dan Nederlandse werklozen.
We kunnen met de beschikbare registratiedata niet bepalen of de lagere
werkhervattingskans het gevolg is van beperkte of uitgestelde zoekintensiteit,
arbeidsdiscriminatie of dat er sprake is van een combinatie van (andere)
factoren. Dat aan migranten minder vaak dan aan Nederlandse werklozen een
maatregel is opgelegd die de uitkering doet beëindigen, gedragingen die
onder de naam ‘moral hazard’ kunnen worden gevat, is een aanwijzing dat het
geen dominante rol speelt.

#NIGOGPGEQPENWUKGUGPOQIGNĎMGDGNGKFUKORNKECVKGU
De arbeidsmarktpositie verklaart
Gebaseerd op de bevindingen in dit proefschrift concluderen we dat
Oost-Europese arbeidsmigranten een structureel achtergestelde positie
hebben op de Nederlandse arbeidsmarkt. Specifieker, zij vormen een
migrantengroep waarvan de positie en de positieverbetering verschilt van
andere groepen migranten. Het personeelsbeleid van werkgevers lijkt eraan
bij te dragen hen gevangen te houden in een kwetsbare positie. De analyse
in hoofdstuk 2 duidt erop dat dezelfde personeelsstrategie als in de glastuinbouw ook in andere sectoren met veel Oost-Europese arbeidsmigranten
gehanteerd wordt.
De ‘low-road’-strategie op een allemans arbeidsdeelsmarkt, waarbij
uitzendbureaus zorgen voor (nieuw) aanbod van Oost-Europese
arbeidsmigranten, draagt eraan bij dat de opwaartse mobiliteit van de reeds
aanwezige Oost-Europese arbeidsmigranten op de Nederlandse arbeidsmarkt
gering is. Dat Oost-Europese arbeidsmigranten voor hun huisvesting vaak
afhankelijk zijn van uitzendbureaus lijkt een complicerende factor in het
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streven naar betere banen; een baan accepteren zonder tussenkomst van een
uitzendbureau zou voor een groot aantal arbeidsmigranten dan het einde van
een onderkomen betekenen. De achtergestelde positie in combinatie met de
bevinding dat een aanzienlijk deel structureel deel lijkt uit te gaan maken van
de Nederlandse arbeidsmarkt en dit ook voor de toekomst nog wordt voorzien
– door uitbreiding van de vraag naar Oost-Europese arbeidsmigranten en
door de padafhankelijkheid van werkgevers bij de inzet van Oost-Europese
arbeidsmigranten op een allemans arbeidsdeelmarkt – zou kunnen betekenen
dat er een nieuwe groep van werknemers op basis van herkomst aan het
ontstaan is met een structureel achtergestelde positie op de arbeidsmarkt. De
situatie van structurele ongelijkheid op de Nederlandse arbeidsmarkt duidt
op segregatie van Oost-Europese arbeidsmigranten op de arbeidsmarkt ten
opzichte van andere groepen migranten en Nederlandse werknemers.
Het onderzoek naar de sociaaleconomische positie van Oost-Europese
arbeidsmigranten levert op dat zij overwegend een kwetsbare positie op de
Nederlandse arbeidsmarkt hebben. Dat komt tot uiting in de analyses van het
uitkeringsgebruik: ze hebben vier keer zoveel kans om hun baan te verliezen als
Nederlandse werknemers. Het hogere baanverlies verklaart vervolgens waarom
zij vaker instromen in de WW dan Nederlandse werknemers. Wie zich zorgen
maakt over het grote WW-gebruik door Oost-Europese arbeidsmigranten
zou zich dus vooral moeten afvragen hoe hen meer perspectief kan worden
geboden op stabieler en beter betaald werk. Daar is des te meer reden voor
omdat een aanzienlijk deel van hen voor langere tijd in Nederland zal blijven.
Het is de vraag of de veronderstellingen van beleidsmakers en werkgevers
rondom Oost-Europese arbeidsmigranten wel voldoende overeenkomen
met de werkelijkheid. Werkgevers en (lokale) overheden hebben veelal een
korte termijn focus – er is weinig aanbod van bedrijfsgerichte opleiding en er
worden geringe investeringen gedaan in het aanbieden van de Nederlandse
taal – terwijl de lange(re) verblijfsduur van Oost-Europese reden geeft voor
een langetermijnvisie gericht op een lange(re) werkrelatie en integratie in de
Nederlandse samenleving.
Gezien de grote kans op baanverlies is de instroom van Oost-Europeanen in
de werkloosheidsuitkering lager dan verwacht mocht worden en lager dan van
Nederlandse werknemers.
Eenmaal in de WW-uitkering is hun verblijf korter en hun uitkering lager.
Het effect van een kortere verblijfsduur en van een lagere uitkeringshoogte
vermindert het totale uitkeringsbeslag. Tegelijkertijd heeft de grotere
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instroom in de WW vanuit werk, die voor Oost-Europese arbeidsmigranten
hoger is dan voor Nederlandse werknemers, een positief effect op het totale
uitkeringsbeslag. De combinatie van beide effecten leidt tot de conclusie dat
het totale uitkeringsbeslag op de WW door Oost-Europese arbeidsmigranten
niet sterk afwijkt van dat van Nederlandse werknemers.
De reden van de snellere uitstroom uit de WW is niet dat Oost-Europese
arbeidsmigranten weer snel een nieuwe baan vinden. Zij vinden juist
minder vaak een nieuwe werkgever dan Nederlandse werklozen. De kans
op werkhervatting van Oost-Europese uitkeringsgerechtigden verschilt niet
zo heel erg van die van Turkse en Marokkaanse, niet-westerse en westerse
uitkeringsgerechtigden. Deze (arbeids)migranten werken bij de aanvraag
van hun WW-uitkering minder vaak met intermediairs en hebben niet de
mogelijkheid hun WW-uitkering te exporteren, wat naar verluidt redenen voor
uitkeringsmisbruik zouden zijn. Omdat er sprake is van een overeenkomend
lage werkhervatting onder verschillende migrantengroepen, lijkt moral hazard
geen dominante verklaring voor de lagere werkhervatting door Oost-Europese
arbeidsmigranten. Moral hazard zou ook tot uitdrukking kunnen komen in
opgelegde maatregelen die leiden tot stopzetting van de WW-uitkering. Aan
alle migrantengroepen wordt echter minder vaak een maatregel opgelegd dan
aan Nederlanders. Mogelijk wordt controle op naleving bemoeilijkt doordat
malafide tussenpersonen maskeren dat Poolse uitkeringsgerechtigden in
het herkomstland verblijven terwijl zij in principe beschikbaar moeten zijn
voor de Nederlandse arbeidsmarkt, maar de verschillen met de andere
migrantengroepen zijn klein en geven geen aanleiding tot de veronderstelling
dat het uitkeringsgebruik van Oost-Europese uitkeringsgerechtigden afwijkt,
en, daar waar het afwijkt, omvangrijk is.

Mogelijke beleidsimplicaties
In het verlengde van de conclusies van dit proefschrift zou het belangrijkste
advies aan beleidsmakers zijn dat zij zich moeten richten op, kort geformuleerd,
een succesvolle integratie van Oost-Europese migranten op de arbeidsmarkt.
In de empirische hoofdstukken zijn reeds voorstellen geformuleerd. Een korte
recapitulatie.
De werkpatronen van Oost-Europeanen wijzen erop dat een substantieel deel
van de Oost-Europese migranten zich voor langere tijd – en mogelijk definitief –
in Nederland vestigt. Recent onderzoek onder ingeschrevenen toont aan dat zij
een bovengemiddelde verblijfsduur hebben vergeleken met andere migranten
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(Schmeets, 2019). Dit vraagt van alle actoren een langetermijnperspectief.
Naast beleid om uitbuiting en slechte huisvesting tegen te gaan, zou het beleid
zich dus ook moeten richten op langdurige vestiging en duurzame integratie
van Oost-Europese migranten. Het integratiebeleid richt zich overwegend
op niet-EU-onderdanen, Oost-Europese arbeidsmigranten zijn als EU-burger
niet inburgeringsplichtig, en het lijkt dan ook zinvoller niet de herkomst als
uitgangspunt voor integratiebeleid te nemen maar de vraag in hoeverre
arbeidsmigranten zich willen vestigen. Gemeenten zouden Nederlandse
taalles toegankelijk(er) kunnen maken voor Oost-Europese arbeidsmigranten
en werkgevers zouden, bijvoorbeeld tegen een extra beloning, deelname
aan taalles kunnen stimuleren. Werkgevers hebben immers baat bij de
duurzame inzet van Oost-Europese arbeidsmigranten en vanuit de idee
van wederkerigheid zouden zij kunnen bijdragen aan hun integratie in de
Nederlandse samenleving. Uiteraard mogen we ook van Oost-Europeanen
een actieve inzet verwachten om te integreren. Werk is tenslotte niet het enige
aspect in de keuze van Oost-Europese arbeidsmigranten om in Nederland te
(blijven) werken.
De positie van Oost-Europese arbeidsmigranten op de arbeidsmarkt is
kwetsbaar en ook bij een langer verblijf wordt hun positie niet veel beter. Hun
kwetsbare arbeidspositie leidt vaker tot baanverlies en daarmee tot een relatief
grotere instroom in de WW. Dit resultaat pleit voor een aanpak die zich richt op
versterking van de arbeidsmarktpositie van Oost-Europese arbeidsmigranten.
Bedrijfsgerichte opleiding en training kunnen die kwetsbaarheid beperken
en dragen bij aan integratie op de Nederlandse arbeidsmarkt en uiteindelijk
minder baanverlies. Sociale partners zouden bijvoorbeeld scholingsmiddelen
meer kunnen inzetten voor werknemers met tijdelijke contracten. Voor hun
perspectief op beter en stabieler werk zouden (Oost-Europese) arbeidsmigranten niet alleen afhankelijk moeten zijn van de inzet van werkgevers.
Ook bij krapte op de arbeidsmarkt lijken zij er immers niet toe over te gaan te
investeren in hun medewerkers uit Oost-Europa. Publieke partijen als gemeenten
en UWV zouden (meer) dienstverlening kunnen bieden gericht op versterking
van de positie van migranten op de arbeidsmarkt door ondersteuning af
te stemmen op de behoefte van (Oost-Europese) arbeidsmigranten. Nu er
binnen meerdere sectoren een groeiende behoefte is aan personeel – inclusief
de mogelijkheid van bedrijfsgerichte opleiding – lijken er mogelijkheden te
zijn om (Oost-Europese) arbeidsmigranten perspectief te bieden op stabieler
en beter betaald werk. Een punt van aandacht is dat de communicatie
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over ondersteuning en beschikbare regelingen door de arbeidsmigranten
zelfstandig te begrijpen zou moeten zijn, zodat zij voor kennisoverdracht
minder afhankelijk zijn van het sociale netwerk of van tussenpersonen. Heldere
communicatie zou ook een antwoord kunnen zijn op het kleinere gebruik van
de werkloosheidswet door arbeidsmigranten die geen werk hebben.
7.4 Discussie en suggesties voor vervolgonderzoek

