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1. Arbeidsmarktopbouw en beroepsbevolking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figuur 1: Arbeidsmarktopbouw Roosendaal 20191. Bron: CBS statine, bewerkt door gemeente Roosendaal.  

In bovenstaand figuur is de arbeidsmarktopbouw van de gemeente Roosendaal weergegeven. In 

2018 was de netto arbeidsparticipatie2 in Roosendaal 65,5%. In 2019 is dit toegenomen tot 66,4%. 

 

  

                                                           
1 Cijfers zijn afgerond op duizendtallen. Als gevolg van afronding kunnen verschillen ontstaan in de randtotalen. 
2 Percentage van de werkzame beroepsbevolking  t.o.v. de potentiële beroepsbevolking (15 t/m 74 jarigen) 
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Prognose: krimp potentiële beroepsbevolking Roosendaal 

De potentiele beroepsbevolking3 is de afgelopen jaren steeds in omvang toegenomen. Landelijke 

bevolkingsprognoses laten zien dat de potentiële beroepsbevolking nog tot 2025 doorstijgt, om 

daarna af te nemen. Dit hangt samen met de geboortegolfgeneratie van na de Tweede Wereldoorlog 

die de AOW-gerechtigde leeftijden bereikt4. In onderstaand figuur is zichtbaar dat deze afname in 

Roosendaal al vanaf 2021 wordt ingezet.  

 
Figuur 2: Prognose potentiële beroepsbevolking Roosendaal. Bron: PLB/CBS 2019, bewerkt door gemeente 

Roosendaal 

  

                                                           
3 Gedefinieerd als de bevolking in de leeftijdsklasse 20 tot AOW-leeftijd 
4 PBL/CBS, regionale bevolkingsprognose, 2019. 
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2. Bijstands- en werkloosheidsheidsuitkeringen 

Roosendaal verstrekt relatief weinig bijstandsuitkeringen 

Het aantal personen met bijstandsuitkeringen per 1.000 volwassenen in Roosendaal is lager 

dan gemiddeld in de referentiegroep sterk stedelijke gemeenten.  

 
Figuur 3: Personen met bijstandsuitkeringen. Bron: waarstaatjegemeente.nl, bewerkt door gemeente 

Roosendaal.  

Aantal WW-uitkeringen en werkloosheidspercentage Roosendaal is afgenomen 

In janauri 2020 is het aantal lopende WW-uitkeringen in Roosendaal 1.236. In januari 2019 waren dit 

er 14.35. De afname ten opzichte van januari vorig jaar bedraagt -14%. Dit is forser dan de afname in 

Nederland (-13,5%) en West-Brabant (-12,5%). Het WW-percentage komt daarmee voor Roosendaal 

op 3,1%5. Dit is historisch gezien laag.  

Deze dalende trend zien we ook terug bij verschillende leeftijdsgroepen. Zo daalt het aantal WW-

uitkeringen voor jongeren onder 27 jaar. In januari 2019 waren dit er nog 119, in december 2019 

111. Dit is een afname van 10%. Ook de relatieve werkloosheid onder 55+’ers daalt. Het aandeel 

WW-uitkeringen voor personen van 55 jaar of ouder6 was 41% in januari 2019. In januari 2020 was 

dit 37,5%.  

Ook het aantal Geregistreerd Werkzoekenden UWV (GWU)7 daalt. In oktober 2018 waren er nog 

3.615 GWU’ers. Een jaar later waren dat er 3.4608. Dit betreft een afname ruim 4%. 

  

                                                           
5 UWV, regionale nieuwsflits Noord-Brabant, november 2019 
6 Percentage WW-gerechtigden 55 jaar of ouder t.o.v. totaal aantal WW-uitkeringen.  
7 Geregistreerde Werkzoekende UWV (GWU): personen van 15 tot 75 jaar die als werkzoekend bij UWV staan geregistreerd 

met een WW-uitkering, Bijstandsuitkering, Wajong-uitkering, WGA-uitkering, WAO-uitkering en dienstverlening van UWV 

of gemeenten ontvangen, of een actief cv op werk.nl hebben. Bron: UWV, arbeidsmarktcijfers, februari 2020. Meest 

recente cijfers oktober 2019. 
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Prognose: groei werkloosheid 

Landelijke prognoses laten echter zien dat deze daling in het aantal ww-uitkeringen en het 

werkloosheidspercentage in 2020 zal stagneren9. Op langere termijn zal het 

werkloosheidspercentage toenemen tot naar verwachting 4,3% in 2025. Onderstaand figuur geeft 

deze ontwikkeling op landelijk niveau weer.  

 
Figuur 4: Prognose werkloosheidspercentage Nederland. Bron: CPB 2019, bewerkt door gemeente Roosendaal.  

  

                                                           
9 UWV, arbeidsmarktprognose 2019-2010, 2019.   
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3. Werkgelegenheid 

Werkgelegenheid in Roosendaal is afgelopen jaren gegroeid 
Uit onderstaande figuur blijkt dat in Roosendaal in 2018 ruim 38.500 banen zijn. Het grootste deel 

van deze banen zijn te vinden in de sectoren Zorg en welzijn (21%), Handel (19%), Zakelijke 

dienstverlening (16%) en Industrie (13%)10.  

 
Figuur 5: Aantal banen Roosendaal. Bron: LISA, regionale vestigingsregisters 

Prognose: werkgelegenheidsgroei vlakt af, groei met name in Zorg en welzijn 

Sinds 2015 is de werkgelegenheid in Nederland gegroeid. Het CPB verwacht dat deze groei de 

komende jaren afvlakt. Ook verwacht het CPB dat met name de sector Zorg en in mindere mate de 

sector Overheid werkgelegenheidsgroei laten zien, terwijl de werkgelegenheid in de marktsector licht 

zal dalen11. Het UWV verwacht in 2020 landelijk de meeste groei in Zorg en welzijn  (+46.000 

banen)12. 

 
Figuur 6: Prognose ontwikkeling werkgelegenheid Nederland, mutatie in personen. Bron: CPB 2019, bewerkt 

door gemeente Roosendaal. 

                                                           
10 LISA, regionale vestigingenregisters 
11 PBL/CBS, regionale bevolkingsprognose, 2019. 
12 UWV, arbeidsmarktprognose 2019-2010, 2019.   
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Colofon  
 
 
In opdracht van de Regio West-Brabant (RWB) heeft Wise up Consultancy onderzoek 
gedaan naar de potentie van arbeids- en kennismigranten in de regio.  
 
Vanuit de regio is het proces begeleid door een begeleidingscommissie onder leiding van 
Marja van Bers (RWB) en Astrid Persons (RWB). Wij willen hen bedanken voor hun inzet als 
procesbegeleiders en inhoudelijk adviseurs tijden het opstellen van het onderzoek.  
 
Voor het opstellen van de HCR is gesproken met diverse vertegenwoordigers van het 
bedrijfsleven, intermediairs, kennis- en arbeidsmigranten en gemeenten.  
 
Uitgave: ‘Internationale werknemers in de toekomstige arbeidsmarkt van Regio West-
Brabant.   
 
 
Auteurs: L.M. Damen MSc., H. Klootwijk MSc en I. Willems Msc.   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Samenvatting  
 

 

Doel van het onderzoek is inzicht verschaffen in internationale arbeid in West-Brabant en 
welke rol dit kan hebben in de veranderende arbeidsmarkt. Het onderzoek is breed opgezet 
en belicht de arbeidsmarkt vanuit verschillende perspectieven: uitzendbureaus, 
gemeenten, bedrijven, arbeidsmigranten en intermediairs die internationale arbeid 
ondersteunen.  

 

De beschikbaarheid van arbeid zal naar verwachting in 2020 afnemen door krimpende 
beroepsbevolking.  De werkloosheid in de regio loopt terug. Dit terwijl de vraag naar arbeid 
enorm aan het toenemen is. Het wordt voor werkgevers steeds moeilijker om aan de juiste 
mensen te komen. Met name binnen de logistiek en agrarische sector is veel vraag naar 
laaggeschoolde arbeid. In de maintenance sector neemt de vraag naar laaggeschoolde 
arbeid af en ontstaat meer vraag naar middelbaargeschoolde arbeid. Dit komt doordat 
bedrijven steeds verder automatiseren en digitaliseren. Deze vraag zal naar verwachting 
ook ontstaan wanneer er meer mogelijkheden komen om werkzaamheden in de agrofood 
en logistieke sector te automatiseren.  

Op dit moment zijn processen vaak nog niet optimaal te automatiseren doordat de 
techniek nog niet flexibel/ efficiënt genoeg is of de kapitaalinvesteringen te hoog. De 
mogelijkheden om delen van bedrijfsprocessen te automatiseren zullen wel toenemen. In 
de zorg is er met name vraag naar opgeleide verzorgenden en verpleegkundigen. 

 

 

Vraagzijde  

De vraag naar internationale arbeid blijft de komende jaren bestaan. Voor de vraagzijde zijn 
werkgevers en uitzendbureaus geïnterviewd die actief zijn binnen de sectoren: agrofood, 
logistiek, maintenance en zorg. Tevens stijgt de vraag naar arbeidsmigranten in de regio 
door groei van bestaande bedrijven maar ook door nieuwe vestigende bedrijven, dit geldt 
met name voor de logistiek. Uitzendbureaus gericht op arbeidsmigranten geven aan dat de 
vraag van de bedrijven groter is dan het aanbod en de groei van bedrijven daardoor wordt 
afgeremd. Het aanbod van arbeidsmigranten wordt met name beperkt door een tekort aan 
(tijdelijke) woonruimte. Daarnaast neemt de concurrentie op de Europese arbeidsmarkt 
toe, bijvoorbeeld doordat Duitse bedrijven aantrekkelijker worden omdat daar het 
minimumloon is ingevoerd of door loonstijgingen in bijvoorbeeld Scandinavische landen. 
Uitzendbureaus verhogen daardoor de arbeidsvoorwaarden of concurreren met 
kwalitatieve huisvesting. De meeste internationale werknemers komen nog steeds uit Polen 
maar er vindt een verschuiving plaats richting het oosten. Veel medewerkers worden 
geworven in het buitenland zonder specifieke selectiecriteria. Wanneer naar vakkrachten of 
kenniswerkers wordt gevraagd, zijn die er wel maar dat is een kleine minderheid van de 
functies.  



 
 

Aanbodzijde  

Voor de aanbodzijde is een enquête uitgezet onder internationale werknemers.  

Voor hen zijn de belangrijkste redenen om in Nederland te werken nog steeds het vinden 
van werk of het vinden van beter betaald werk. Zij werken het vaakst in de logistiek gevolgd 
door de industrie en de landbouw. Sectoren die oververtegenwoordigd zijn in West-
Brabant ten opzichte van het landelijk gemiddelde. De helft van de arbeidsmigranten uit 
Midden- en Oost-Europa heeft na de middelbare school geen vervolgopleiding gevolgd. 
Onder alle internationale werknemers is met name de groep middelbaar 
beroepsopgeleiden (vergelijkbaar met mbo) zeer klein. Er lijkt slechts beperkt sprake van 
onderbenutting van hoger opgeleiden. Vaak zijn zij werkzaam in management en 
staffuncties. De meerderheid van de internationale werknemers wil een toekomst 
opbouwen in Nederland en onderneemt activiteiten om de Nederlandse taal te leren. Zij 
willen doorgroeien naar ander werk en zijn bereid om opleidingen te volgen om in 
aanmerking te komen voor andere functies. Zeer hoog is de bereidheid om een technische 
opleiding te volgen. Een functiegroep waar veel behoefte aan is in Nederland en een 
behoefte die toeneemt in steeds meer sectoren. Investering in deze groep is daarom aan te 
bevelen.   

De internationale werknemers die in een kamer wonen, hebben deze woonruimte meestal 
via een uitzendbureau/werkgever gevonden en wonen meestal samen met huisgenoten. 
Wanneer internationale werknemers zelf op zoek gaan, wonen zij vaker in een 
appartement, rijtjeshuis of vrijstaande woning. In veel gevallen met partner en gezin en 
vaak werken zij dan onder contract bij een werkgever.  