Bijdrage proefschrift en discussie
Voor beantwoording van de vraagstelling van dit proefschrift is gebruikgemaakt
van een grootschalige dataset met loongegevens van alle werknemers
in Nederland (Polisadministratie). Dat de totale populatie werknemers,
ingeschrevenen in het bevolkingsregister en niet-ingeschrevenen, in de
analyses zijn betrokken is een belangrijke stap voorwaarts in het onderzoek.
Een nadeel is wel dat het slechts beperkt mogelijk is dit werknemersbestand te
koppelen aan andere bestanden omdat die bestanden veelal geen informatie
bevatten over de niet-ingeschrevenen. Door dergelijke databestanden te
koppelen zou afbreuk worden gedaan aan de volledigheid van het integrale
werknemersbestand. Zo missen we het opleidingsniveau en het migratiemotief
van migranten en informatie over terugkeer naar het land van herkomst.
Een voordeel van de registratiedata is dat uitspraken kunnen worden
gedaan over de integrale werknemerspopulatie. Een nadeel is dat sommige
variabelen een imperfecte indicator zijn van wat we zouden willen meten. Zo
gebruiken we ‘geen looninkomsten in Nederland’ in hoofdstuk 4 als indicator
voor terugkeer naar het herkomstland en in hoofdstuk 5 als indicator voor
werkloos met potentieel een beroep op een WW-uitkering. Wanneer we ‘geen
looninkomsten in Nederland’ beschouwen als indicator voor baanverlies, dan
houden we er geen rekening mee dat sommige werknemers mogelijk uit
Nederland zijn vertrokken of dat zij in Nederland zijn gebleven en een andere
bron van inkomen hebben.
Het totale werknemersbestand omvat niet de totale populatie werkenden:
zelfstandigen, werknemers in dienst bij een buitenlandse werkgever
(detachering) en ‘zwartwerkers’ dragen in Nederland geen premies
werknemersverzekeringen af, zijn derhalve niet publiek verzekerd tegen de
gevolgen van werkloosheid en staan niet geregistreerd in het werknemersbestand in de Polisadministratie. Door zelfstandigen, gedetacheerden
en zwartwerkers uit Oost-Europa buiten beschouwing te laten in onze
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analyses, is mogelijk de omvang van tijdelijk verblijf en een mogelijk circulair
migratiepatroon, onderschat. Het ontbreken van (adequate) data ligt hieraan
ten grondslag. De registratie van gedetacheerden laat te wensen over
(Berntsen, 2015); er is geen informatie waar ze maandelijks verblijven en over
hun maandelijkse inkomsten. Evenals het aantal zelfstandigen dat vanuit het
thuisland werkt in Nederland. Van mensen die zwart werken is per definitie
geen informatie beschikbaar.
Door in het proefschrift inschrijving in het bevolkingsregister te beschouwen
als een alternatieve meting van de intentie tot verblijf in het bestemmingsland
en dit gegeven te combineren met periodes van looninkomsten, heeft
het proefschrift bijgedragen aan een nieuwe invalshoek: onderzoek naar
werkpatronen zijn vertaald naar migratiepatronen. Vernieuwend was ook
het longitudinale karakter van de migratiepatronen. Door arbeidsmigranten
over een periode van ruim vijf jaren te volgen en voor iedere maand vast te
stellen of iemand wel of niet in loondienst werkt in Nederland, konden we
veranderingen in de tijd in kaart brengen. Hierdoor kregen we een beeld of
werkpatronen relatief stabiel of juist veranderlijk zijn, waarbij we de inschrijving
in het bevolkingsregister als constant (moesten) beschouwen.
Looninkomsten over de voorgaande vijf jaren vormden in andere analyses
in het proefschrift de basis waarop we het werkverleden van een werknemer
baseerden. Door werknemers met een langer werkverleden te onderscheiden
van starters en werknemers met onderbroken werkverleden, konden we meten
of een langer werkverleden een betere positie met zich meebracht in loon
en dienstverband. Met deze aanpak combineerden we een longitudinaal
meting met een cross-sectioneel onderzoek. Door in het werknemersbestand
eveneens te kijken naar patronen van looninkomsten en geen looninkomsten,
betrokken we in ons onderzoek naar uitkeringsgebruik de effecten van de
positie op de arbeidsmarkt. Hieruit konden we afleiden of de veelal kwetsbare
arbeidspositie van arbeidsmigranten een belangrijke reden is voor een groter
beroep op de WW. Daarbij is de interpretatie van baanverlies zoals hierboven
aangegeven, gebaseerd op administratieve gegevens.
Bij de bestudering van instroom in de Nederlandse werkloosheidsuitkeringen
keken we naar bovenmatig gebruik en interpreteerden we dit als indicatie
voor een aanzuigende werking van het Nederlandse socialezekerheidsstelsel.
Empirisch robuuste uitspraken over de welfare-magnethypothese vragen
een onderzoeksaanpak waarbij ook de beweegredenen van burgers in het
land van herkomst worden meegenomen om al dan niet te migreren. In
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het onderzoek van De Jong (2019) naar de invloed van verzorgingsstaten
op migratiebeslissingen blijkt dat de levensfase een rol speelt bij de
migratiemotieven. In dit proefschrift is het migratiegedrag onderzocht aan de
hand van looninkomsten in Nederland. Het zou van meerwaarde zijn dit aan te
vullen met (kwalitatief) onderzoek naar de beweegredenen voor en meningen
over migratie van (arbeids)migranten.
Vier deelvragen van dit proefschrift zijn met een kwantitatieve
onderzoeksaanpak voor Nederland als geheel beantwoord. Door een vijfde
deelvraag kwalitatief te onderzoeken is de empirische methodiek verbreed,
maar is de gevoerde personeelsstrategie in tijden van personeelskrapte
alleen bestudeerd voor de groenteglastuinbouw. De gevonden samenhang
tussen productieproces en personeelsstrategie die we constateerden en de
padafhankelijkheid die daaruit voortvloeit, lijken niet voorbehouden aan deze
sector maar zijn mogelijk ook van toepassing op andere arbeidsdeelmarkten
waarop algemene vaardigheden worden gevraagd en waar al veel
arbeidsmigranten werkzaam zijn. De kwantitatieve resultaten van hoofdstuk
2 duiden erop dat het om een breder verschijnsel gaat dan alleen in de
glastuinbouw. Vergelijkbaar onderzoek in andere sectoren zou moeten uitwijzen
of de veronderstelde generalisatie naar de allemans deelmarkten standhoudt.
De beperkingen van deze studie hangen deels samen met beperkingen van
het datamateriaal en deels met beperkte beschikbare tijd. Er blijven vragen
over. We schetsen daarom ook suggesties voor vervolgonderzoek.

Suggesties voor vervolgonderzoek
Door het schaarser wordende aanbod van Poolse arbeidskrachten zoeken
uitzendbureaus in toenemende mate arbeidskrachten uit een breder aanbod
van verschillende Oost-Europese landen met vrij werknemersverkeer. Daarmee
is voor de uitzendbureaus een nieuwe businessmodel ontstaan (Been & De
Beer, 2018). Aanbod van nieuwe Oost-Europese arbeidsmigranten verzwakt de
onderhandelingsruimte van reeds aanwezige arbeidsmigranten en vormt voor
werkgevers geen stimulans om werknemers te binden. Als een arbeidsmigrant
de arbeidsvoorwaarden niet accepteert, zijn er nieuwe arbeidsmigranten uit
Oost-Europa die het werk willen en kunnen overnemen. Daarmee lijkt de
positie van uitzendbureaus prominenter en de afhankelijkheid groter te worden,
zowel van de werkgever richting het uitzendbureau als van de arbeidsmigrant
richting het uitzendbureau. Toekomstig onderzoek zou kunnen inzoomen op
de rol van uitzendbureaus: wat betekent hun functioneren voor het gedrag van
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werkgevers en de kansen voor en gedragingen van arbeidsmigranten.
Aan Oost-Europese arbeidsmigranten zelf is niet gevraagd welke
belemmeringen zij ervaren bij de doorstroom naar betere banen en wat hun
ambities zijn. De veronderstelling dat Oost-Europese arbeidsmigranten niet
geïnteresseerd zouden zijn in een duurzamere arbeidsrelatie lijkt zeker niet
voor iedereen te gelden; een deel van hen blijft weliswaar slechts tijdelijk in
Nederland, maar een aanzienlijk deel vestigt zich voor langere tijd in Nederland.
Een mogelijke richting voor toekomstig onderzoek is om de wensen ten
aanzien van werk onder Oost-Europese arbeidsmigranten zelf te onderzoeken,
inclusief hun opvatting over sociale zekerheid. Dergelijk onderzoek brengt wel
bijzondere problemen met zich mee – tevens de reden dat de mening van
Oost-Europeanen niet in dit proefschrift is onderzocht – zoals het spreken van
arbeidsmigranten op een tijd en plaats die ook hen schikt en waarbij de inzet
van een tolk noodzakelijk is voor een heldere communicatie over en weer.
Tot slot is discriminatie door de werkgever een factor waardoor met
name migranten nadeel ondervinden bij hun toegang tot de arbeidsmarkt
(Andriessen et al., 2011; Auer et al., 2016; Inspectie SZW, 2019). Tegelijkertijd is
de beeldvorming bij werkgevers over Oost-Europese arbeidsmigranten in het
algemeen en over Poolse arbeidsmigranten in het bijzonder relatief gunstig
(Dagevos 2011) en er is geen duidelijk bewijs dat deze arbeidsmigranten
worden gediscrimineerd op de Nederlandse arbeidsmarkt (Thijssen, Coenders
& Lancee, 2019). Toekomstig onderzoek zou zich mogelijk kunnen richten
op het wervingsgedrag van werkgevers: welke factoren bepalen dat een
werkgever al dan niet openstaat voor het aannemen van een werkzoekende of
uitkeringsgerechtigde met een migratieachtergrond en welke verschillen zijn
er tussen de groepen migranten.
***
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De arbeidsmarktpositie verklaart: Werk en uitkeringsgebruik van
Oost-Europese arbeidsmigranten in Nederland
In de vijftien jaar sinds de oostelijke uitbreiding zijn grote aantallen werknemers
uit Oost-Europa in Nederland komen werken. Voordat de grens voor
werknemers uit de oostelijke lidstaten openging, werkten bijna 100 duizend
Oost-Europeanen in Nederland. In 2017 gaat het om 400 duizend werknemers
uit Oost-Europa, ruim vijf procent van het totaalaantal werknemers in Nederland.
Werk is voor het overgrote deel van de Oost-Europese arbeidsmigranten
de belangrijkste reden om naar Nederland te komen, vooral vanwege het
verwachte hogere inkomen. Soms wordt gesuggereerd dat ze niet alleen
naar Nederland komen vanwege de banen en de lonen maar ook worden
aangetrokken door de betere werknemersverzekeringen. Oost-Europeanen
die in Nederland werken hebben als EU-burgers dezelfde aanspraak op
een werkloosheidsuitkering als Nederlandse werknemers. In dit proefschrift
staan de sociaaleconomische positie van Oost-Europese arbeidsmigranten
en hun uitkeringsgebruik centraal, met als overkoepelende onderzoeksvraag
van de dissertatie: In welke mate verschillen de sociaaleconomische positie
en het beroep op de Nederlandse Werkloosheidswet van Oost-Europese
arbeidsmigranten van die van andere migrantengroepen en van Nederlandse
werknemers, en welke factoren verklaren het verschil?
De sociaaleconomische positie heeft betrekking op de plaats in de
maatschappij en wordt in dit proefschrift geïnterpreteerd als de positie op
de arbeidsmarkt. Een beeld van de sociaaleconomische positie ontstaat door
te kijken naar werk in loondienst en de vraag of de positie verbetert bij een
langer werkverleden (deelvraag 1), door te kijken of werkgevers bij krapte op
de arbeidsmarkt een strategie voeren die perspectief biedt op een betere
positie (deelvraag 2) en tenslotte, door patronen van werk in loondienst naar
geen werk in loondienst in Nederland waar te nemen die duiden op een
tijdelijk of juist een langer verblijf op de Nederlandse arbeidsmarkt (deelvraag
3). Het beroep op de Nederlandse Werkloosheidswet (WW) staat centraal in
de deelvragen naar instroom in de WW-uitkering (deelvraag 4) en uitstroom
uit de WW-uitkering (deelvraag 5). Door de sociaaleconomische positie mee
te nemen in de analyse van het beroep op de WW wordt het uitkeringsgebruik
in een breder perspectief geplaatst. Het uitkeringsgebruik wordt hiermee niet
beschouwd als een geïsoleerde gebeurtenis maar als de uitkomst van een
langer lopend proces.
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Theoretisch kader
Elke deelvraag is in een afzonderlijk hoofdstuk uitgewerkt en beantwoord
waarbij het gaat om uiteenlopende vraagstukken waarvoor verschillende
theoretische benaderingen zijn gekozen.
De eerste studie van dit proefschrift (hoofdstuk 2) richt zich op de vraag
welke positie Oost-Europese arbeidsmigranten innemen op de Nederlandse
arbeidsmarkt, zowel in vergelijking met andere migrantengroepen als met
Nederlandse werknemers, en in hoeverre zij als ze langer in Nederland werken
een betere positie op de arbeidsmarkt realiseren. Deze vraag wordt onderzocht
met een integraal databestand van alle werknemers die in Nederland in
loondienst werken. Als arbeidsmigranten arriveren in het bestemmingsland,
vervullen zij veelal banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt (Dagevos,
1998; Lusis & Bauder, 2010). De segmentatietheorie kan een verklaring bieden
voor de positie van migranten op het minder aantrekkelijke, secundaire
segment (Doeringer & Piore, 1971). De afbakening van de segmenten verschilt
tussen studies, maar heeft voor migranten veelal betrekking op de aard van de
werkzaamheden, de beloning, het dienstverband en ontwikkelmogelijkheden
(Dagevos, 1998; Lusis & Bauder, 2010). Volgens de segmenteringstheorie is de
barrière tussen het primaire en het secundaire segment groot, waarbij het voor
werkenden uit het secundaire segment moeilijk is om het primaire segment
te betreden. De grens tussen het primaire en secundaire segment is moeilijk
doordringbaar, waardoor arbeidsmigranten veelal in het secundaire segment
blijven ‘steken’ (Dagevos, 1998). Dat wil niet zeggen dat arbeidsmigranten niet
mobiel zijn. Er is ook een andere benadering waarin de arbeidsmarktpositie van
arbeidsmigranten wel verandert. Aan de hand van drie baantypen onderscheidt
Parutis (2014) de baanovergangen van Oost-Europese arbeidsmigranten.
Zij stelt dat arbeidsmigranten in eerste instantie genoegen nemen met een
‘willekeurige baan’ (any job), die een bron van inkomsten biedt om van te kunnen
leven en waarmee ze een voet aan de grond krijgen in het bestemmingsland.
Ze doen denken aan banen van het secundaire segment (Doeringer & Piore,
1971) uit de segmenteringstheorieën. Waarna ze hun arbeidspositie proberen
te verbeteren (better job), en sommigen hun droombaan weten te realiseren
(dream job). Dit komt overeen met de benadering van Chiswick e.a. (2005)
die uitgaan van een stijging van de beroepsstatus naarmate arbeidsmigranten
langer werkzaam zijn in het bestemmingsland.
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In de tweede studie (hoofdstuk 3) is kwalitatief onderzoek verricht naar de
vraag in welke mate en op welke wijze werkgevers in de groenteglastuinbouw
hun personeelsstrategie aanpassen in tijden van krapte op de arbeidsmarkt
en welke overwegingen hierbij doorslaggevend zijn. Een personeelsstrategie
waarbij gebruik wordt gemaakt van vaste arbeidscontracten en tegelijkertijd
wordt geïnvesteerd in medewerkers duidt Kalleberg (2003) aan als een
‘high road’-strategie. Een bedrijf dat zich primair richt op het verlagen van
loonkosten, gebruik maakt van contractflexibiliteit en weinig tot geen
ontwikkelmogelijkheden aan werkenden biedt, hanteert wat Kalleberg (2003)
noemt een ‘low road’-strategie. Werkgevers zullen veelal kiezen voor een
‘low road’-strategie als het gaat om een arbeidsdeelmarkt waarvoor in het
productieproces geen specifieke maar algemene vaardigheden nodig zijn.
Die algemene vaardigheden brengen met zich mee dat medewerkers snel
inwisselbaar zijn. Lutz & Sengenberger (1974) spreken in dat geval over een
Jedermanns, of allemans, arbeidsdeelmarkt. Werkgevers calculeren in dat
het verloop hoog is en investeren niet in hun medewerkers. Daardoor zijn de
kosten gering als werknemers weer vertrekken en heeft zowel de werknemer
als de werkgever bij verandering van arbeidsplaats weinig te verliezen. Het
is denkbaar dat een ‘high road’-aanpak niet tot de financiële mogelijkheden
hoort opdat de bedrijfsloyaliteit van de werknemer wordt vergroot en bijgevolg
het verloop vermindert. Werkgevers zouden in zo’n situatie kunnen overgaan
tot het langer vasthouden van werknemers door een organisatiemodel toe te
passen dat uitgaat van een psychologisch contract tussen de werkgever en
de werknemer. Het model dat Dekker en Koster (2017) aanhalen in het licht
van flexibilisering, gaat uit van een ‘high cost, high trust’-strategie, hetgeen
verwijst naar een groot onderling vertrouwen tussen werkgever en werknemer.
Een werkgever kan ook investeren in nieuwe technologie, waardoor het
productieproces minder arbeidsintensief wordt en hij minder afhankelijk
wordt van de inzet van beschikbare arbeidskrachten of het werk verplaatsten
naar (lagelonen)landen met een ruimer aanbod van arbeidskrachten (Ruhs &
Anderson, 2012).
De derde studie (hoofdstuk 4) is een exploratief onderzoek naar de vraag
in hoeverre de werkpatronen van arbeidsmigranten uit Oost-Europa wijzen
op het bestaan van patronen van tijdelijke, circulaire en vestigingsmigratie.
Dit door Oost-Europese arbeidsmigranten over een periode van vijf jaren te
volgen en vast te stellen hoeveel maanden per jaar zij in Nederland werkzaam
zijn. Uitbreiding van de Europe Unie heeft de discussie op gang gebracht of
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de aard van de huidige migratie afwijkt van de eerdere postkoloniale migratie,
asielmigratie en migratie van gastarbeiders en hun gezinnen (Favell, 2008;
Fermin, 2016; Glorius, Grabowska-Lusinska & Kuvik, 2013). De ‘nieuwe’ vormen
die zich nu in Europa manifesteren, zouden meer divers en veranderlijker zijn
dan de ‘oude’ migratie (Snel, Engbersen & Leerkes, 2006) en zich kenmerken
door tijdelijke en retourmigratie (Engbersen & Snel, 2013). Een nieuw stelsel
van Europese migratie is in de maak (Favell, 2008). In het verleden was
arbeidsmigratie vaak een eenmalige beslissing, waarna men na een korte of
langere periode ofwel terugging ofwel in het gastland bleef. Tegenwoordig
kunnen werknemers uit Oost-Europa komen en gaan. Er lijkt daarom minder
sprake te zijn van vestigingsmigratie en meer van tijdelijke migratie en/
of circulaire migratie. Waarbij circulaire wordt omschreven als ‘temporary
movements of a repetitive character either formally or informally across
borders, usually for work, involving the same migrants’ (Wickramasekara, 2011).
De migratiestromen van Oost- naar West-Europa waren voor verschillende
wetenschappers aanleiding om de migratiestrategieën van Oost-Europese
migranten te onderzoeken (Drinkwater & Garapich, 2015; Düvell & Vogel,
2006; Eade et al., 2007; Engbersen et al., 2011; Engbersen & Snel, 2013;
Grabowska-Lusinska, 2013; Nijhoff & Gordano, 2016). Kenmerkend voor
intra-EU-mobiliteit is de onzekerheid bij migranten over de verblijfsduur in
het bestemmingsland (Bygnes & Erdal, 2017; Drinkwater & Garapich, 2015;
Kleinepier, De Valk & Van Gaalen, 2015; Nijhoff & Gordano, 2016; Wolf, 2015).
Migranten vinden het lastig om hun toekomst te plannen en twijfelen eraan of
zij zullen blijven, terugkeren naar huis of naar een ander land gaan (Nijhoff &
Gordano, 2016).
In de vierde studie (hoofdstuk 5) wordt instroom in de WW, de incidentie,
onderzocht als antwoord op de vraag of Oost-Europese arbeidsmigranten
vaker dan Nederlandse werknemers een beroep doen op de Nederlandse
Werkloosheidswet en, zo ja, in hoeverre dit te verklaren valt uit verschillen in
persoons- en baankenmerken. Factoren die van invloed zijn op baanverlies
zijn onder meer de sector (Vrooman, 2009), het type contract (Van der Werff,
Kroon & Heyma, 2016), leeftijd en hiermee gelieerd het arbeidsverleden
(last in, first out) (Corpeleijn, 2009), opleiding, alsook geslacht dat in hoge
mate gelieerd is aan de sector (Merens & Van den Brakel, 2014). De kans op
geen werk analyseerden we afzonderlijk van de verkenning of deze personen
een WW-uitkering ontvingen. Drempels om aanspraak op een uitkering te
maken zijn het werkverleden van een werkloze werknemer, kennis over het
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uitkeringssysteem (Wildeboer Schut & Hoff, 2007; Renema, 2018) en de
administratieve procedures om een aanvraag in te dienen (Hernanz, Malherbet
& Pellizzari, 2004). Vervolgens bezagen we de combinatie van beide stappen.
De sociaaleconomische positie in de analyse te betrekken geeft daarmee
mogelijk een verklaring voor de instroom in de WW.
De vijfde en laatste studie (hoofdstuk 6) richt zich op de vraag in hoeverre
de duur van het verblijf in de WW-uitkering en de reden van uitstroom tussen
Oost-Europese en Nederlandse uitkeringsgerechtigden verschillen en door
welke factoren deze verschillen worden verklaard. Volgens de economische
baanzoektheorie (job search theory) (Mortensen, 1977) maakt de werkzoekende
bij het accepteren van een nieuwe baan een afweging tussen de baten van
verder zoeken, en dat men wellicht een baan vindt met een hoger loon dan het
huidige aanbod, en de kosten in tijd en energie van het zoekproces zelf en de
inkomsten die een werkzoekende misloopt door het huidige baanaanbod af
te slaan (opportunity costs). Hoe hoger de werkloosheidsuitkering, hoe kleiner
het inkomen dat men misloopt door langer te zoeken en dus hoe lager de
opportunity costs. Het gevolg is dat een hogere werkloosheidsuitkering leidt
tot een langere werkloosheidsduur (Van den Berg, 1990; Blau & Robins, 1986;
Brown & Taylor, 2011; Mortensen, 1977). In dit economische zoekmodel is het
zoekgedrag van een werkloze afhankelijk van weloverwogen keuzes van het
individu, die verondersteld wordt op rationele wijze zijn of haar eigenbelang
na te jagen. Verzekering van het risico van werkloosheid leidt er dan toe dat
het risico op het voortduren van werkloosheid groter wordt (moral hazard)
(Vandenbroucke & Luigjes, 2015). Als men aan het economische perspectief
een sociaalpsychologisch perspectief toevoegt, kunnen ook andere factoren
een rol spelen, zoals de sociale omgeving. De sociale-controletheorie stelt dat
mensen, ook al zijn zij in staat fraude te plegen, dat veelal toch nalaten omdat
hun sociale omgeving dat afdwingt (Brummelkamp, Kerckhaert & Engelen,
2013; Reelick, 2010). Is de binding met de sociale omgeving sterk, dan zullen
er remmingen ontstaan en neemt de kans op normoverschrijdend gedrag af,
terwijl bij een zwakke binding normoverschrijdend gedrag toeneemt. In het
zoekmodel wordt verondersteld dat de stroom van banen die zich aandienen
en het bijbehorende loon constant zijn over de tijd. Echter uit ander onderzoek
is bekend dat een lange zoekperiode op zichzelf ook nadelige gevolgen kan
hebben voor het aanbod van banen (Van den Berg, 1990; Groot, De Graaf-Zijl,
Hop, Kok, Fermin, Ooms & Zwinkels, 2008). Het ‘scarring model’ (McFadyen &
Thomas, 1997) en de hysteresetheorie (Keuzenkamp, Van de Ploeg, Kapteyn,
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1989) voorspellen dat de kans op het vinden van een baan kleiner wordt,
naarmate men langer werkloos is.