 

 

Highlights conclusies en aanbevelingen  

Bestaande bedrijven hebben moeite voldoende arbeidskrachten te vinden en de druk 
neemt verder toe door vestigende bedrijven. De instroom van internationale 
arbeidskrachten wordt voor een groot deel bepaald door het woningaanbod in de regio, de 
oplossing is per sector verschillend. Bij nieuwe vestigende bedrijven zou huisvesting beter 
vooraf geregeld kunnen worden. Aanscherping van de vestigingsaanpak kan de 
toenemende druk op de woningmarkt en arbeidsmarkt voor internationale werkgevers 
laten afnemen.  

 
Tegelijkertijd zal de regio zich moeten voorbereiden op de beroepen van morgen. 
Onderwijsprogramma’s beter afstemmen en inrichten op arbeidsmigranten die besluiten 
hier te blijven en door een opleiding in aanmerking willen komen voor andere functies. 
Daarnaast de aantrekkingskracht vergroten voor middelbaar en hoger opgeleiden om in 
deze toekomstige vraag te kunnen voorzien.  
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1.1 Inleiding  

De gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant (RWB) is een samenwerking tussen 17 
gemeenten die samenwerken op een aantal beleidsterreinen; economie, arbeidsmarkt, 
mobiliteit en ruimte (RWB, West-Brabant, 2018). De Strategische Agenda West-Brabant 
komt tot stand in nauwe samenwerking met ondernemers, onderwijs en overheden (de 
drie O’s). 
 
Kenmerkend voor West-Brabant is de gunstige economische positie in het hart van de 
Nederlands-Vlaamse Delta. In de regio zijn 36.000 bedrijven actief en de 
arbeidsproductiviteit in de regio ligt ver boven het landelijk gemiddelde. (RWB, West-
Brabant, 2018). De grootste economische toegevoegde waarde wordt geleverd vanuit de 
topsectoren: agrofood, logistiek en maintenance.  
 
RWB staat aan de lat voor het formuleren en creëren van de randvoorwaarden van een 
succesvolle regionale economie, een aantrekkelijk vestigingsklimaat. De balans tussen vraag 
en aanbod op de arbeidsmarkt behoort daartoe ook tot de speerpunten (RWB, West-
Brabant, 2018). 
 

 
1.2 Arbeids- en kennismigranten in West-Brabant  

Door de komst van grote (logistieke) bedrijven naar West-Brabant en de nabije regio is er 
een verwachte toename van de vraag naar werknemers. Afhankelijk van de sector wordt er 
op dit moment al in meerdere of mindere mate gebruik gemaakt van arbeids- of 
kennismigranten. De meeste arbeidsmigranten zijn in Nederland werkzaam in de sectoren 
logistiek, tuinbouw, voedingsindustrie, metaalindustrie, landbouw en bouwbedrijf. Deze 
sectoren hebben veel overlap met de topsectoren van West-Brabant: agrofood, logistiek en 
maintenance.   
 
De vraag is in welke mate arbeidsmigranten, met name van binnen de Europese Unie, een 
rol kunnen spelen bij het verkleinen van de mismatch op de arbeidsmarkt en het tekort aan 
voldoende arbeidskrachten binnen de topsectoren en welke rol arbeids- en 
kennismigranten hebben op de West-Brabantse Economie.  
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1.3 Doel van het onderzoek  

RWB wil met dit onderzoek inzicht krijgen in de potentiële toegevoegde waarde van 
arbeids- en kennismigranten aan de West-Brabantse economie. Om dit inzicht te verkrijgen 
zijn een drietal onderzoeksvragen opgesteld:  
 
Onderzoeksvragen:  
 

• Wat is het aanbod in de regio van buitenlands arbeidskrachten? (kenmerken, 
behoeften)   

 - In hoeverre is er sprake van onbenut talent?  
 - Welke functies bemensen zij en wat is de omvang? 
 

• Wat is de relatie tussen nieuwe en/of hogere vraag naar arbeidskrachten en de 
vraag naar woon en leefomgeving?  
 

• Kunnen arbeidsmigranten de nieuwe vraag naar arbeidskrachten invullen en wat is 
daarvoor nodig? 

 
 

1.4 Arbeidsmarktmodel  

De analyse uit het onderzoek richt zich met name op het aanbod. Oftewel het potentieel 
van arbeidsmigranten en de mate waarin zij matchen op de (toekomstige)vraag. De 
(toekomstige) vraag voor de arbeidsmarkt is al in kaart gebracht in de HCA Topsectoren. De 
vraag naar arbeidskrachten vanuit de topsectoren wordt kort beschreven in dit rapport in 
hoofdstuk 2. Een analyse van de zorgsector is hieraan toegevoegd. Onderstaand model (zie 
figuur 1) geeft figuurlijk de onderdelen weer die in het onderzoek aan bod komen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 1. Arbeidsmarktmodel 
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1.5 Onderzoeksaanpak  

Binnen het onderzoek is een mix van onderzoeksmethoden gebruikt. De verschillende 

methoden die zijn gebruikt worden hieronder verder toegelicht:   

 

1. Deskresearch; 

Het deskresearch geeft inzicht in zowel de kwantitatieve als kwalitatieve (toekomstige) 

vraag van de arbeidsmarkt. Daarnaast verschaft het deskresearch inzicht in het onderwerp 

arbeidsmigranten in brede zin vanuit bestaande bronnen en onderzoeken.  

 

2. Semigestructureerde Interviews en groepsinterviews (kwalitatief onderzoek); 

De onderzoeksmethode interviews heeft als doel kwalitatief inzichten te geven in de 

arbeidsmarkt rondom arbeidsmigranten. Om een compleet beeld te vormen is een 

verscheidenheid aan type spelers opgenomen in het onderzoek:  

• Bedrijven uit de verschillende topsectoren en zorginstellingen die werken of 

gewerkt hebben met arbeidsmigranten 

• Uitzendbureaus die zich richten op werven en selecteren van arbeidsmigranten   

• Andere instellingen die zich richten op buitenlandse instroom op de arbeidsmarkt  

• Gemeenten waar relatief veel arbeidsmigranten werken  

 
Tijdens het afnemen van de interviews is gebruik gemaakt van verschillende onderwerpenlijsten 

afgestemd op de doelgroepen (semigestructureerd interview).  

 

3. Enquête (kwantitatief onderzoek); 

De enquête heeft als doel meer inzicht te verschaffen in de doelgroep internationale 

werkers in West-Brabant. De vragenlijst is vertaald zodat de respondent bij de start kan 

kiezen in welke taal hij/zij respons wil geven. Voor de vragenlijst is gebruik gemaakt van een 

online enquêtetool voor het afnemen van de enquêtes. De enquête is uitgezet via 

uitzendbureaus, social media (met name facebook) en via contactpersonen van de 

gemeenten.  
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1.6 Opbouw van het rapport  

Het arbeidsmarktonderzoek naar internationale werknemers in West-Brabant begint met 
een uitgebreide analyse van deze arbeidsmarkt van West-Brabant voor de sectoren: 
logistiek, agrofood & biobased, maintenance en zorg. Deze analyse is beschreven in 
hoofdstuk 2 en geeft ook inzicht in de toekomstige vraag naar arbeid. Vervolgens wordt 
internationale arbeid op verder toegelicht op basis van deskresearch (hoofdstuk 3). In 
hoofdstuk 4 wordt de vraag naar arbeidsmigranten in de regio beschreven die is opgehaald 
uit de interviews met bedrijven en uitzendbureaus. Vervolgens geeft hoofdstuk 5 inzicht in 
het aanbod van arbeidsmigranten, op basis van de inzichten die zijn opgedaan uit de 
enquête die is uitgezet onder deze doelgroep gevolgd door de conclusies (hoofdstuk 6) en 
aanbevelingen (hoofdstuk 7).  
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2     
Regio West-Brabant; 

het aanbod en de 
vraag naar werk
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2.1 Ontwikkeling bevolking en aanbod van arbeid  

Begin 2017 telde regio West-Brabant 627.981 inwoners waarvan 405.769 inwoners tot de 
potentiële beroepsbevolking (15 tot 65 jaar) behoren (Breda in Cijfers, 2018). Van de 
potentiële beroepsbevolking bieden 360.000 mensen zich actief aan op de arbeidsmarkt en 
hebben 340.000 mensen betaald werk (UWV, 2017). In 2018 was de werkloosheid in de 
regio 3,5% (Arbeidsmarktinzicht.nl, 2019). De werkloosheid is de afgelopen jaren fors 
gedaald, met als gevolg dat de krapte op de arbeidsmarkt toeneemt (Statline , 2018).  
 

Ontwikkeling van de beroepsbevolking  

In onderstaande figuur is te zien dat de totale ontwikkeling van de bevolking tot 2035 
positief is. De potentiele beroepsbevolking (15 tot 65 jaar) daarentegen zal naar 
verwachting een tegenstrijdige beweging laten zien en krimpen. Tussen 2020 en 2025 zal 
deze naar verwachting gaan afnemen. Er is sprake van ontgroening en vergrijzing. De krimp 
van de beroepsbevolking kan deels worden opgevangen door: 

• Verhogen van de werkzame beroepsbevolking door een hogere arbeidsparticipatie 

te bereiken van bijvoorbeeld ouderen, vrouwen et cetera of door langer door te 

werken 

• Internationale werknemers aan te trekken  

• Arbeid effectiever in te zetten door bijvoorbeeld bedrijfsprocessen (deels) te 

automatiseren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2. Ontwikkeling van de bevolking en beroepsbevolking in West-Brabant 
(Breda.incijfers.nl, 2018) 
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2.2 De vraag naar arbeidskrachten 

De West-Brabantse economie groeit, met een stijgende werkgelegenheid als gevolg. Op 1 
april 2017 telde de regio 334.047 banen, een toename van bijna 6.600 banen oftewel een 
stijging van de werkgelegenheid van 2% ten opzichte van 2016 (Werkgelegenheidsenquête, 
2017). Deze stijging van de werkgelegenheid resulteert in een dalende werkloosheid.  
 
De werkgelegenheid neemt toe in vrijwel alle sectoren in West-Brabant. De enige sector die 
krimpt is die van de financiële diensten (zie grafiek 1). De werkgelegenheid in de industrie 
groeit licht, een van de belangrijkste sectoren voor de regio. De industrie in West-Brabant is 
goed voor een vijfde van de totale toegevoegde waarde in de regio. Ook de landbouw, 
groothandel en vervoer laten een groei zien van de werkgelegenheid. De sterkst groeiende 
sector in de regio is die van de overige zakelijke diensten (hier valt de uitzendbranche 
onder). Ook de logistiek groeit sterk  (UWV, 2017). Ook de sector zorg en welzijn groeit 
hard in aantallen banen en is een van de grootste werkgevers in de regio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

Figuur 3. Groei werkgelegenheid per sector (UWV, 2017) 

 
In dit onderzoek wordt dieper ingegaan op vier sectoren: logistiek, agrofood & biobased, 
maintenance en zorg. Binnen de regio en de gemeenten zijn dit belangrijke sectoren die 
veel werkgelegenheid met zich meebrengen. In tabel 1 is weergegeven in welke West-
Brabantse gemeenten deze sectoren tot de grootste werkgevers behoren.  
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Gemeenten Industrie 
(maintenance) 

Groothandel 
/ Vervoer en 
opslag  
(logistiek) 

Landbouw  
(AgroFood) 

Zorg en 
welzijn  

Aalburg* X X  X 
Alphen-Chaam   X X 
Baarle-Nassau X X X  
Bergen op Zoom X X  X 
Breda  X  X 
Drimmelen  X X X 
Etten-Leur X X  X 
Geertruidenberg X X  X 
Halderberge X X  X 
Moerdijk X X  X 
Oosterhout X X  X 
Roosendaal X X  X 
Rucphen X  X X 
Steenbergen X  X X 
Tholen X  X X 
Werkendam* X X   
Woensdrecht X   X 
Woudrichem* X X  X 
Zundert X  X X 

 
*De gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem zijn in 2018 gefuseerd tot de Altena Gemeenten. 