Bevindingen
Naar aanleiding van de vijf studies waarop het promotieonderzoek
gebaseerd is, kunnen de volgende conclusies worden getrokken. Namelijk
dat Oost-Europese arbeidsmigranten een structureel achtergestelde positie
hebben op de Nederlandse arbeidsmarkt. Specifieker, zij vormen een
migrantengroep waarvan de positie en de positieverbetering verschilt van
andere groepen migranten. Het personeelsbeleid van werkgevers lijkt eraan
bij te dragen hen gevangen te houden in een kwetsbare positie. De ‘low-road’strategie op een allemans arbeidsdeelsmarkt, waarbij uitzendbureaus zorgen
voor (nieuw) aanbod van Oost-Europese arbeidsmigranten, draagt eraan
bij dat de opwaartse mobiliteit van de reeds aanwezige Oost-Europese
arbeidsmigranten op de Nederlandse arbeidsmarkt gering is. Dat
Oost-Europese arbeidsmigranten voor hun huisvesting vaak afhankelijk zijn
van uitzendbureaus lijkt een complicerende factor in het streven naar betere
banen; een baan accepteren zonder tussenkomst van een uitzendbureau zou
voor een groot aantal arbeidsmigranten dan het einde van een onderkomen
betekenen.
De achtergestelde positie in combinatie met de bevinding dat een aanzienlijk
deel structureel deel lijkt uit te gaan maken van de Nederlandse arbeidsmarkt
en dit ook voor de toekomst nog wordt voorzien – door uitbreiding van de
vraag naar Oost-Europese arbeidsmigranten en door de padafhankelijkheid
van werkgevers bij de inzet van Oost-Europese arbeidsmigranten op een
allemans arbeidsdeelmarkt – zou kunnen betekenen dat er een nieuwe groep
van werknemers op basis van herkomst aan het ontstaan is met een structureel
achtergestelde positie op de arbeidsmarkt. De situatie van structurele
ongelijkheid op de Nederlandse arbeidsmarkt duidt op segregatie van
Oost-Europese arbeidsmigranten op de arbeidsmarkt ten opzichte van andere
groepen migranten en Nederlandse werknemers.
Het onderzoek naar de sociaaleconomische positie van Oost-Europese
arbeidsmigranten levert op dat zij overwegend een kwetsbare positie op de
Nederlandse arbeidsmarkt hebben. Dat komt tot uiting in de analyses van het
uitkeringsgebruik: ze hebben vier keer zoveel kans om hun baan te verliezen als
Nederlandse werknemers. Het hogere baanverlies verklaart vervolgens waarom
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zij vaker instromen in de WW dan Nederlandse werknemers. Wie zich zorgen
maakt over het grote WW-gebruik door Oost-Europese arbeidsmigranten
zou zich dus vooral moeten afvragen hoe hen meer perspectief kan worden
geboden op stabieler en beter betaald werk. Daar is des te meer reden voor
omdat een aanzienlijk deel van hen voor langere tijd in Nederland zal blijven.
Het is de vraag of de veronderstellingen van beleidsmakers en werkgevers
rondom Oost-Europese arbeidsmigranten wel voldoende overeenkomen
met de werkelijkheid. Werkgevers en (lokale) overheden hebben veelal een
korte termijn focus – er is weinig aanbod van bedrijfsgerichte opleiding en er
worden geringe investeringen gedaan in het aanbieden van de Nederlandse
taal – terwijl de lange(re) verblijfsduur van Oost-Europese reden geeft voor
een langetermijnvisie gericht op een lange(re) werkrelatie en integratie in de
Nederlandse samenleving.
Gezien de grote kans op baanverlies is de instroom van Oost-Europeanen in
de werkloosheidsuitkering lager dan verwacht mocht worden en lager dan van
Nederlandse werknemers.
Eenmaal in de WW-uitkering is hun verblijf korter en hun uitkering lager.
Het effect van een kortere verblijfsduur en van een lagere uitkeringshoogte
vermindert het totale uitkeringsbeslag. Tegelijkertijd heeft de grotere
instroom in de WW vanuit werk, die voor Oost-Europese arbeidsmigranten
hoger is dan voor Nederlandse werknemers, een positief effect op het totale
uitkeringsbeslag. De combinatie van beide effecten leidt tot de conclusie dat
het totale uitkeringsbeslag op de WW door Oost-Europese arbeidsmigranten
niet sterk afwijkt van dat van Nederlandse werknemers.
De reden van de snellere uitstroom uit de WW is niet dat Oost-Europese
arbeidsmigranten weer snel een nieuwe baan vinden. Zij vinden juist
minder vaak een nieuwe werkgever dan Nederlandse werklozen. De kans
op werkhervatting van Oost-Europese uitkeringsgerechtigden verschilt niet
zo heel erg van die van Turkse en Marokkaanse, niet-westerse en westerse
uitkeringsgerechtigden. Deze (arbeids)migranten werken bij de aanvraag
van hun WW-uitkering minder vaak met intermediairs en hebben niet de
mogelijkheid hun WW-uitkering te exporteren, wat naar verluidt redenen voor
uitkeringsmisbruik zouden zijn. Omdat er sprake is van een overeenkomend
lage werkhervatting onder verschillende migrantengroepen, lijkt moral hazard
geen dominante verklaring voor de lagere werkhervatting door Oost-Europese
arbeidsmigranten. Moral hazard zou ook tot uitdrukking kunnen komen in
opgelegde maatregelen die leiden tot stopzetting van de WW-uitkering. Aan
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alle migrantengroepen wordt echter minder vaak een maatregel opgelegd dan
aan Nederlanders. Mogelijk wordt controle op naleving bemoeilijkt doordat
malafide tussenpersonen maskeren dat Poolse uitkeringsgerechtigden in
het herkomstland verblijven terwijl zij in principe beschikbaar moeten zijn
voor de Nederlandse arbeidsmarkt, maar de verschillen met de andere
migrantengroepen zijn klein en geven geen aanleiding tot de veronderstelling
dat het uitkeringsgebruik van Oost-Europese uitkeringsgerechtigden afwijkt,
en, daar waar het afwijkt, omvangrijk is.
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6JG.CDQWT/CTMGVRQUKVKQPGZRNCKPUKV9QTMCPFDGPGƂVVCMGWRD[
Eastern European labour migrants in the Netherlands.
In the 15 years since the easteward expansion of the European Union,
large numbers of workers have travelled from Eastern Europe to work in
the Netherlands. Before the borders were opened to workers from Eastern
European Member States, there were just under 100,000 people from Eastern
Europe working in the Netherlands (Kamerstukken, 2013). By 2017 this figure
had risen to 400,000, more than 5% of the total employed workforce in the
Netherlands in that year. The numbers also increased during the (credit)
crisis in the period 2008-2012. Twice as many migrants come from within the
European Union to work in the Netherlands as from outside the EU (CBS,
2019). These figures relate to registered migrants; given that half of migrants
from Eastern Europe (CBS, 21018) are not entered in the Dutch population
register (Municipal Personal Records Database), even when they stay in the
Netherlands for more than three months, the true share of Eastern European
labour migrants entering the Netherlands is much larger.
Eastern European labour migrants have now become a significant presence
on the Dutch labour market, and parts of the Dutch economy are dependent
on them (Heyma, Bisschop & Biesenbeek, 2018). Their importance for
employers is also evident from the frequent reports in the Dutch media in
which employers express their concern about their ability to recruit staff now
that the motivation of Poles to work in the Netherlands appears to be waning
as Poland’s growing economy begins to push up wages there (Neuteboom,
Buijs, Menkveld, Swart & Zandvliet, 2019). A reduction in the number of
Eastern European labour migrants wanting to work in the Netherlands would
have negative consequences and be ‘a serious blow for the Netherlands’.44
For many Eastern European labour migrants, work is the main reason for
moving to the Netherlands, mainly because of the anticipated higher income.
It is sometimes suggested that they come to the Netherlands not just for the
jobs and wages, but are also attracted by the better employee insurance
arrangements: as EU citizens, Eastern Europeans who work in the Netherlands
have the same entitlement to unemployment benefits as Dutch employees. The
main topic of this thesis is the socio-economic position of Eastern European
labour migrants and their take-up of benefits, based on the research question:
44 Oost-Europese arbeidsmigrant is onmisbaar [‘Eastern European labour migrants are indispensable]’;
article in De Volkskrant newspaper, 11 June 2018; Polen blijven thuis door groeiende economie: strop voor
Nederland [Growing economy tempts Poles to stay at home: serious blow for the Netherlands’] RTLZ,
19 June 2019 (see also chapter 3).
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To what extent does the socio-economic position of Eastern European
labour migrants and their take-up of Dutch unemployment benefits
differ from that of other migrant groups in the Netherlands and of
Dutch employees, and which factors explain this difference?
This thesis is made up of five empirical chapters with political, societal and
theoretical relevance, focusing in turn on the position of Eastern European
labour migrants on the Dutch labour market and examining whether that
position improves as their employment history lengthens (chapter 2) and in
periods when there is a squeeze on the labour market (chapter 3); exploring
patterns of work (chapter 4); studying take-up of benefits by measuring the
numbers moving on to (chapter 5) and off (chapter 6) unemployment benefit.
The studies carried out for these chapters shed light on the current take-up
of unemployment benefits against the backdrop of concerns about the use
of unemployment benefits by Polish labour migrants. The information on
working patterns adds a further dimension to the question of housing for
Eastern Europeans who are staying (perhaps temporarily) in the Netherlands,
an issue which raises concerns particularly at regional and local level. Finally,
there is the question of whether the integration of Eastern European labour
migrants in Dutch society is working (literally and figuratively) as well as it
might. The analyses performed enable this thesis to contribute to the body of
knowledge about the socio-economic position of migrants in the Netherlands
and their use of social security arrangements. By linking recent databases for
the total employee population to unemployment benefit data, and relating
the breakdown of those databases by different migrant groups and Dutch
employees to existing theories on segmentation, personnel strategies,
migration patterns, the welfare magnet hypothesis and job search theory, this
thesis contributes to the body of scientific knowledge. That knowledge can in
turn provide added nuance and evidence to foster and underpin the public
and political debate.
Incorporating socio-economic position as a factor in the take-up of
unemployment benefit places the take-up of benefits in a broader perspective.
Benefit take-up is not regarded here as an isolated phenomenon, but as the
outcome of a process involving a number of steps or phases (figure 1).
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Figure 1: Relationship between socio-economic position and take-up of unemployment
LiiwÌ
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

The key results and theoretical implications for each chapter are set out in
the next section. In the general conclusions section we go a step further by
viewing the results in combination.

Summary of research results
Little improvement in position of Eastern European labour migrants
The position of Eastern European labour migrants on the Dutch labour market
was examined in chapter 2, which addressed the following question: What is
the position of Eastern European labour migrants on the Dutch labour market,
both compared to other migrant groups and to Dutch employees, and to
what extent does their labour market position improve as their length of stay
in the Netherlands increases?
The importance of garnering knowledge about labour market position stems
from the signal function of a rapid improvement in labour market position as an
indicator of successful integration. A weak labour market position may mean
poverty, underutilisation of labour potential and greater benefit dependency.
Our expectation is that labour migrants who have just arrived in the host country
will mostly be in jobs at the lower end of the labour market (Lusis & Bauder,
2010). The literature assumes that the longer labour migrants spend working
in the host country, the more their occupational status rises (Chiswick, Lee &
Miller, 2005; Parutis, 2014). Parutis (2014) uses three job types to distinguish
the ‘employment transitions’ of Eastern European labour migrants. She posits
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that labour migrants are initially satisfied with any job, after which they seek to
improve their labour market position with a better job, while some are able to
achieve their dream job.
The results of cross-sectional research of an integrated database of all
employees in the Netherlands confirm the expectation that Eastern European
labour migrants start in a disadvantaged position on the Dutch labour market.
Even after controlling for background characteristics (age, sex, sector), they
earn lower wages than Dutch employees and members of other migrant
groups. One possible explanation for the discrepancy in remuneration is
that Eastern European labour migrants are paid less for performing the same
work, though it is also possible that they are structurally overrepresented in
low-paid positions. These two explanations are not mutually exclusive. Eastern
European labour migrants are more often in temporary employment and more
often in precarious employment, defined as a combination of a lower hourly
rate of pay and low job security.
Looking at upward mobility provides a picture of how persistent the
disadvantage of Eastern European labour migrants is. Upward mobility was
measured by incorporating the employment history of labour migrants in
the analysis, taking as a basis the number of years they had spent in paid
employment in the Netherlands during the preceding five years. The longer
labour migrants from Eastern Europe have spent in the Netherlands, the better
their labour market position: their wages are higher than those of starters and
of labour migrants with an interrupted employment history. The latter two
groups also more often have low job security and are more often in precarious
employment. The longer their employment history, the less likely this is. The
longer Eastern European labour migrants spend working in the Netherlands,
then, the better their position. However, for Eastern European migrants that
improvement in labour market position is substantially less pronounced than
for other migrant groups. The inequality relative to Dutch employees is thus
greater and more persistent for labour migrants from the new European
Member States than for other migrants.
The apparently limited success in achieving upward mobility fits in with
segmentation theory (Doeringer & Piore, 1971; Lusis & Bauder, 2010), which
posits that the labour market is divided into segments and that it is very
difficult for someone in the precarious secondary segment to break through to
the better jobs in the primary segment. If Eastern European labour migrants
do manage to improve their labour market position, they are generally able to
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do so only within the secondary segment. This means that, although Parutis’
(2014) employment transition theory appears to hold to some degree (Eastern
European labour migrants do manage to improve their position), the transition
to better-paid and stable jobs appears to be limited: they do manage to
achieve a better job, but only very rarely their dream job. Whilst this does not
imply that the low upward mobility is only a problem for Eastern Europeans, it
does affect them to a great extent than other migrant groups.