Tabel 1: overzicht per gemeenten waar de vier onderzochte sectoren behoren tot de top 5 
grootste werkgevers (Bron: Werkgelenheidsenquete 2017) 

 
Arbeidsproductiviteit 

De arbeidsproductiviteit in Nederland ligt ver boven het Europees gemiddelde (+18%). Met 
name de agro sector is in Nederland veel productiever dan het Europees gemiddelde. De 
productiviteit in de industrie en transport en logistiek is ook relatief hoog. Wel vlakt de 
groei van de productiviteit af, en daalt het innovatief vermogen (Brabantkennis.nl, 2018). 
Hierdoor zouden de productiviteitsverschillen met het buitenland af kunnen nemen met als 
gevolg verslechtering van de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven.  
 
De arbeidsproductiviteit ligt in de regio boven het landelijk gemiddelde. Dit komt overeen 
met de oververtegenwoordiging van sectoren die een relatief hoge productiviteit hebben 
(de topsectoren van West-Brabant) zoals de agro, food, industrie, en de transport en 
logistiek. De gemiddelde toegevoegde waarde per uur is in de logistiek €46,-, in de industrie 
€57,- en in de agrarische sector €31,- (zie tabel 2). De toegevoegde waarde kan worden 
verhoogd door te investeren in mensen middels scholing en opleidingen en door te 
investeren in kapitaal door bijvoorbeeld automatisering en digitalisering. 
 
 

https://www.alphen-chaam.nl/
https://www.baarle-nassau.nl/
http://www.bergenopzoom.nl/
https://www.breda.nl/
https://drimmelen.nl/
http://www.etten-leur.nl/
http://www.geertruidenberg.nl/
https://www.halderberge.nl/
https://www.moerdijk.nl/
https://www.oosterhout.nl/
https://www.roosendaal.nl/
https://www.rucphen.nl/Inwoner
https://www.gemeente-steenbergen.nl/
https://www.tholen.nl/inwoners.html
https://www.woensdrecht.nl/
https://www.zundert.nl/
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Sector  Afwijking van 
Europees 
gemiddelde  

Groei 
productiviteit 
(2003-2016) 

Toegevoegde waarde 
per gewerkt uur 

Gemiddelde alle sectoren 18% 12% €48,- 
Agrarisch  102% 35% €31,- 
Technologie, media en 
telecom  

-2% 14% €67,- 

Cultuur en Recreatie - -15% €29, 
Food 72% 21% €71,- 
Horeca - -23% €20,- 
Handel  - 32% €45,- 
Industrie  20% 33% €57,- 
Bouw  12% 22% €39,- 
Transport en logistiek 27% 30% €46,- 
Zakelijke dienstverlening  7% 1% €36,- 

 

Tabel 2. Arbeidsproductiviteit (Insights.abnamro.nl, 2018) 
 

2.2 Logistieke sector  

Logistiek is van groot belang voor de internationale handel en zeker voor regio West-
Brabant, met de ligging tussen belangrijke mainports als Rotterdam en Antwerpen. De regio 
is meerdere keren uitgeroepen tot Regionaal Topcluster Logistiek. Binnen de sector zijn een 
aantal functies die veel voorkomen. De groep vrachtwagenchauffeurs is veruit de grootste 
groep werkenden in de sector (56%), daarna de logistiek medewerker (12%) en de 
medewerker finance of administratie (11%). Het aandeel planners is 2% en het aandeel 
managers/directie (5%) (stlwerkt.nl , 2016).  

 
Kwantitatieve vraag  

In West-Brabant is de logistieke sector sterker vertegenwoordigd dan in andere regio’s van 
Nederland. In onderstaande tabel is te zien dat de arbeidsmarkt voor 
vrachtwagenchauffeurs en transportplanners en logistieke medewerkers in de regio krap is. 
Voor laden en lossers en managers is de arbeidsmarkt ruim. Het sectorinstituut transport 
en logistiek verwacht de komende jaren een krappe arbeidsmarkt in West-Brabant 
(stlwerkt.nl, 2017).  
 

Beroepen Openstaande vacatures 
(2018) 

Spanningsindicator
* (2017) UWV  
  

Vrachtwagenchauffeurs 394 Krap  
Laden en lossers  399 Ruim 
Transportplanners en logistiek medewerkers  382 Krap  

Managers logistiek  60 Ruim 

Tabel 3. Spanningsindicator logistiek West-Brabant (UWV, 2017) 
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In totaal zijn ruim 13.000 mensen werkzaam in de transport en logistiek sector van Regio 
West-Brabant. Ook vertoont de sector een positief instroom saldo. In 2016 was de instroom 
1840 fte versus 1450 fte uitstroom. Instroom in de sector vindt met name plaats vanuit de 
uitzendbranche of vanuit een werkloosheid (stlwerkt.nl, 2017). 

 
Kwalitatieve vraag  

Technologische ontwikkelingen veranderen de logistieke sector. Smart Logistics is een 
terugkerende term waarmee regie op de hele keten en het slim organiseren van deze keten 
wordt bedoeld (RVO, 2013). Meestal in hoge mate ondersteund met informatie en 
communicatie technologie (ICT).  Zo wordt ingezet op de beheersbaarheid van de hele 
keten en worden efficiency slagen behaald. Een andere trend binnen de sector is dat 
bedrijven zich gaan specialiseren naar niche of extra diensteverlening gaan leveren. Zo 
ontstaan er bijvoorbeeld steeds meer bedrijven die zich richten op service logistiek dat alle 
logistieke activiteiten omhelst die nodig zijn om apparaten, machines en systemen 
gedurende hun hele levenscyclus optimaal te laten functioneren (Topsector Logistiek, 
2017). Door deze ontwikkeling ontstaan weer nieuwe crossovers naar bijvoorbeeld de 
installatietechniek. Onderdelen worden door een chauffeur afgeleverd op locatie maar ook 
meteen geïnstalleerd. Deze ontwikkelingen vragen van medewerkers andere vaardigheden. 
Ze moeten in staat zijn met nieuwe systemen te kunnen werken en breder inzetbaar zijn. 
Voor de niches en extra services wordt niveau 2/3 belangrijker. Het laaggeschoold en 
ongeschoold werk voeren meestal de Oost-Europeanen uit (TNO, 2017).  
 

Figuur 4. Ontstane vacatures per beroepsklasse naar beroepsniveau West-Brabant, 3e kwartaal 2017 
tot en met 2e kwartaal 2018 (UWV, 20186) 



20 
 

De vraag naar laaggeschoold en ongeschoold werk blijft daarentegen groter. In figuur 4 is te 
zien dat er meer dan 6000 vacatures met een laag beroepsniveau zijn bijgekomen in de 
logistiek dan van middelbaar of hoger beroepsniveau. Het aantal vacatures dat ontstaat op 
middelbaar beroepsniveau, is zeer klein. 

 
Radicale innovatie  

De verwachting is dat digitalisering en automatisering op de lange termijn (> 5 jaar) de 
beroepen binnen de sector enorm gaan veranderen. Deze baanbrekende of radicale 
innovaties worden hieronder toegelicht met het perspectief op de arbeidsmarkt voor de 
komende 5 jaar.  
 

 Werk in magazijnen/distributiecentra; 

Automatische magazijnen zijn efficiënter maar op dit moment is de beperkte flexibiliteit 
nog een nadeel (TNO, 2017). De verwachting is dat dat het aantal volledig 
geautomatiseerde magazijnen de komende jaren nog heel beperkt blijft. Dit komt ook 
naar voren in gesprekken die gevoerd zijn met de sector vanuit de HCA Agenda West-
Brabant. Logistieke bedrijven in de regio gaan maar in zeer beperkte mate over op 
automatisering. De vraag naar personeel in die magazijnen is relatief groot in aantallen. 

 
 Vrachtwagenchauffeurs; 

TNO geeft aan dat Platooning (het dicht achter elkaar rijden van een aantal 
vrachtwagens met behulp van rij-systemen) binnen 5 jaar technisch mogelijk is. Maar 
dat de infrastructuur hier nog niet klaar voor is. De verwachting is dat de zelfrijdende 
vrachtwagen het werk van vrachtwagenchauffeurs op korte tot middellange termijn 
niet gaat vervangen.  
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2.3 Agrofood sector  

De agrofood sector omvat alles rond voedsel, van primaire productie tot het bewerken, 
verwerken, vermarkten en de distributie ervan (bron: Topsectoren.nl). Grofweg zou je de 
sector kunnen indelen in twee sectoren, namelijk de primaire productie en de verwerkende 
industrie.  
 
Op basis van gegevens van het UWV ontstaat het beeld dat de tekorten in de sectoren 
agrofood/ biobased relatief beperkt zijn. De spanning is gemiddeld voor de groep 
laboranten en land- en bosbouwer en ruim tot zeer ruim voor de hoveniers, tuinders, 
kwekers en de hulpkrachten landbouw. De baankansen voor een medewerker en 
vakbekwaam medewerker teelt zijn goed, er is namelijk sprake van een tekort.  
 
Kenmerkend voor de agrarische sector is dat arbeidsmarktgegevens soms een vertekend 
beeld geven. Dit komt doordat er relatief veel medewerkers komen via spontane/open 
sollicitaties, het informeel netwerk en uitzendbureaus en dit niet terugkomt in de cijfers. 
Ook zijn overschotten relatief kort van aard waardoor het alsnog moeilijk kan zijn personeel 
te vinden. Dit heeft te maken met de pieken in de productie die worden opgevangen met 
seizoenarbeiders. Het aandeel werknemers in de land- en tuinbouw met een flexibel 
arbeidsmarktcontract neemt ook nog verder toe (Werk.nl, 2017).  
 

 
Tabel 4. Spanningsindicator Agro/Food (UWV, 2018). * De sector bestaat grotendeels uit zelfstandig 
ondernemers, dit heeft effect op het aantal vacatures in de sector.  

 
Kwalitatieve vraag 

Net als smart logistics wordt er ook gesproken over smart farming. Smart farming is gericht 
op het geven van de juiste behandeling aan planten of dieren, met een grote mate van 
accuratesse en de inzet van de laatste technologieën zoals GPS, sensoren, ICT en robots 
(WUR, 2017). Dit zorgt ervoor dat er bijvoorbeeld minder energie en gewasbescherming 
gebruikt worden. De arbeidsefficiëntie neemt toe (ING, 2017). In de agrarische sector 
worden steeds meer grondstoffen bewerkt en verwerkt tot producten. Op die manier 
wordt meer waarde aan producten toegevoegd. De werkgelegenheid in de sector is 
daardoor de afgelopen jaren gedaald. De technologisering van de sector maakt dat er 
behoefte is aan nieuwe vaardigheden en kennis. Dit stelt met name hogere eisen aan het 
agrarisch ondernemerschap.  

 

Beroep Openstaande 
vacatures (2018) 

Spanningsindicator* 
(2017) UWV  
  

Hoveniers, tuinders, kwekers  163 Ruim  
Hulpkrachten Landbouw 2 Zeer ruim  
Laboranten  1 Gemiddeld  
Land en bosbouwers 3 Gemiddeld  
Procesoperators 38 Zeer ruim 
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De verwachting is dat ook traditionele werkzaamheden blijven bestaan. De meeste 
beroepen binnen de sector zijn op lager (16%) en lager/middelbaar niveau 1 (68%). Hoger 
opgeleiden zijn in de sector sterk ondervertegenwoordigd (7%) (UWV, Land- en tuinbouw, 
2016).  
 
Toch kan men een stijging van de vraag naar middelbaar en hoger geschoolde 
medewerkers/ ondernemers verwachten door trends als schaalvergroting, verduurzaming 
en dierenwelzijn, verbreding van de beroepsactiviteiten en innovatie.   

 
Radicale innovatie  

Aan de ene kant wordt technologie steeds meer ingezet. Dankzij moderne sensoren kunnen 
robots nauwkeuriger plukken, sorteren en inspecteren.  Maar ervaren glastuinbouwers 
voelen momenteel nog beter aan welke producten geplukt kunnen worden en welke nog 
langer kunnen blijven hangen. Wel slagen onderzoekers erin de technologieën te 
verbeteren. Ook zal de technologische vooruitgang per gewas verschillen. De eerste 
machines die komkommers en paprika’s plukken, zijn al in werking.  
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2.4 Maintenance 

De sector maintenance omvat in West-Brabant alle bedrijvigheid gericht op het onderhoud 
van grote technische installaties en de maakindustrie. De sector heeft behoefte aan 
mensen met een technische en vaktechnische achtergrond. Zie hieronder een overzicht van 
het aantal vacatures, werkzoekenden en de spanningsindicator  (UWV, Spanningsindicator, 
2019). In onderstaand overzicht is te zien dat voor vrijwel alle technische beroepen de 
arbeidsmarkt krap tot zeer krap is. Uitzondering is de beroepsgroep procesoperators die 
zeer ruim is. Echter wil dit niet zeggen dat bedrijven alsnog geen moeite kunnen ervaren bij 
het invullen van deze vacatures, bijvoorbeeld doordat andere vaardigheden door het 
bedrijfsleven worden gevraagd dan in het aanbod aanwezig is. Zo is de positie van 
mechanisch operators in de industrie zeer goed (bron: Uwv regio analyse).  
 
 

Beroep Openstaande 
vacatures (2018) 

Spanningsindicator 
(2017) UWV  
  

Ingenieurs  76 Zeer krap  
Elektrotechnisch Ingenieurs 34 Zeer krap  
Productieleiders industrie en bouw 43 Krap  
Procesoperators 38 Zeer ruim 
Metaalbewerkers en constructiebewerkers  116 Krap  
Lassers en plaatwerkers  64 Krap  
Machine monteurs  142 Zeer krap  
Elektriciens en elektronica monteurs 201 Zeer krap  
Assemblage medewerkers  27 Krap  
Hulpkrachten bouw en industrie  187 Gemiddeld 
Productiemachine bedieners 228 Krap 
Databank- en netwerkspecialisten (ICT) 66 Krap 
Gebruikersondersteuning  35 Krap  
Software- en applicatieontwikkelaars 234 Krap 

 
Tabel 5. Spanningsindicator Maintenance (UWV, 2018). 

 
Kwalitatieve vraag  

Binnen de techniek neemt de vraag naar middelbaar- en hoogopgeleiden het meest toe, 
maar ook voor de lagere niveaus zijn binnen de techniek de baankansen beter dan in 
andere sectoren. De vraag naar beter opgeleid personeel is deels te verklaren door de 
toegenomen complexiteit van het werk en de vervlechting van verschillende technische 
kennisgebieden. Opleidingen als elektrotechniek, werktuigbouwkunde en meet- en 
regeltechniek zijn meer naar elkaar toe gegroeid. De fusie van deze drie kennisrichtingen is 
mechatronica. De toename van digitalisering in de industrie wordt aangeduid met de term 
smart industrie. De werkgelegenheid in West-Brabant binnen de industrie groeit 
momenteel, de trend over de afgelopen jaren is dat de werkgelegenheid gekrompen is. 
Automatisering en robotisering hebben hieraan bijgedragen.  

 



24 
 

2.5 Zorg  

De zorgsector is een arbeidsintensieve sector. Dit is terug te zien in de relatief grote 
werkgelegenheid die de sector biedt in de regio. Dit geldt niet voor alle beroepen in de zorg 
en welzijn sector (zie tabel 6). De tekorten ten aanzien van verpleegkundigen zijn het  
grootst zowel voor mbo (niveau 4) als hbo verpleegkundigen. De markt voor verzorgenden 
trekt aan, de spanning op de arbeidsmarkt voor verzorgende is nog beperkt. Daarnaast is de 
arbeidsmarkt voor artsen en medisch vakspecialisten krap.  
 
 

Beroep Openstaande 
vacatures (2018) 

Spanningsindicator* 
(2017) UWV  
  

Artsen  58 Krap  
Gespecialiseerd verpleegkundigen  51 Zeer krap  
Fysiotherapeuten 18 Gemiddeld 
Maatschappelijk werkers 17 Ruim 

Psychologen en sociologen 80 Gemiddeld  
Verpleegkundigen (mbo) 160 Zeer krap  
Medisch praktijkassistenten  52 Krap 
Medisch vakspecialisten 33 Gemiddeld 
Sociaal werkers 130 Gemiddeld  
Verzorgenden 684 Gemiddeld  

 
Tabel 6. Spanningsindicator Zorg (UWV, 2018). 

 
 Beschermde beroepen 

De zorg is een sterk geïnstitutionaliseerde sector om de kwaliteit in de sector te 
waarborgen. Zo zijn verschillende beroepstitels beschermd, dit wil zeggen dat een 
beroep alleen uitgevoerd mag worden met een erkende vooropleiding. In het 
buitenland behaalde diploma’s kunnen erkend worden in Nederland, hier zijn 
procedures voor ingericht. Beheersing van de Nederlandse taal is nodig om goed te 
communiceren met patiënten of cliënten: een aanvullend bewijs van taalvaardigheid is 
nodig (Bigregister.nl, 2017). 
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Kwalitatieve verschuiving van de vraag  

De vraag naar middelbaar (niveau 4) en hoogopgeleiden verpleegkundigen neemt toe 
binnen alle werkvelden. Deze vraag wordt verder aangewakkerd door het kwaliteitskader 
verpleeghuiszorg waaraan ook een personeelssamenstelling verbonden is (Zorginstituut 
Nederland.nl, 2017). De vergrijzing heeft geleid tot een toename van de vraag in de zorg 
maar heeft ook de zorg complexer gemaakt. Mensen met een mildere zorgvraag wonen 
langer thuis, waardoor in verzorgings- en verpleeghuizen meer mensen met een zwaardere 
zorgvraag zijn opgenomen.  
 
Ook binnen de zorg wordt steeds meer technologie toegepast. Zorgdomotica is de term die 
woonzorg automatisering aanduidt. Zorgdomotica wordt ingezet om de zelfredzaamheid 
van de cliënt te vergroten en om het werk van professionals te ondersteunen of 
vergemakkelijken. Het is niet aannemelijk dat zorgdomotica leidt tot een forse afname in 
arbeidsplaatsen.  
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Samenvatting  
 De vraag naar arbeid neemt toe. Dit resulteert in een dalende 

werkloosheid in Regio West-Brabant. 

 De bevolking van West-Brabant neemt toe door vergrijzing, de 

beroepsbevolking zal vanaf 2020 dalen door ontgroening van de 

bevolking. 

 Arbeidsmarkt voor logistieke beroepen is krap voor 

vrachtwagenchauffeurs en logistiek medewerkers. De vraag naar 

laaggeschoolde arbeid is hoog.  

 Vraag naar teeltmedewerkers is hoog. De vraag naar middelbaar 

beroepsopgeleiden zal stijgen. De vraag naar laaggeschoold 

werk zal nog blijven bestaan. Werkgelegenheid in de sector 

neemt langzaam af. 

 De arbeidsmarkt is krap tot zeer krap voor vrijwel alle technische 

beroepen. De vraag naar middelbaar en hoger opgeleiden neemt 

het meest toe door toenemende complexiteit van het werk. 

 De arbeidsmarkt voor verzorgend en verpleegkundig personeel is 

zeer krap. De sector is arbeidsintensief. Automatisering heeft 

slecht beperkt invloed op de vraag naar arbeid in de sector. 
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3 
Arbeidsmobiliteit en 

arbeidsmigratie 
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3.1 Inleiding vormen van buitenlandse arbeid  

Er zij verschillende vormen van buitenlandse arbeid. Bij arbeidsbewegingen binnen de 
Europese Unie wordt ook wel gesproken van grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit in 
plaats van migratie. Dit komt omdat inwoners van de lidstaten zich feitelijk op één interne 
markt bevinden. Toch zal in dit onderzoek ook deze groep worden aangeduid met de term 
arbeidsmigrant/ internationale werknemer wanneer zij (tijdelijk) in Nederland (willen) 
wonen en werken. Wel zijn er juridische verschillen tussen deze groepen. Verschillen zijn 
hieronder schematisch weergegeven (figuur 5) en worden nader toegelicht.  
 

Figuur 5. Soorten arbeidsmigratie 

 
 
 
 

 Vrij verkeer van werknemers  

Grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit stelt werknemers in staat in dienst te treden bij 
op basis van de aldaar geldende arbeidsvoorwaarden (werklandbeginsel). (SER, 2014) 

 

 Vrij verkeer van diensten 

Grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit in het kader van het vrij verkeer van diensten. 
Bedrijven kunnen medewerkers detacheren in een andere lidstaat.  (SER, 2014) Er moet 
dan wel worden voldaan aan een harde kern van arbeidsvoorwaarden. (Min SZW, 2017) 
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 Arbeidsmigratie 

Arbeidsmigratie van buiten de EU. Lidstaten gaan hier in beginsel zelf over.  (SER, 2014) 
 

 Kennismigratie 

Kennismigratie van buiten de EU voor hoger opgeleiden of mensen boven een bepaalde 
inkomensgrens. Dit wordt op Europees niveau en nationaal via bepaalde regels 
makkelijker gemaakt. Het toelaten van kennismigranten wordt gezien als een absolute 
voorwaarde in de ambitie om Nederland tot kenniseconomie te maken  (SER, 2014). 
Voordat er antwoord op deze vraag gegeven kan worden, is het van belang om 
onderscheid te maken tussen arbeidsmigranten en kennismigranten. Kennismigranten 
zijn veelal hooggekwalificeerde arbeidsmigranten, die voldoen aan de gestelde looneis 
voor een kennismigrant (IND, 2018). Deze looneis ligt op  een minimum bruto 
maandsalaris van €3.229 euro voor kennismigranten jonger dan 30 jaar, €4.404 euro 
voor kennismigranten ouder dan 30 jaar en €2.314 euro recent in Nederland 
afgestudeerde studenten. 

 

3.2 Arbeidsmigranten in Nederland  

Aantallen en landen van herkomst  

In 2015 waren er 890.566 mensen in Nederland die afkomstig zijn uit de Europese Lidstaten 
of kandidaat-lidstaten. Van deze groep zijn 498.770 (56%) mensen aan het werk. Ongeveer 
360.000 migranten hebben geen baan. Van deze groep volgen ongeveer 60.990 mensen 
een opleiding, 76.300 heeft een werkende partner en 86.650 is uitkeringsgerechtigd 
(CBS.nl, 2015).  
 