Path-dependency of employers regarding deployment of Eastern
European labour migrants
In chapter 3 we addressed the question: To what extent and in what way do
employers in the glasshouse horticulture industry adapt their personnel strategy
in times of a tight labour market, and what are the decisive considerations in
this process?
Interviews with employers in the glasshouse horticulture industry, temporary
employment agencies and other stakeholders were used to investigate
whether employers have plans to adapt their personnel strategy and whether
they will devote more attention in the future to the interests of labour migrants
if it becomes more difficult to recruit staff from Eastern Europe.
Cost reduction is an important factor for employers in the glasshouse
horticulture industry in choosing labour migrants from Eastern Europe and
opting to follow a ‘low road’ personnel strategy. That is a strategy in which
the primary focus of the employer is on reducing wage costs, as opposed to a
‘high road’ strategy where the relationship between employer and employee
is characterised by long-term commitment and more attention for the interests
of employees (Kalleberg, 2003). The production process in glasshouse
horticulture, in which general skills dominate and which Lutz and Sengenberger
(1974) describe as a Jedermanns (everyman‘s) labour market segment, may
contribute to making a low road strategy possible and appealing. Employers
could invest in a high road strategy to encourage employees to stay for longer,
or in new technology to make the production process less labour-intensive and
less dependent on the availability of workers.
The interviews reveal that employers continue to adhere to a low road
personnel strategy even in times of an increasingly tight labour market. They
strive for mutual trust (high cost, high trust) by focusing more prominently
on being good employers, and work on the assumption that adhering to
agreements made will ‘put them in a good light’ with labour migrants. Employers
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also seek to resolve the perceived shortage of Polish labour migrants mainly by
casting their recruitment net more widely on the European labour market. They
lower the functional requirements for production work, thereby increasing the
number of potential workers who are able to meet those requirements.
Employers tend to continue along the path on which they have embarked,
pursuing the same personnel strategy for the future as when they have lots
of labour migrants, when they have built up a long-term relationship with
employment agencies, when the costs of changing to a different production
process are high and when Dutch employees show little interest in working in
the sector. This creates path dependency (Ruhs & Anderson, 2010).

Little occurrence of circular migration
Chapter 4 focused on an exploratory study of the migration patterns of Eastern
European labour migrants and addressed the question: To what extent are the
work patterns of labour migrants from Eastern Europe an indicator of patterns
of temporary, circular and settlement migration?
Recruitment of Eastern European labour migrants is often viewed from a
short-term perspective. Employers, (local) authorities and institutions assume
that their stay in the Netherlands will be short and temporary and take this
as a starting point in their policy and approach. It is argued that the ‘new
European migration’ (Favell, 2008) is more diverse and variable than the ‘old’
migration and is characterised by temporary and return migration (Fermin,
2016; Glorius, Grabowska & Kuvik, 2013). As EU citizens, Eastern European
labour migrants are able to come and go freely, and are incentivised to do so
by the pay differential with Western Europe. Temporary or circular migration
would therefore appear to be more common than settlement migration.
We used patterns of work of Eastern European labour migrants to establish
a picture of contemporary migration. Almost half the Eastern Europeans in
the Netherlands spend all 12 months of the year in paid employment, and
almost as many work between seven and 11 months. Only a small proportion,
around 10%, spend a short period (between one and six months) working in
the Netherlands.
Combining the number of months for which labour migrants receive an
earned income with information on whether or not they are entered in the
population register sheds light on patterns of work which can be mapped onto
migration patterns. By monitoring labour migrants over a period of five years,
we were also able to track changes. The majority of Eastern European labour

181

English summary

migrants are no longer in waged employment in the Netherlands after five
years, and may have left the country. A third of Eastern Europeans do stay in
the Netherlands for an extended period, while a quarter can be regarded as
settlement migrants based on their actual migration behaviour.
A circular migration pattern, in which labour migrants repeatedly travel to
the Netherlands for short periods, is relatively rare, accounting for around 6%
of Eastern European labour migrants. The results add a caveat to the notion of
new European migration, which would lead us to expect more labour migrants
spending a limited number of months of the year working in the Netherlands
and fewer migrants working in the Netherlands for a longer period.

Job characteristics have a very big impact on higher take-up of
Õi«ÞiÌLiiwÌ
In chapter 5 we investigated the numbers of people moving onto Dutch
unemployment benefit (inflow) in order to answer the research question Do
Eastern European labour migrants claim Dutch unemployment benefit more
often than Dutch employees, and if so, to what extent can this be explained
by differences in personal and job characteristics?
The large increase in the number of Eastern European migrants on the
Dutch labour market has prompted concerns about them claiming Dutch
unemployment benefits. The American economist Borjas argues that a more
generous social security system could attract migrants, in what he calls a
‘welfare magnet’ hypothesis (Borjas, 1999). Migrants may be subject to
negative self-selection, migrating in the expectation that the welfare state in
the host country will offer them income protection. Generous benefits then act
as a magnet for low-skilled migrants (Nannestad, 2007).
We used a decomposition analysis to study the differences in unemployment
benefit claims by migrants and Dutch employees by analysing the register
data for all employees in the Netherlands in 2015. The results confirm
earlier findings (Barrett & Maître, 2013; Eurofound, 2015; Huijnk, Gijsberts &
Dagevos, 2014) that Eastern European labour migrants, like other migrants,
make heavier demands on unemployment benefits than Dutch employees:
14.7% versus 5.5% of Dutch employees.
Earlier studies made no allowance for differences in background
characteristics. The risk of unemployment was also not included in earlier
analyses, which means a potentially important explanation for the higher use
of unemployment benefits by (Eastern European) labour migrants is left out
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of consideration. Including the risk of unemployment in the analysis sheds
light on the effect of migrants’ weak labour market position. The findings
show that Eastern Europeans are four times more likely to lose their jobs than
Dutch employees. This is because they are primarily employed on temporary
contracts, are overrepresented in sectors with a high risk of unemployment
such as temporary agency work, and are underrepresented in no-risk sectors
such as the civil service. Their employment history is also a here; they are often
starters on the labour market, and starters are at greater risk of losing their
jobs; they do not have a lengthy employment history, and it is precisely those
employees who do have a longer employment history who are more likely to
retain their jobs.
A relatively high proportion of Eastern European labour migrants are out
of work, and, relatively few of this group – and few than unemployed Dutch
workers – are claiming unemployment benefit (27.1% versus 35.9%). This is
explained largely – though not completely – by their short employment history.
It is also possible that they are unaware of their rights. Some of them will also
return to their country of origin if they lose their jobs, without applying for
unemployment benefit.
Combining the effect of job loss with the effect of receiving unemployment
benefit shows the former effect to be more dominant. The total take-up of
benefits (number of new unemployment benefit claimants) is higher among
Eastern European labour migrants than Dutch employees (14.7% versus 5.5%).
This difference of 9.2 percentage points can be attributed largely (almost
90%) to job characteristics. Based on the welfare magnet hypothesis, migrants
might be expected to deliberate choose a temporary contract and a sector
with a higher risk of job losses and therefore with the potential for claiming
unemployment benefit. However, it is mainly employers in specific sectors
who choose to take on Eastern European labour migrants and to offer them
mainly temporary employment contracts (Berkhout, Bisschop & Volkerink,
2014; Holtslag, Kremer & Schrijvers, 2012; SER, 2014). Moreover, not only
is the number of out-of-work Eastern European labour migrants claiming
unemployment benefit lower than that for non-working Dutch workers, it is
also lower than would be expected given their rate of job loss. These findings
do not support the welfare magnet hypothesis, because then we would expect
more migrants to be claiming unemployment benefit after losing their jobs.
The small unexplained portion of around 10% can be ascribed to variables that
were not included in our research model, such as education, discrimination,
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household composition or illegitimate unemployment benefit claims. To what
extent these and other variables contribute to the unexplained portion is not
possible to determine.

>ÃÌiÀ ÕÀ«i>}À>ÌÃÀ>«`ÞÛivvÕi«ÞiÌLiiwÌ
The total take-up of unemployment benefits is determined not only by the
number of unemployed people claiming benefit, but also by the number of
months for which they receive benefit. Chapter 6 addressed the question
To what extent is there a difference between the length of time spent on
unemployment benefit and the reason for moving off benefits between
Eastern European and Dutch benefits claimants, and which factors explain
these differences?
Job search theory (Mortensen, 1977) posits that the level of unemployment
benefit determines the length of time spent claiming it. By including the
maximum unemployment benefit entitlement in the analyses alongside the
level of benefit, we allow for the fact that the employment history of labour
migrants is often shorter.
The unemployment benefits paid to unemployed Eastern Europeans are
lower than those paid to unemployed Dutch employees, due to their daily
rate being a quarter lower, leading to the expectation that they would
resume work more quickly and move off benefits; however, this effect was
found to be small. The fact that they stop claiming benefit more quickly than
unemployed Dutch workers can be ascribed largely to differences in age and
benefit entitlement, the latter primarily due to a shorter accrued employment
history. Since most Eastern Europeans have a short employment history, as
seen in chapters 2 and 5, 40.6% of them are entitled to no more than three
months’ unemployment benefit; this applies to only 14.8% of unemployed
Dutch workers. Conversely, 59.8% of unemployed Dutch workers are entitled
to receive unemployment benefit for more than a year, but this holds for only
18.5% of Eastern Europeans. As a consequence, Eastern European benefit
claimants move off unemployment benefit much more rapidly than their Dutch
counterparts. If we correct for differences in benefit entitlement, the length of
time spent on benefit by Eastern Europeans is almost the same as for Dutch
benefits claimants.
Like all other migrant groups, unemployed Eastern Europeans, after
correcting for background and other characteristics, find a new job during their
period on unemployment benefit less often than unemployed Dutch workers.
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The available register data do not allow us to determine whether the lower
chance of resuming work is due to limited or deferred search intensity, labour
market discrimination or a combination of these and/or other factors. The fact
that migrants less often receive sanctions than unemployed Dutch workers
entailing a curtailing of benefit for behaviour that can be described as ‘moral
hazard’, is an indication that this does not play a dominant role.