In grafiek 1 zijn de 10 grootste herkomstlanden weergegeven. Daarin is te zien dat de 
meeste arbeidsmigranten afkomstig zijn uit Polen, daarna uit Turkije en vervolgens uit de 
buurlanden België en Duitsland. Met kandidaat-lidstaten als Turkije is een associatieverdrag 
getekend dat het makkelijker maakt om in landen als Nederland te werken. 
Wanneer een indeling naar landengroep wordt gemaakt is te zien dat de meeste 
arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa afkomstig zijn namelijk 45% (waarvan 74% 
uit Polen). De groep MOE-Landers (Afkomstig uit Midden- en Oost-Europese landen) komt 
hier ook echt voornamelijk om te werken. Van hen is 75% aan het werk (CBS, 2018). De 
Poolse arbeidsmigrant heeft een hoge participatie en lage werkloosheid die ongeveer gelijk 
is aan de autochtone bevolking (SCP, 2018). Bij migranten vanuit andere landengroepen is 
dit percentage lager (zie tabel 1, bijlage I). Na de groep uit Midden en Oost-Europa is de 
groep arbeidsmigranten het grootst uit West-Europa (27%). De groep afkomstig uit 
kandidaat-lidstaten is ook relatief groot met (17%), deze groep bestaat voor 99% uit Turkse 
arbeidsmigranten.  
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Figuur 6. Arbeidsmigranten naar land van herkomst en arbeidsmigrant naar landengroep (CBS, 2015) 

 
Poolse arbeidsmigranten  

De grootste groep migranten is afkomstig uit Polen en overtreft klassieke immigranten 
stromen vanuit Turkije, Marokko, Surinamers en Antilianen (SCP, 2018). Sinds de toetreding 
van Polen bij de Europese Unie zijn deze migrantenstromen van binnen de EU enorm 
toegenomen (zie figuur 7).  
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Grafiek 1: Aantallen migranten met 
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december 2015 (bron: SZW)
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 Opleidingsniveau  

Van de Polen die naar Nederland zijn gekomen, is bekend dat het opleidingsniveau 
lager is dan van autochtone Nederlander, 21% is hoogopgeleid, 39% heeft een 
opleiding vergelijkbaar met havo-, vwo- of mbo-niveau, 31% heeft vbo-/mavoniveau en 
10% heeft maximaal beroepsonderwijs. Deze laatste twee groepen, dus samen 
ongeveer 41% van de Poolse arbeidsmigrant, heeft geen startkwalificatie. Het 
ontbreken van een startkwalificatie maakt dat iemand weinig kans heeft op een 
duurzame plek op de arbeidsmarkt  (CPB, 2018). In Nederland heeft 30,1% geen 
startkwalificatie, dit percentage neemt wel verder af (Onderwijs In cijfers, 2017). Poolse 
vrouwen zijn vaker hoger opgeleid maar hebben in Nederland een lagere 
arbeidsparticipatie (66% tegenover 85% onder mannen) (SCP, 2018).  
 
Poolse migranten geven aan moeite te hebben met de Nederlandse taal, 10% geeft 
slechts aan er nooit moeite mee te hebben. In totaal heeft 58% een inburgeringscursus 
en/of taalcursus gevolgd. Steeds meer Poolse migranten volgen een 
inburgeringscursus. Degene die een taalcursus gaan volgen hebben ook de intentie te 
blijven en investeren daar dus in. 

 
 

 Werkniveau  

Het werkniveau van Poolse migranten is gemiddeld erg laag, 47% werkt op de laagste 
beroepsgroep en is zelfs in vergelijking met andere migrantengroepen 
oververtegenwoordigd in deze beroepsgroep. Van de relatief recente Poolse migranten 
is een relatief hoog percentage (19%) werkzaam in de hoogste categorie beroepen 
(zoals docent, advocaat, directeur of manager) ten opzichte van het gemiddelde van 8% 
onder alle Poolse migranten. Poolse migranten werken ook relatief vaak onder zware 
omstandigheden. MOE-Landers waar Polen de grootste groep van vormen werken 
vooral in de landbouw, uitzendsector, zakelijke dienstverlening, vervoer en logistiek en 
industrie (SEO, 2018).  

 
 

3.3 Arbeidsmigranten in Noord-Brabant en West-Brabant 

Onderzoek van Pon in opdracht van Noord-Brabant schat het aantal arbeidsmigranten in 
Noord-Brabant in 2015 op 79.222. In 2009 waren er 31.670 arbeidsmigranten in Noord-
Brabant. Dit is een gemiddelde toename van 7925 per jaar (PON, 2018). De schatting is dat 
in Noord-Oost-Brabant en Midden-Brabant de aantallen arbeidsmigranten lager zijn en in 
West- en Zuid-Oost-Brabant de aantallen hoger.  
 
Geregistreerde arbeidsmigranten vullen in West-Brabant 2,0 tot 3,5% van de banen in, zie 
figuur 8. Deze cijfers zijn een onderschatting van het aantal arbeidsmigranten dat 
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daadwerkelijk in de regio werkzaam is. De schatting is dat in Nederland slechts 37 procent 
van alle arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa geregistreerd is in de Gemeentelijke 
Basisadministratie (GBA) (SEO, 2018).  
 
In regio’s waar sectoren in landbouw, zakelijke dienstverlening, vervoer en logistiek en 
industrie oververtegenwoordigd zijn, is het aandeel arbeidsmigranten doorgaans hoger 
(SEO, 2018).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 8. Aandeel banen ingevuld door GBA Geregistreerde MOE-Landers (SEO, 2018) 
 

 
De geregistreerde inwoners met Poolse nationaliteit zie tabel 7. Twee gemeenten met 
relatief grote landbouwsector Zundert en Steenbergen springen er in percentages uit. De 
gemeenten waar het aantal Poolse inwoners tussen 2013 en 2017 het sterkst gegroeid is 
zijn Rucphen (136%), Halderberge (134%), Steenbergen (128%), Werkendam (122%) en 
Moerdijk (121%).  In absolute aantallen is het aantal Poolse Inwoners in Roosendaal met 
637 (+100%) en Breda met 596 (52%) het meest toegenomen.  
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Tabel 7. Aantal Inwoners met Poolse nationaliteit (CBS, 2018) 
 

 
3.4 Potentiële voor- en nadelen grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit 

en migratie  

Grensoverschrijdende arbeid vergroot het totale aanbod van arbeid in de regio. Aan 
grensoverschrijdende mobiliteit en arbeidsmigratie zijn een aantal potentiële voordelen 
verbonden:  
 

• Tekorten in een sector/beroep verkleinen of oplossen  

• Kennis naar een regio/land halen die nog niet of in mindere mate aanwezig is 

• Opvangen van seizoenspieken 

 
Daarnaast zijn er ook een aantal potentiele nadelen:  

Gemeente 2013 2014 2015 2016 2017 inwoners 
totaal 

2017% ∆% 
2013-
2017 

∆ 
2013-
2017 

Aalburg  55 64 76 101 108 13067 0,80% 96% 53 
Alphen-Chaam  57 67 73 91 107 10058 1,10% 88% 50 
Baarle-Nassau  34 39 43 41 41 6657 0,60% 21% 7 
Bergen op Zoom  420 490 503 548 579 66164 0,90% 38% 159 
Breda  963 1072 1220 1375 1459 182304 0,80% 52% 496 
Drimmelen 129 125 157 248 259 26869 1,00% 101% 130 
Etten-Leur  234 282 336 356 381 182304 0,80% 63% 147 
Geertruidenberg 53 76 103 103 121 21504 0,60% 128% 68 
Halderberge  143 199 268 318 334 29579 1,10% 134% 191 
Moerdijk 149 184 239 286 330 36944 0,90% 121% 181 
Oosterhout  179 225 256 290 393 54604 0,70% 120% 214 
Roosendaal  640 796 950 1126 1277 77163 1,70% 100% 637 
Rucphen  80 122 131 146 189 22345 0,80% 136% 109 
Steenbergen 485 437 485 437 725 23970 3,00% 49% 240 
Werkendam 46 59 78 97 102 26844 0,40% 122% 56 
Woensdrecht  182 213 182 213 298 21837 1,40% 64% 116 
Woudrichem  47 58 58 58 73 14539 0,50% 55% 26 
Zundert  646 633 633 633 584 21657 2,70% -10% -62 
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• Verdringing op de arbeidsmarkt  

• Goedkope arbeid kan investeringen in automatisering en innovatie afremmen 

• Extra druk op de krappe woningmarkt  

Het is van belang ervoor te zorgen dat arbeidsmobiliteit en arbeidsmigratie een positieve 
bijdrage leveren aan de regionale economie, oftewel de voordelen worden benut en de 
nadelen zoveel mogelijk worden voorkomen. Dit kan het draagvlak onder de bevolking 
vergroten. Ten aanzien van arbeidsmobiliteit van binnen de EU zijn meer mensen positief 
(44,3%) dan negatief (29,7%), voor mensen van buiten de EU is dit precies andersom 23,9% 
is positief, 49,5% is negatief (CBS, 2017). 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Samenvatting  
 Voordelen van grensoverschrijdende arbeid zijn dat het 

(tijdelijke) tekorten in een sector/ bedrijf verkleind en 

internationale werknemers nieuwe kennis en kunde mee kunnen 

brengen. 

 Nadelen van grensoverschrijdende arbeid zijn dat er sprake kan 

zijn van verdringing op de arbeidsmarkt, innovatie kan afremmen 

en extra druk legt op de woningmarkt. 

 Poolse arbeidsmigranten hebben doorgaans een lagere scholing 

dan de Nederlandse beroepsbevolking en voeren vaak werk uit 

van laag niveau. 

 Midden- en Oost-Europese Arbeidsmigranten zijn vooral 

werkzaam in de landbouw, uitzendbranche, zakelijke 

dienstverlening, vervoer en logistiek en industrie.  

 Registratie van arbeidsmigranten in de GBA is onbetrouwbaar 

omdat arbeidsmigranten zich niet altijd inschrijven/ in hoeven te 

schrijven en zich bij vertrek niet altijd uitschrijven.   
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4      
Vraagzijde van de 

arbeidsmarkt binnen 
vier sectoren 
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 In totaal zijn er 17 interviews afgenomen met werkgevers en uitzendbureaus die actief zijn 

binnen de sectoren, logistiek, maintenance, agrofood en zorg.  

Het doel van de interviews is inzicht verkrijgen in de trends en ontwikkelingen binnen deze 
sectoren, tegen welke vraagstukken bedrijven aanlopen bij de invulling van hun 
personeelsvraag en de mate waarin arbeidsmigranten van belang zijn voor het voorbestaan 
van bedrijven. 
 
Bij het afnemen van de interviews is gebruik gemaakt van een topiclijst (semigestructureerd 

interview). De inzichten vanuit de interviews worden per thema en per sector toegelicht.      

 
 

4.1 Vraag en ontwikkeling van de vraag naar arbeid  

Voor alle vier de sectoren geldt dat er sprake is van krapte op de arbeidsmarkt en dat 
bedrijven en organisaties moeite hebben vacatures ingevuld te krijgen. Wel zijn er grote 
verschillen tussen sectoren ten aanzien van de functies waar vraag naar is. Input voor deze 
paragraaf komt vanuit de interviews die gevoerd zijn met de bedrijven. 

 
Maintenance  

‘‘ Niet alle orders worden aangenomen vanwege tekort aan technische medewerkers ,, 

Uit de interviews komt naar voren dat het tekort aan vakkrachten het grootst is. Met name 
niveau 3 en 4 arbeidskrachten zijn erg moeilijk te krijgen. De bedrijven geven aan dat 
bepaalde vacatures structureel openstaan en niet volledig worden ingevuld. Het tekort aan 
arbeidskrachten remt de groei van de bedrijven. Niet alle orders worden aangenomen 
omdat de levertijden die bedrijven vanuit kwaliteitsoogpunt willen nastreven niet halen. Er 
is een tekort aan “echte vakkrachten” zoals: monteurs, lassers, verspaners, cnc operators 
enzovoort. Voor het MKB vormen zij de belangrijkste groep medewerkers.  
 
Voor de invulling van de vacatures is de uitstroom vanuit het onderwijs onvoldoende 
ondanks dat er  intensieve contacten worden onderhouden met het onderwijs. Eén van de 
bedrijven geeft aan alle mogelijkheden aan te grijpen om de vraag naar mensen in te 
vullen. Zij instroom vanuit gemeenten, UWV, statushouders, uitzendbureaus, alles wordt 
opgepikt om mensen te vinden en het liefst voor lange tijd te binden aan de organisatie. 
Ook bieden veel technische bedrijven de mogelijkheid om een opleiding te volgen.  
Keerzijde binnen de techniek is dat de vraag naar praktisch geschoold werk (tot en met 
niveau 2) sterk afneemt. Er is wel ruimte voor medewerkers niveau 2 die de potentie 
hebben zich door te ontwikkelen tot niveau 3 of 4.   
 