General conclusions
The Labour market position explains it
Based on the findings in this thesis, we conclude that Eastern European labour
migrants are at a structural disadvantage on the Dutch labour market. More
specifically, they are a migrant group who differ from other groups of migrants
in terms of their position and their ability to improve that position. The
staffing policy of employers appears to contribute to keeping them trapped
in a vulnerable position. The analysis in chapter 2 suggests that the same
personnel strategy as in the glasshouse horticulture industry is also used in
other sectors which employ lots of Eastern European labour migrants. The ‘low
road’ strategy based on an ‘everyman’s’ labour market, in which temporary
employment agencies provide a steady (new) supply of Eastern European
labour migrants, helps constrain the upward mobility of Eastern European
labour migrants who are already present on the Dutch labour market. The
fact that Eastern European labour migrants are often dependent on temporary
employment agencies for their housing appears to be a complicating factor in
the drive for better jobs; accepting a job without the mediation of an agency
would for many labour migrants mean the loss of a roof over their heads. The
disadvantaged position of Eastern European labour migrants, combined with
the finding that a substantial proportion of them seem set to be a permanent
fixture on the Dutch labour market now and in the future – through increased
demand for Eastern European labour migrants and the path-dependency of
employers in employing Eastern European labour migrants on an everyman’s
labour market – could signify that a new group of employees is emerging
based on country of origin with a structurally disadvantaged position on the
Dutch labour market. The structural labour market inequality indicates that
Eastern European labour migrants are subject to segregation on the labour
market relative to other groups of migrants and Dutch employees.
The study of the socio-economic position of Eastern European labour
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migrants reveals that for the most part they are in a vulnerable position on the
Dutch labour market. This is reflected in the analyses of benefit take-up: they
are four times as likely to lose their jobs as Dutch employees. This higher rate
of job loss in turn explains why they claim unemployment benefit more often
than Dutch employees. Anyone who is concerned about the high take-up of
unemployment benefits by Eastern European labour migrants should therefore
above all ask the question of how they can be offered better prospects of
more stable and better paid work. This is all the more important given that
a substantial number of them will remain in the Netherlands for an extended
period. There are questions about whether the assumptions of policymakers
and employers in relation to Eastern European labour migrants are actually in
line with the reality. Employers and local and central government often have a
short-term focus, with little in the way of vocational training and low investments
in Dutch language training, whereas the long(er) period of residence in the
Netherlands by Eastern Europeans would justify a long-term vision aimed at
building a long(er) employment relationship and integration in Dutch society.
Given the high risk of job losses, the number of new Eastern Europeans
unemployment benefit claimants is lower than might be expected, and also
lower than among Dutch employees. Once they start to claim unemployment
benefit, they stay on it for a shorter period and receive a lower benefit. The
effect of these two factors is to lower the overall consumption of benefits. At
the same time, the fact that the number of Eastern European labour migrants
moving onto unemployment benefits from work is higher than among
Dutch employees has a positive effect on the total claim on benefits. The
combination of these two effects leads to the conclusion that the total claim on
unemployment benefits by Eastern European labour migrants does not differ
markedly from that of Dutch employees.
The reason for the shorter period spent on unemployment benefits is not
that Eastern European labour migrants find new work again quickly – in fact,
they find a new employer less often than unemployed Dutch workers. The
chance of resuming work is not so very different for Eastern European benefits
claimants from that of their Turkish and Moroccan, non-Western and Western
counterparts. These labour and other migrants are less often working through
intermediaries when they start claiming unemployment benefit and do not
have the ability to ‘export’ their benefit, factors which are alleged to contribute
to abuse of benefits. Given the correspondingly low resumption of work in
several migrant groups, moral hazard does not appear to offer a dominant
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explanation for the lower resumption of work by Eastern European labour
migrants. Moral hazard could also manifest itself in the sanctions imposed
which lead to the curtailing of unemployment benefit. However, sanctions are
imposed on all migrant groups less often than on Dutch workers. It may be that
checks on compliance are made more difficult by unscrupulous intermediaries
masking the fact that Polish benefit claimants are living in their own country
whereas in principle they should be available for the Dutch labour market,
but the differences compared with other migrant groups are small and give
no cause to assume that the take-up by Eastern European benefit claimants
differs from that of other groups and, where it does differ, that this discrepancy
is significant.
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Dit proefschrift is gebaseerd op vijf empirische studies die zijn geschreven
voor peer reviewed tijdschriften:
Hoofdstuk 2: Mobiliteit binnen de perken
Eerste auteur: A.W. Strockmeijer
Coauteurs: P.T. de Beer, J.M. Dagevos
Gepubliceerd als: Strockmeijer, De Beer en Dagevos (2017). Mobiliteit binnen
de perken. Zeer geringe positieverbetering van werknemers uit Oost-Europa
bij een langer werkverleden. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 33(4),
384-400.
De auteurs ontwikkelden gezamenlijk het idee en ontwerp voor deze studie.
Strockmeijer voerde de analyses uit en schreef het manuscript. De Beer en
Dagevos hebben redactioneel bijgedragen aan het manuscript.

Hoofdstuk 3: Zonder Polen?
Eerste auteur: A.W. Strockmeijer
Coauteurs: P.T. de Beer, J.M. Dagevos
Gepubliceerd als: Strockmeijer, De Beer en Dagevos (2019). Krapte
en personeelsstrategieën in de glastuinbouw (2019). Tijdschrift voor
Arbeidsvraagstukken, 35(online first).
De auteurs ontwikkelden gezamenlijk het idee en ontwerp voor deze studie.
Strockmeijer voerde de gesprekken en schreef het manuscript. De Beer en
Dagevos hebben redactioneel bijgedragen aan het manuscript.

*QQHFUVWM$NĎXGPQHVGTWIMGTGP
Eerste auteur: A.W. Strockmeijer
Coauteurs: P.T. de Beer, J.M. Dagevos
Gepubliceerd als: Strockmeijer, De Beer en Dagevos (2018). Blijven of
terugkeren? Wat werkpatronen van Oost-Europese arbeidsmigranten
ons kunnen leren over de aard van de hedendaagse migratie. Mens en
Maatschappij, 93(1), p.5-29.
Strockmeijer, De Beer en Dagevos (2019). Should I stay or should I go? What
we can learn from working patterns of Central and Eastern European labour
migrants about the nature of present-day migration. Journal of Ethnic and
Migration Studies, 45(13), p. 2430-2446
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De auteurs ontwikkelden gezamenlijk het idee en ontwerp voor deze studie.
Strockmeijer voerde de analyses uit en schreef het manuscript. De Beer en
Dagevos hebben redactioneel bijgedragen aan het manuscript.

Hoofdstuk 5: Stromen arbeidsmigranten vaker in de WW dan
Nederlandse werknemers?
Eerste auteur: A.W. Strockmeijer
Coauteurs: P.T. de Beer, J.M. Dagevos
Gepubliceerd als: Strockmeijer, De Beer en Dagevos (2018). Stromen
arbeidsmigranten vaker in de WW dan autochtone Nederlandse werknemers?
Een decompositieanalyse van WW-instroom onder Oost-Europese
arbeidsmigranten in Nederland. TPEdigitaal, 12(2), p.28-51.
Strockmeijer, De Beer en Dagevos (te verschijnen midden 2020). Do labour
migrants receive unemployment benefits more often than native Dutch
workers? A decomposition analysis of take-up of unemployment benefits by
Eastern European labour migrants in the Netherlands, International Social
Security Review.
De auteurs ontwikkelden gezamenlijk het idee en ontwerp voor deze studie.
Strockmeijer voerde de analyses uit en schreef het manuscript. De Beer en
Dagevos hebben redactioneel bijgedragen aan het manuscript.

Hoofdstuk 6: Sneller uit de WW?
Eerste auteur: A.W. Strockmeijer
Coauteurs: P.T. de Beer, J.M. Dagevos
Ingediend als: Sneller uit de WW? De uitstroom van Oost-Europese
arbeidsmigranten vergeleken met Nederlandse werklozen.
De auteurs ontwikkelden gezamenlijk het idee en ontwerp voor deze studie.
Strockmeijer voerde de analyses uit en schreef het manuscript. De Beer en
Dagevos hebben redactioneel bijgedragen aan het manuscript.