Naast de vraag naar vakkrachten is er ook een grote vraag naar hbo geschoold personeel. 
Deze vraag speelt met name bij de grotere bedrijven. Voor veel mkb-ers is deze groep 
minder een probleem omdat zij deze slechts in beperkte mate in dienst hebben (een paar 
of enkele). Het gaat dat om een breed scala aan technische beroepen. Kennis over ICT 
wordt in de sector steeds belangrijker.  
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Logistiek  

‘‘ Werkgelegenheid neemt toe in een al krappe arbeidsmarkt ,, 

De logistieke sector is een grote werkgever in de regio. Komende jaren komt er nog veel 
werkgelegenheid in de regio bij door de vestiging van grote logistieke bedrijven in de regio. 
Deze bedrijven zullen een beroep gaan doen op de arbeidsmarkt waar deze al krap is. De 
moeilijkst vervulbare vacatures zijn de warehousing functies en de vrachtwagenchauffeurs. 
Bij warehousing gaat het om functies als: orderpickers, laden en lossers, supervisors, 
heftruck chauffeurs.  De niveaus variëren tussen ongeschoold/beperkt geschoold werk tot 
niveau 3. De belangrijkste voorwaarde om in de sector te werken is motivatie. 
 
Bij de hogere functies op mbo niveau 4 en hbo gaat om de complexere functies die zich 
steeds meer richten op ICT. Daarnaast zijn er functies op het gebied van (supply chain) 
management. Dit zijn doorgaans redelijk lastig te vervullen functies. De vraag naar planners 
verschilt. Binnen sommige bedrijven is dit een beroep waar minder vraag naar ontstaat 
doordat steeds meer gepland wordt met complexe ICT software, binnen andere bedrijven is 
dit nog steeds een belangrijke functie.  

 
Agrofood  

‘‘ Werk in het seizoen is zeer arbeidsintensief  ,, 
Kenmerkend voor de agrarische sector is de seizoensarbeid. Het gaat hier in de meeste 
gevallen om eenvoudige handelingen zoals het plukken van vruchten en het ompotten van 
planten (tot niveau 2).  Vaak moeten medewerkers wel handigheid krijgen in bepaalde 
werkzaamheden om hogere producties te halen. In het hoogseizoen stijgt de 
werkgelegenheid daarmee in de sector. Een branche die groot is binnen West-Brabant, is 
de zacht-fruitteelt (aardbeien en frambozen). Het werk  is met name in het plukseizoen zeer 
arbeidsintensief. Een andere grote branche in West-Brabant is de boom- en 
sierplantenteelt daar begint het seizoen in het najaar in tegenstelling tot veel andere 
teelten. De seizoenspieken zijn in deze sector veel minder groot. Ondanks de seizoenpieken 
hebben agrarische bedrijven een vaste kern van medewerkers die het hele jaar door 
werkzaamheden verrichten. De vraag naar arbeidskrachten in agrarische sector is stabiel of 
krimpt doorgaans licht. Wel wordt het steeds moeilijker arbeidsplaatsen in te vullen.  
 
Niet alle werkzaamheden in de agrarische sector zijn eenvoudig. Er zijn diverse beroepen 
die zich het beste laten omschrijven als een ambacht. Een voorbeeld hiervan is het enten. 
Wanneer men deze vaardigheid niet onder de knie heeft, treedt er namelijk veel verlies van 
planten op. In de agrarische sector is voldoende ruimte voor talentontwikkeling, iemand 
kan instappen op een niveau 2 niveau maar groeit door naar een hoger werkniveau wat 
bijvoorbeeld vergelijkbaar is met niveau 4.  
 
Van oudsher zijn er binnen de agrarische sector sterke banden met het mbo-onderwijs (de 
MAS). Vaak zitten de opvolgers van familiebedrijven op agrarische scholen.  
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Zorg  

‘‘ Zorg is mensenwerk ,, 

De zorg heeft op dit moment te maken met enorme tekorten. De meeste beroepen binnen 
de sector zijn wettelijk vastgesteld. Voor beroepen zoals verzorgenden en 
verpleegkundigen, is een geaccrediteerd diploma nodig om werkzaamheden uit te mogen 
voeren. De organisaties in de zorg geven aan dat het moeilijk is om aan voldoende 
medewerkers te komen. Met name in de verzorgingshuizen is het vraagstuk groot. De 
grootste vraag naar werknemers zo geven de organisaties aan ligt op niveau 3. Ook niveau 
4 en hbo-verpleegkundigen zijn lastig te vinden. Door toegenomen complexiteit van de zorg 
wordt het aanvullen van teams met niveau 2 helpende steeds lastiger. Begeleiding van deze 
groep vraagt teveel tijd van verzorgenden en verpleegkundigen terwijl de werkdruk voor 
hen al zeer hoog is.  
 
Op dit moment is geld om zij-instroom te faciliteren in de zorg geen knelpunt. Er zijn 
voldoende mogelijkheden om mensen een opleiding te bieden. Het aanbod van mensen die 
in willen stromen in de sector is daarentegen onvoldoende om in de gehele vraag vanuit de 
zorgsector te voldoen, ondanks de mogelijkheden voor scholing. Dit komt aan de ene kant 
doordat de gehele arbeidsmarkt krap is. Aan de andere kant zijn de arbeidsvoorwaarden 
niet altijd gunstig. Met name de roosters en gebroken diensten maken het werk minder 
interessant. Een bijzondere ontwikkeling binnen de zorg is de toename van het aantal ZZP-
ers. Zorgprofessionals kiezen er steeds vaker voor om zelfstandige te worden om op die 
manier beter te kunnen onderhandelen over salaris en werktijden.   
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4.2 De inzet van internationale medewerkers in de huidige arbeidsmarkt  
 

 Input voor deze paragraaf komt vanuit de interviews die gevoerd zijn met de bedrijven en 

de uitzendbureaus.    ~ 

De mate waarin internationale medewerkers op dit moment een cruciale rol vervullen in de 
uitvoering van werk verschilt sterk. We zien verschillen tussen de onderzochte sectoren 
maar ook daarbinnen.  Krapte op de arbeidsmarkt is één van de belangrijkste redenen om 
te gaan werken met internationale werknemers. Het tekort aan personeel in de regio zorgt 
ervoor dat bedrijven in sommige gevallen over de grenzen heen kijken. Toch kiezen niet alle 
bedrijven die krapte ervaren ervoor om over de landsgrenzen medewerkers te werven en is 
het een samenhang van afwegingen die bepalen of bedrijven overgaan op internationale 
arbeid. Twee soorten factoren komen naar voren als het meest bepalend of een organisatie 
ervoor kiest om met internationale werknemers te werken:  benodigde flexibiliteit en 
oriëntatie op de lokale of internationale markt (zie figuur 9).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 9. Flexibiliteit en oriëntatie op de lokale of internationale markt 
 
 

1. Benodigde flexibiliteit van de organisatie  

Laag  Hoog  

• Lage onzekerheid ten aanzien van 

cashflow / lage fluctuaties in de 

cashflow 

• Weinig pieken in de productie  

• Meer mogelijkheden om te 

automatiseren  

• Hoge onzekerheid ten aanzien van 

cashflow / hoge fluctuaties in de 

cashflow 

• Hoge pieken in de productie  

• Minder mogelijkheden om te 

automatiseren  
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2. Oriëntatie op een internationale markt  

Lokaal  Internationaal  

• Afnemers van de diensten zijn lokaal  

• Georiënteerd op de Nederlandse markt  

• Nederlandstalig  

• Afnemers zijn naast nationaal ook 

internationaal  

• Concurreren op internationale markt  

• Meertalig / anderstalig   

 
 
Maintenance 

‘‘ Ondanks sterk tekort aan technici stappen niet alle bedrijven over 

 op internationale arbeid  ,, 

Binnen de maintenance en (maak-)industrie verschilt de mate waarin er gewerkt wordt met 
arbeidsmigranten sterk. Aan de ene kant zijn er productiebedrijven die uitsluitend met 
Nederlanders werken, maar aan de andere kant zien we branches en bedrijven die veel 
meer werken met internationale werknemers. Flexibiliteit en oriëntatie komen sterk naar 
voren als de belangrijkste factoren die kunnen voorspellen of een bedrijf werkt met 
internationale werknemers.  
 
De Scheepvaart sector in Werkendam is zeer internationaal georiënteerd en is onder 
binnenvaartschippers in heel Europa bekend als kwalitatief hoogstaand onderhoudscluster 
van binnenvaartschepen. Binnen vrijwel alle scheepsbouwers in Werkendam wordt 
gewerkt met internationale vakkrachten. De internationale werknemers zijn vooral 
afkomstig uit Polen en Roemenië. Het noorden van Polen en het zuiden van Roemenië zijn 
echte scheepsbouw streken. Deze internationale medewerkers zijn veelal gewend om 
binnen verschillende Europese landen te werken.  
 
Binnen de metaalsector verschilt het sterk of bedrijven werken met internationale 
werknemers. Grote (internationale)projecten worden veelal met buitenlandse 
arbeidskrachten opgepakt (flexibel). Terwijl bedrijven met een meer regionale focus en 
doorlopende productie veelal meer gericht zijn op Nederlandse vakkrachten en liever 
investeren in vaste krachten. Ook binnen de industrie zien we verschillen die samenhangen 
met flexibiliteit en oriëntatie op de arbeidsmarkt. Daar waar productieprocessen minder 
flexibel worden en er minder stuks productie plaatsvindt wordt doorgaans eerder gekozen 
voor automatisering.  
 
 
Logistiek 

‘‘Groei van de sector zal grotendeels worden gerealiseerd  

met arbeidskrachten  van buiten de regio ,,  

Binnen de logistiek vormen de internationale werknemers een grote groep. Voor transport 
binnen Nederland wordt voornamelijk gereden met Nederlandse chauffeurs.  
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Voor internationaal transport wordt veel met internationale chauffeurs gereden. Die laatste 
groep werkt meestal vanuit een buitenlands dochterbedrijf. Deze chauffeurs wonen 
meestal niet in Nederland. Naast transport zijn er binnen de logistiek veel beroepen binnen 
warehousing, het werk is zeer praktisch van aard. Ook binnen warehousing wordt veel met 
internationale werknemers gewerkt. Er zijn bedrijven die vrijwel uitsluitend met 
internationale werknemers werken. De meeste zijn afkomstig uit Polen. Organisaties die 
vrijwel uitsluitend met internationale werknemers werken, richten zich daar dan op door 
bijvoorbeeld de betere krachten te laten doorgroeien tot het middenmanagement en hen 
verantwoordelijkheid te geven over de aansturing. De sector kan op dit moment niet 
zonder arbeidsmigranten. Het aanbod van arbeid in de regio is te laag om te voorzien in de 
toenemende vraag. Om te kunnen groeien zijn bestaande bedrijven en vestigende 
bedrijven vrijwel geheel afhankelijk van arbeidsmigranten. Er wordt wel samengewerkt met 
gemeenten om zij-instroom te realiseren, maar deze trajecten hebben slechts beperkt 
resultaat.   
 
Een belangrijke reden die wordt gegeven om te werken met flexibele internationale 
krachten  zijn de kortlopende contracten met afnemers van logistieke diensten. Deze 
kortlopende contracten maken het voor veel ondernemers moeilijk om te investeren in 
automatisering waarvoor de afschrijvingstijd veelal jaren is. Daarnaast wordt aangegeven 
dat de techniek om te automatiseren nog niet flexibel genoeg is voor verschillende 
goederen. Wel gaan de ontwikkelingen op technologisch gebied snel.  
 
Niet alle bedrijven kiezen ervoor om met internationale medewerkers te werken. Er zijn 
ook bedrijven die bewust kiezen voor behoud van Nederlands als voertaal of niet actief in 
te zetten op internationale werving.  
 
 
Agrofood sector  

‘‘ Kenmerkend voor de sector zijn de seizoenspieken. In het seizoen zijn veel agrarische 

bedrijven nog afhankelijk van internationale werknemers  ,, 

Binnen de agro sector wordt vooral met internationale medewerkers gewerkt om de 
seizoenspieken op te vangen. In de regio is veel zacht fruitteelt. Dit is een kwetsbaar gewas 
dat nog handmatig geplukt moet worden. In het seizoen hebben bedrijven in de zacht fruit 
sector ineens een grote vraag naar arbeid die zeer tijdelijk van aard is: meestal van enkele 
weken. Bedrijven zijn wel bezig om te experimenteren met automatisering. Echter: in de 
praktijk blijkt dat machines nog niet efficiënt zijn en zeer kostbaar. Dit terwijl een machine 
zichzelf in slechts enkele weken moet terugverdienen.  
 
Dit is overigens anders voor de boomteelt. Daar begint het seizoen in het najaar. Vanaf dat 
moment is er behoefte aan meer arbeid, maar deze vraag is veel langer dan enkele weken 
en gaat ook over minder grote pieken.  
 
Minder kwetsbare teelten als de suikerbietenteelt zijn al vrijwel geheel geautomatiseerd. 
Ook de veeteelt is veelal al verregaand geautomatiseerd. Denk aan de melkrobot.  
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Zorg  

‘‘ Communicatie en taalbeheersing is één van de belangrijkste vereisten om in de zorg te 

kunnen werken. Internationale arbeid vindt plaats maar slechts in kleine aantallen  ,, 

Van de vier onderzochte sectoren is de zorg de sector waar het minst gewerkt wordt met 
arbeidsmigranten. Binnen de zorg worden hoge eisen gesteld aan opleidingen. Opleidingen 
die gevolgd zijn in een ander land moeten worden vergeleken met de kwalificaties die hier 
worden gegeven. Zelfs wanneer kwalificaties overeenkomen, vindt arbeidsmigratie maar in 
kleine aantallen plaats. 
 
In de regio wordt een proef gedaan met Spanjaarden. De opleidingen voor hbo-
verpleegkunde zijn daar van vergelijkbaar niveau en tevens is daar een overschot aan 
verpleegkundigen. Zij krijgen dan een spoedcursus Nederlands.  
 
Op dit moment is de voertaal in de meeste verzorgingshuizen Nederlands. Communicatie 
met de cliënt wordt gezien als een van de belangrijke voorwaarde om kwalitatieve zorg te 
kunnen verlenen. Grote groepen internationale medewerkers die actief zijn binnen de zorg 
zijn op de korte en middellange termijn voor de zorginstellingen ondenkbaar. De 
zorginstellingen zetten in op een brede mix van maatregelen om de vraag naar 
medewerkers in te vullen. Binnen de zorg wordt op dit moment ook nog niet verwacht dat 
automatisering en digitalisering ertoe leiden dat minder mensen nodig zijn. Dan zal sociale 
innovatie eerder van invloed zijn, zoals het meer verspreid aanbieden van zorg over de 
gehele dag.  
 
 

4.3 Aanbod van de internationale werknemer  
 
Arbeidsmigranten 

‘‘ Positie van de internationale werknemer wordt sterker op de Europese arbeidsmarkt  ,, 

Aan het onderzoek hebben vijf uitzendbureaus deelgenomen, waarvan vier zeer actief zijn 
op de internationale arbeidsmarkt.  
 
De uitzendbureaus die hebben deelgenomen aan het onderzoek geven aan dat het aanbod 
van arbeidsmigranten terugloopt. De grootste groep internationale werknemers komt nog 
steeds uit Polen, echter wordt het steeds lastiger deze groep te werven voor functies in 
Nederland. Een aantal redenen hiervoor komen naar voren in de interviews:  

• De lonen stijgen in Polen waardoor het verschil tussen de lonen in Nederland en 

Polen kleiner wordt en mensen eerder geneigd zijn om in het eigen land werk te 

vinden.  

• Duitsland voerde in 2015 het minimumloon in. Hoewel het minimumloon nog 

steeds onder het niveau in Nederland ligt wordt het gat met Duitsland kleiner. 

Waardoor Polen er vaker voor kiezen om Duitsland te werken. Op die manier is het 

gemakkelijker om bijvoorbeeld in de weekenden naar huis te gaan.  

• Er is concurrentie met andere lidstaten binnen Europa.  
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De uitzenders geven aan dat de kosten om arbeidsmigranten te werven toenemen. De 
potentiële doelgroep in Polen wordt kleiner. Met als gevolg dat extra wervingskanalen 
worden opgezet naar andere landen. Met name naar Roemenië, maar ook Bulgarije, 
Hongarije en de Baltische staten worden genoemd. Voor de uitzendbureaus maakt de 
herkomst van internationale werknemers niet uit, zij voeren allemaal een 
antidiscriminatiebeleid. Als iemand voldoet aan de kwalificaties wordt deze aangeboden 
aan de werkgever.  
 
Doordat het aanbod kleiner wordt, versterkt de positie van de internationale werknemers. 
Met als gevolg dat er hogere eisen worden gesteld aan de woningen en in veel gevallen de 
lonen harder stijgen dan het CAO loon. Voor geschoold werk en werk waar vakvaardigheid 
een grote rol speelt zijn de salarissen die worden betaald veel hoger dan het minimumloon.  
 
 
Opleidingen  

‘‘ Werving en selectie vindt vooral plaat op basis van motivatie en vaardigheid 

 in plaats van opleidingsniveau en -achtergrond  ,, 

Door de uitzendbureaus worden doorgaans geen eisen gesteld aan de vooropleiding. Een 
belangrijk selectiecriterium is motivatie. Daarnaast wordt, afhankelijk van de sector en de 
functie, geselecteerd op vakvaardigheid. Met name binnen de techniek wordt hierop 
geselecteerd. Eén van de uitzendbureaus neemt bijvoorbeeld vakvaardigheidsproeven af 
onder vaklui in het land van herkomst om te kijken of ze de technische vaardigheden 
bezitten. De uitzendbureaus bedienen de zorgsector niet of nauwelijks met internationale 
werknemers.  
 
Afhankelijk van het werk dat wordt gedaan is het nodig om bepaalde certificaten te behalen 
of opleidingen te hebben gedaan. In de gesprekken met uitzenders komt naar voren dat er 
ruimte wordt geboden om benodigde certificaten (zoals VCA, heftruck en reachtruck) te 
halen en deze vaak ook door de uitzender of de inlenende organisatie worden betaald. 
Daarnaast neemt de mogelijkheid om opleidingen/cursussen te volgen om andere 
werkzaamheden uit te kunnen voeren ook toe, zoals een spuitlicentie die nodig is om 
planten te kunnen behandelen in de agrarische sector of een cursus om door te groeien 
naar de functie van voorman. In de interviews komt naar voren dat het aandeel van de 
internationale werknemers dat een opleiding wil volgen nog zeer laag is, ook al nemen de 
mogelijkheden hiervoor toe.  
 
 
Wonen 

‘‘ Beschikbaarheid van woningen heeft direct invloed op de beschikbaarheid van 

internationale medewerkers in de regio  ,, 

Wonen heeft een directe invloed op het aanbod van arbeidsmigranten in de regio. De 
beschikbaarheid van woningen wordt door de uitzendbureaus genoemd als de belangrijkste 
remmende factor op de groei. De voorkeur gaat doorgaans uit naar grootschaligere 
woonvormen dicht bij de werkplek als het gaat om shortstay en midstay. Hierdoor neemt 
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ook het aantal forensbewegingen af. Uitzendbureaus willen zelf dergelijke projecten 
opzetten en daar de risico’s voor dragen. Het voordeel bij grootschalige woonvormen voor 
de uitzendbureaus is dat zij het beheer van de woonvoorziening beter kunnen regelen en 
overlast kunnen voorkomen doordat op deze locaties vaker of altijd iemand aanwezig is. Bij 
kleinschalige woonvormen of huisvesting in woonkernen vinden wel regelmatig checks 
plaats. Wanneer de huisvesting niet goed is geregeld ontstaat overlast. Uitzendbureaus 
geven aan dat er misstanden ontstaan door uitzendbureaus die concessies doen aan de 
kwaliteit en dat gemeenten hier tegen moeten optreden. Binnen zowel de logistiek als de 
techniek zijn het hele jaar door woonfaciliteiten nodig. Binnen de agrosector is het soms 
heel tijdelijk.  
 
Ten aanzien van longstay is de vraag of de gemeenten hier ander beleid voor moeten 
hanteren. Internationale werknemers die hier langer willen blijven hebben veelal dezelfde 
woonbehoeften als de Nederlandse bevolking en huren of kopen een huis in de regio.  
 
 

4.4 Gemeenten  

‘‘ De deelgenomen gemeenten geven aan dat zij een vraagstuk hebben rondom 

arbeidsmigranten vanuit verschillende beleidsterreinen ,, 

Gemeenten vinden het lastig dat er geen inzicht is in de omvang van de groep 
internationale werknemers. Er is sprake van vervuiling van de Gemeentelijke Basis 
Administratie (GBA). Werkgevers hebben er belang bij dat arbeidsmigranten zich 
inschrijven, het belang van uitschrijven is er niet. Hierdoor weten gemeenten niet precies 
hoeveel internationale werknemers er wonen in een gemeente. Op één huis staan daarom 
vaak veel briefadressen.  
 
Doordat de economie in de lift zit worden de knelpunten op de arbeidsmarkt groter. 
Hierdoor stijgt de vraag naar arbeidsmigranten, aan de ene kant door groei van bestaande 
bedrijven en aan de andere kant door vestigende bedrijven. Met name in de logistiek 
komen er door vestigende bedrijven veel arbeidsplaatsen bij. Diverse gemeenten zetten 
actief in op de vestiging van nieuwe bedrijven. Een groot deel van de vacatures die daarbij 
ontstaan worden ingevuld door arbeidsmigranten. In beperkte mate worden deze 
vacatures ingevuld door mensen vanuit de sociale zekerheid.   
 
Gemeenten hebben verschillende ervaringen over hoe de inwoners van een gemeente 
tegenover arbeidsmigranten staan. De ene gemeente geeft aan dat de bevolking het geen 
probleem vindt, andere gemeenten zien veel weerstand onder de bevolking. Gemeenten 
zien de voordelen van grootschalige opvang omdat daarmee de druk op de “normale 
woningmarkt” wordt verkleind, maar maatschappelijk draagvlak lijkt daarvoor in veel 
gevallen te ontbreken.  
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4.5 Internationale Kenniswerkers  

‘‘ Kenniswerkers blijven in de regio als de partner en het gezin van de internationale 

kenniswerker sociaal kunnen integreren ,, 

Aan het onderzoek hebben drie organisaties meegedaan die actief inzetten op 
internationale kenniswerkers, AVANS Hogeschool, Gemeente Breda en het Expat Center in 
Eindhoven.  
 
Internationale kenniswerkers kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de regionale 
kenniseconomie. Zij kunnen tekorten in de arbeidsmarkt (tijdelijk) opvullen en nieuwe 
kennis naar de regio brengen. De internationale kenniswerker werkt meestal op een 
normaal contract bij een werkgever. De (salaris) vereisten om binnen de expatregeling1 te 
vallen zijn hoog daarom vallen niet veel kenniswerkers onder deze regeling.  
 
Het binden van internationale kenniswerkers aan de regio vindt met name plaats door 
sociale integratie van zowel de kenniswerker zelf als de partner. Uit de interviews komt 
naar voren dat internationale kenniswerkers vaak eerder vertrekken vanwege de partner 
die niet kan aarden of geen werk kan vinden. Activiteiten voor inbedding in sociale 
netwerken zijn daarom van groot belang. Het gaat hierbij om het versterken van de relaties 
tussen internationale kenniswerkers maar ook met de Nederlandse bevolking.   
 