Financiële steun
Het promotieonderzoek werd mede mogelijk gemaakt door steun van stichting
Talent Ontwikkeling Sociale Verzekeringen (TOSV); een samenwerkingsverband
tussen UWV en de SVB gericht op talentontwikkeling. Promotiekandidaat
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Strockmeijer is werkzaam bij UWV en voor de duur van het onderzoek zijn
de loonkosten gefinancierd door stichting TOSV. De stichting had geen
inhoudelijke bemoeienis bij de uitvoering, uitkomst of publicatie van het
onderzoek.
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Met veel plezier heb ik de afgelopen jaren aan dit proefschrift gewerkt.
Soms een uitdaging, maar veel vaker leerzaam, inspirerend en bijzonder.
Promoveren is ook, niet alles alleen willen en kunnen doen, hulp vragen en
samenwerken. Velen hebben daarmee bijgedragen aan het tot stand komen
van dit proefschrift. Een aantal mensen in het bijzonder wil ik op deze plek
graag hiervoor bedanken.
In de eerste plaats bedank ik mijn promotoren Paul de Beer en Jaco Dagevos: ik
ben jullie erkentelijk voor jullie nimmer aflatende stimulerende, constructieve
en kundige begeleiding. Het maakte dat voortdurend stappen werden gezet,
soms klein, soms groter maar altijd werd het weer beter dan het was, en dat
er sprake was van een bijzonder plezierige samenwerking. Het verschillende
malen doorlopen van het proces van creëren, kritisch denken, schrijven en
schaven heb ik ervaren als een verrijking van mijn persoonlijke ontwikkeling.
Dank daarvoor. Paul, dank voor je durf om met mij als buitenpromovendus
een promotietraject aan te gaan terwijl ik geen wetenschappelijke ervaring
had. Je bleef meedenken met het opzetten van een onderzoeksplan toen
de initiële ideeën over opvattingen over sociale zekerheid bijzonder lastig
bleken.
Stichting Talent Ontwikkeling Sociale Verzekeringen bood de unieke
gelegenheid van financiële ondersteuning van een promotieonderzoek.
Zonder deze bijdrage had ik mijn droom niet kunnen realiseren. De
bestuursleden Simon Sibma, Fred Paling, Ronald van Rijswijk, Gilles Suurmond
en Martin Harms ben ik zeer erkentelijk voor het vertrouwen dat ze mij gaven
en hun getoonde interesse in het onderzoek gedurende het gehele traject.
Rose Revivo was daarbinnen een altijd verbindende kracht.
Het promotieonderzoek waarin de stichting kon voorzien verbond Anneke
van der Giezen, hoofd UWV Kenniscentrum, aan een kennisvraag over
Europese migratie. Haar advies om mijn functie als businessadviseur bij het
Werkbedrijf te verruilen voor kennisadviseur bij het Kenniscentrum zodat ik
mij meer zou kunnen concentreren op het promotieonderzoek, was een van
de waardevolste adviezen waardoor ik mijn promotieonderzoek succesvol
en in zo’n vijf jaar heb kunnen afronden. Gijsbert van Lomwel, opvolger van
Anneke, wil ik bedanken voor zijn fiducie in het onderzoek, mijn aanpak ervan
en de ruimte die mij is gegund in het werk. Collega´s van Strategie, Beleid en
Kenniscentrum dank ik voor hun betrokkenheid bij mijn onderzoek en voor het
toesturen van (nieuws)artikelen (zeker vanaf september 2018 na de berichten
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in Nieuwsuur waren dat er veel). In het bijzonder dank ik Marcel Spijkerman
voor het meedenken met de duuranalyse en de decompositieanalyse tot
op categorieniveau, Maurice Guiaux voor zijn feedback op het kwalitatief
onderzoek, Ilse Hento voor haar oor bij mijn onderzoeksverhalen en Maarten
Dolfing voor zijn tweewekelijkse vraag bij de koffieautomaat afgelopen
jaar of het proefschrift al klaar is. Voor ‘mijn promotieadviesgroepje’ heb ik
enkele collega’s uit verschillende divisies gevraagd met betrokkenheid bij
arbeidsmigranten en vanaf september 2014 zijn we zo ongeveer twee keer
per jaar bijeen gekomen. De kennis van de praktijk alsook de onderlinge
uitwisseling van deze kennis maakten de bijeenkomsten inspirerend en hebben
er mede voor gezorgd dat ik aansluiting bleef houden met de uitvoering.
Liesbeth van Amersfoort, Sandra Casula, Ivonne Eijkhout, Ilse Hento (weer),
Johan de Jong, Michael van Eck/Kathleen Harteel en Isa Tenhaeff, dank
jullie wel. Lydia Tabois stimuleerde mij om de onderzoeksresultaten over het
uitkeringsgebruik in een UWV Kennisverslag te schrijven waardoor ze voor een
breder publiek toegankelijker werden. Dank dat je me bleef aanmoedigen,
Lydia, en voor je commentaar op de inleiding en conclusies. Collega Mark
Goslinga deed de opmaak van het proefschrift en heeft dat naar mijn beeld
heel vakkundig gedaan: gedegen, verzorgd en niet afstandelijk. Mark, top!
Van onschatbare waarde was de wetenschappelijke en multidisciplinaire
werkomgeving bij het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies (AIAS-HSI/
UvA). Als gastonderzoeker werkte ik de donderdagen op het instituut. Het
discours, de lunchlezingen, paperbesprekingen en discussies waren leerzaam,
inspirerend en bijzonder maar bovenal is mij dierbaar de verbondenheid en
betrokkenheid die ik daar heb ervaren. Dank jullie wel Els Sol, Jan Cremers,
Wike Been, Noëlle Payton, Janna Besamusca, Paul de Beer, Wiemer Salverda,
Joke Haafkens, Angelique Lieberton, Casper Kaandorp, Kea Tijdens, Frank
Tros, Maarten Keune, Roos van der Zwan, Sabina Stiller, Wieteke Conen.
De kwantitatieve analyses zouden niet mogelijk zijn geweest zonder
de hulp van Wim Zwinkels. Zijn expertise met micro-data binnen de CBS
werkomgeving heeft mij geholpen registratiedata om te zetten naar, al zeg
ik het zelf, mooie databestanden. Wim, dank je wel dat je er altijd was als
vraagbaak. De jarenlange samenwerking is een vriendschap geworden en ik
ben daarom blij dat je ‘ja leuk’ zei op mijn vraag mijn paranimf te willen zijn.
Hester Houwing formuleerde de kennisvraag over Europese migratie voor
de UWV Kennisagenda en met haar deelde ik de eerste beelden over de
onderzoeksaanpak. Het delen van beelden, gedachten en ervaringen zetten
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zich voort toen zij de belangen van arbeidsmigranten bij het CNV ging
behartigen. Onze gesprekken, regelmatig onder het genot van een gin-tonic
op het Rembrandtplein, gingen over ons werk, vaker over arbeidsmigranten
en werden nog vaker afgewisseld met persoonlijke visies en ervaringen over
allerlei zaken. Energieke en inspirerende gedachtewisselingen dus. Hester, je
was zeer betrokken bij mijn promotieonderzoek vanaf het prille begin en je
bent dat altijd gebleven, en ik ben dan ook blij dat je als mijn paranimf bij de
afsluiting ervan zal zijn. Dankjewel.
De omslag van mijn proefschrift ontwierp mijn lieve en creatieve schoonzus
Dea Croockewit. Werken in Nederland, arbeidsmigranten uit de gehele wereld
en een focus op Oost-Europa, centrale onderwerpen van mijn proefschrift,
zijn in haar aquareltekening zeer ge(s)laagd. Dea, ik ben trots dat jou ontwerp
deel is van mijn proefschrift.
Mijn ouders wil ik bedanken dat zij mij het meest waardevolle geven dat
er is: liefde. De onvoorwaardelijkheid van jullie liefde geven mij vertrouwen
om bij onzekere of spannende gebeurtenissen, zoals het aangaan van een
promotieonderzoek, stappen te durven zetten. Dankjewel papa en mama.
Mijn zus Alette wil ik bedanken voor wie ze is en dat ze er altijd voor me is. Ik
hou van jullie.
Als laatste en belangrijkste, dank ik Jaap Croockewit, onze zoon Anthon
en dochter Nina. Toen ik met mijn onderzoek begon had ik het beeld van
samen aan een tafel te zitten: ik schrijven en Anthon en Nina huiswerk maken.
Maar wensbeelden laten zich niet dwingen en Anthon en Nina hadden zo
hun eigen plannen. Ze leken te luisteren naar mijn uiteenzettingen over
opzet en uitwerking van een deelonderzoek, steunden me altijd, en gingen
vervolgens hun eigen weg. En zo hoort het ook. Lieverds, ik ben trots op
jullie zelfstandigheid en ik hou van jullie. Mijn lieve Jaap dank ik voor zijn
onmetelijke steun. Als zelfstandig advocaat met praktijk aan huis kreeg hij
er op sommige dagen een kantoorgenoot bij. Meestal was het Jaap die
voor ons een kopje koffie ‘in het pruttelpotje’ maakte, waar we achter onze
eigen bureau, rug-aan-rug, de dag doorbrachten: zonder veel woorden, hard
werkend en geen lunch. Af en toe bij elkaar te rade over de formulering van
een zin. Het harmonisch samenzijn als kantoorgenoten zal ik missen lieve,
intelligente, geduldige Jaap. Veelvuldig werkte ik in het weekend. En hoewel
we beiden genieten van wandelen in de natuur, kwam het er hierdoor vaak
niet van. Zonder een onvertogen woord steunde je mijn werklust. Dikwijls
werkte je zelf dan ook. Soms ging je alleen wandelen in de Amsterdamse
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Waterleidingduinen. Lieveling, graag ga ik weer met je mee! Jaap, dank je
wel voor alles, ik hou van je.
Amsterdam, november 2019
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Door de positie van Oost-Europese arbeidsmigranten op de arbeidsmarkt in
ogenschouw te nemen en te onderzoeken of deze verbetert bij een langer
werkverleden en bij ervaren krapte op de arbeidsmarkt, door patronen van
werk te verkennen, door het uitkeringsgebruik te bestuderen middels instroom en uitstroom uit de werkloosheidsuitkering, omvat dit proefschrift
vijf empirische hoofdstukken met politieke, maatschappelijke en theoretische
relevantie. De uitgevoerde studies geven inzicht in het gebruik van de werkloosheidsuitkering nu er onrust is over het gebruik van de werkloosheidsuitkering door Poolse arbeidsmigranten. De werkpatronen voegen een dimensie toe aan het vraagstuk van huisvesting van Oost-Europeanen die (tijdelijk)
in Nederland verblijven dat de gemoederen bezig houdt op vooral regionaal
en gemeentelijk niveau. Ten slotte is er de kwestie of de integratie van de
Oost-Europese arbeidsmigrant in de Nederlandse samenleving wel of niet –
iÌÌiÀiw}ÕÕÀq}i`iL>iÌ° ÀÀiViÌi`>Ì>LiÃÌ>`i
van de totale werknemerspopulatie te koppelen met WW-uitkeringsgegevens, die databestanden uit te splitsen naar verschillende migrantengroepen
en Nederlandse werknemers en kwalitatief onderzoek te relateren aan bestaande theorieën over segmentering, personeelsstrategieën, migratiepatronen, welfare-magnethypothese en baanzoektheorie, draagt dit proefschrift
bij aan meer gedegen kennis over de relatie tussen migranten en sociale
zekerheid.