Belangrijk voor het aantrekken van internationaal talent is dat de randvoorwaarden goed 
op orde zijn. Voor een deel is de infrastructuur goed georganiseerd. Deze zou nog beter 
benut kunnen worden. De regio is aangesloten bij het Holland Expat Center South die 
internationale werknemers helpen bij praktische zaken, informatie geven over de regio en 
diverse evenementen en activiteiten organiseert. De rol die het Expat Center vervult is bij 
veel organisaties nog niet bekend. Daarnaast is er een internationale school in Breda waar 
kinderen tot 18 jaar van “internationals” terecht kunnen. Gemeente Breda zet actief in op 
het aantrekken van talent naar de regio. Een belangrijk knelpunt bij het aantrekken van 
internationale kenniswerkers is de beschikbaarheid van woningen zeker als het gaat om het 
vinden van woonruimte op de korte termijn.  Onderwijsinstellingen kunnen een belangrijke 
rol spelen bij het aantrekken van internationaal talent. Breda University of Applied Science 
(BUAS) richt zich bij uitstek op de internationale student. Daarnaast biedt AVANS steeds 
meer mogelijkheden voor internationale studenten om in de regio te studeren. Wanneer 
technologie in de topsectoren toeneemt is AVANS een logische partner bij het aantrekken 
van internationaal talent. BUAS is dat voor logistiek. Op dit moment heeft AVANS een 
samenwerking met Brainport voor het aantrekken van internationaal talent. Een dergelijke 
samenwerking kan ook met bedrijven in West-Brabant worden opgestart. In Breda biedt 
AVANS vier internationale opleidingen aan. Industrial engineering & management en 
Environmental Science for Sustainable Energy and Technology sluiten het beste aan op de 
arbeidsmarktvraag vanuit de topsectoren. AVANS gaat internationale verbindingen aan met 
scholen binnen heel Europa. Internationale activiteiten kunnen daarnaast ook in reguliere 
opleidingen worden ingebouwd. Verpleegkunde heeft internationaliseringsmogelijkheden 
opgenomen in het programma.   

                                                           
1 Voor de Expatregeling zie (Belastingdienst.nl, 2019) 
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Samenvatting  
 Beschikbaarheid van arbeidsmigranten uit Polen loopt terug en 

de concurrentie met andere lidstaten om internationale 

werknemers neemt toe. 

 Eén van de belangrijkste remmende factoren op de toename van 

het aantal arbeidsmigranten in West-Brabant is de beperkte 

beschikbaarheid van woonruimte. 

 Internationale kenniswerkers kunnen op termijn een 

belangrijkere rol spelen op de West-Brabantse arbeidsmarkt. 

Wel zal de infrastructuur om deze groep aan te trekken 

verbeterd moeten worden. De beschikbaarheid van woningen is 

daarbij een voorwaarde. 
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Maintenance  

 Vacatures in de maintenance en (maak-)industrie kunnen niet 

worden opgevuld met als gevolg dat niet alle orders worden 

uitgevoerd. De uitstroom van het onderwijs is onvoldoende. 

 In de maintenance en (maak-)industrie is de vraag naar mbo 

opgeleiden (mbo-niveau 3/4) het grootst, de vraag naar 

praktisch geschoold werk neemt af (tot mbo-niveau 2). 

 Bedrijven die een internationale markt bedienen, werken vaker 

met internationale arbeid dan bedrijven die de Nederlandse 

markt bedienen. 

 
Logistiek  

 In de logistiek stijgt de werkgelegenheid de komende jaren fors 

door groei van bestaande bedrijven en door vestigende bedrijven 

en doen beroep op een arbeidsmarkt die al krap is. 

 De vraag naar praktisch- en ongeschoold werk is in de logistiek 

groot. 

 De sector kan op dit moment niet zonder arbeidsmigranten.  

 
Agrofood  

 Kenmerkend voor werk in de agrofoodsector is de 

seizoensarbeid. Met name de zacht-fruitteelt kent hoge pieken in 

de productie in de regio. Werkzaamheden in de piekperioden zijn 

veelal praktisch van aard. 

 De vraag naar arbeidskrachten in de agrarische sector is stabiel 

of krimpt licht. Het wordt wel moeilijker arbeidsplaatsen in te 

vullen.  

 
Zorg  

 De vraag naar verzorgend en verpleegkundig personeel is groot 

in de zorg. Ondanks dat er veel middelen beschikbaar zijn om zij 

instroom te faciliteren is de instroom in de sector te laag en de 

uitstroom te hoog. 

 Er lopen projecten om internationale werknemers in te zetten in 

de regio. De verwachting is dat dit beperkt zal blijven. 
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5      
De internationale 

werknemer
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 Om inzicht te verkrijgen in de doelgroep, de internationale werknemer, is gebruik 

gemaakt een vragenlijst. Onderwerpen die in de vragenlijst aan bod zijn gekomen zijn: 

werk, onderwijs en opleiding, woning en leefsituatie. 

 

In totaal hebben 476 mensen de enquête geopend waarvan 370 respondenten zijn 

meegenomen. Er zijn twee criteria gebruikt om tot deze 370 te komen: 

 

Voorwaarde 1; Respondenten moeten ten minste één inhoudelijke vraag ingevuld hebben. 

Voorwaarde 2; Het geboorteland moet zijn ingevuld en moet anders zijn dan Nederland. ~ 

 

5.1 Kenmerken van de respondenten   

In totaal hebben 36 nationaliteiten deelgenomen aan het onderzoek, de meerderheid is 
afkomstig uit EU-Landen namelijk 345 waarvan het overgrote deel uit Midden- en Oost-
Europa komt (85%). 25 respondenten zijn afkomstig uit niet EU landen.  
 
Zoals verwacht komt de grootste groep respondenten uit Polen. In totaal hebben 274 Polen 
de vragenlijst ingevuld, zij zijn ook de grootste groep internationale werknemers in de 
regio. Ook Roemenen zijn relatief sterk vertegenwoordigd in het onderzoek met 31 
respondenten.  
De enquête is openbaar verspreid. Het is mogelijk dat niet alleen internationale 
werknemers uit West-Brabant hebben deelgenomen aan de enquête.  
 
De grootste groep respondenten is al langere tijd aan het werk in Nederland. De vraag hoe 
lang men al in Nederland werkt is door 259 mensen beantwoord, 190 daarvan geven aan al 
langer dan 24 maanden in Nederland te wonen. Dit is ongeveer 73%. De hoge 
vertegenwoordiging van deze groep verklaart tevens dat de vragenlijst relatief vaak in het 
Nederlands is ingevuld. De vragenlijst is 88 keer in het Nederlands ingevuld waarvan in 70% 
van de gevallen door mensen die al meer dan twee jaar in Nederland werken. Overige talen 
waar de enquête in beschikbaar was waren Engels, Duits, Pools en Roemeens.  
 
Veruit de meeste internationale werknemers zijn werkzaam in de logistiek (48%). Daarna 
volgt de industrie met 26% en de landbouw 9%. In de interviews is naar voren gekomen dat 
dit ook de grote sectoren zijn waar internationale arbeid plaatsvindt. De landbouw lijkt 
enigszins ondervertegenwoordigd, waarschijnlijk komt dit doordat het onderzoek buiten 
het hoogseizoen heeft plaatsgevonden. 16% van de respondenten is werkzaam in andere 
sectoren, waarvan het merendeel werkzaam is in de bouw of de zakelijke dienstverlening.  
 
De grootste groep respondenten is lager opgeleid (43%). Zij hebben geen vervolgopleiding 
gehad en alleen een middelbare- of basisschool afgerond. De respondenten met een 
vakopleiding is relatief klein met 18%. 38% is hoger opgeleid en heeft een bachelor, master 
of PHD. Dit aandeel is hoog.  
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5.2 Werken in Nederland  

In het onderzoek is gevraagd wat de redenen zijn geweest om in Nederland te komen 
werken. Deze vraag is door 245 respondenten ingevuld die al in Nederland werken of 
hebben gewerkt. Eenzelfde vraag is ook voorgelegd aan de respondenten die nog niet in 
Nederland werken.  
 
Redenen die belangrijk zijn bij de beslissing om in Nederland te komen werken zijn met 
name “beter betaald werk” en “werk en inkomen” (de kans op werk). Dus zowel loon als de 
grotere kans op werk zijn de voornaamste redenen om hier te komen werken. Voor 46 
respondenten is ook persoonlijke ontwikkeling een reden geweest om in Nederland te 
werken. De respondenten die nog niet eerder in Nederland hebben gewerkt laten een 
vergelijkbaar beeld te zien. Ook voor hen zijn “beter betaald werk” en de kans op werk de 
belangrijkste redenen om in Nederland te komen werken. Niet alle respondenten zijn puur 
vanuit werk gerelateerde motivaties naar Nederland gekomen, vijf respondenten hebben in 
de open antwoordmogelijkheid aangegeven voor de liefde naar Nederland te zijn gekomen. 
 
Deze resultaten komen overeen met het beeld dat de uitzendbureaus geven, die de 
arbeidsvoorwaarden verbeteren om concurrerend te blijven in Europa. De internationale 
werknemer kiest anders sneller voor andere landen.  
De meeste internationale medewerkers hebben een contract bij een uitzendbureau: 56%, 
gevolgd door een contract bij een Nederlandse werkgever: 37%.  
 

 Respondenten al gewerkt in 
Nederland (N=245) 

Nog niet eerder in 
Nederland gewerkt (N=87) 

Werk- en 
inkomen  

117  48% 45 52% 

Persoonlijke 
ontwikkeling  

46 19% 22 25% 

Internationale 
werkgever 

10 4% 9 10% 

Beter betaald 
werk  

133 54% 61 70% 

Familie  34 14% 17 20% 
Werk en 
opleiding  

3 1% 5 6% 

 
Tabel 8. Respondenten naar voormalig land van arbeid 

 
 

5.3 Opleiding en werkzaamheden  

De helft van de internationale werknemers uit Midden- en Oost-Europa in West-Brabant 
heeft geen vervolgopleiding (50%). Het opleidingsniveau van internationale werknemers uit 
niet Midden- en Oost-Europese landen ligt veel hoger. Van hen is 85% hoger opgeleid. De 
groep die een vakopleiding heeft gevolgd, vergelijkbaar met mbo, is onder de 
internationale werknemers laag (zie tabel 10).  
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De respondenten die een vakopleiding hebben gevolgd deden dit vooral in de richtingen 
horeca (32%), economie (25%), techniek (23%) en zorg (17%).  
 
Opvallend is het grote aandeel hbo-ers met een economie achtergrond (38%), daarna 
hebben zij het vaakst een technische achtergrond (25%). Op het wo is de spreiding over 
opleidingsrichtingen het grootst. De meeste wo-ers hebben een technische achtergrond 
(22%), gevolgd door gedrag en maatschappij (18%) en economie 16%. Aan de hoger 
opgeleiden is gevraagd wat voor functie zij uitoefenen. Over het algemeen lijkt er maar zeer 
beperkt sprake te zijn van onderbenutting. In een klein aantal gevallen zijn hbo-ers en wo-
ers werkzaam als logistiekmedewerker, agrarisch medewerker of productiemedewerker 
maar het overgrote deel is werkzaam binnen management- en staffuncties of is werkzaam 
als specialist.  
 

 
Figuur 10. Respondenten enquête naar opleidingsniveau 
 
 

5.4 Ervaringen op het werk  

Het werk wordt door internationale medewerkers gezien als uitdagend (70%) en de 
overgrote meerderheid heeft plezier in het werk (67%). Ook geven zij aan leuke collega’s te 
hebben (67%). Het algemene beeld is dat de internationale werknemer tevreden is met het 
werk dat wordt uitgevoerd.  
De laag- en middelbaaropgeleide internationale werknemers geven vaker aan routine matig 
en zwaar fysiek zwaar werk te doen dan hoogopgeleiden internationale werknemers.  
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5.5 Toekomstige carrière in Nederland 

De overgrote meerderheid  geeft aan een toekomst in Nederland op te willen bouwen. Met 
name de hoogopgeleiden geven dit vaak aan (73%), maar ook de middelbaar opgeleiden 
(65%) en lager opgeleiden (66%) zien voor zichzelf een toekomst in Nederland opbouwen. 
Zowel onder de doelgroep die pas kort in Nederland verblijft als de doelgroep die langer in 
Nederland is het percentage dat een toekomst op wil bouwen in Nederland hoog.  
 

Toekomst opbouwen in 
Nederland  

Tot 2 jaar in 
Nederland  

Langer dan twee 
jaar in Nederland  

Nee  26% 15% 
Weet niet  15% 14% 
Ja 59% 71% 

 
Tabel 9. Toekomst in Nederland 
 
Eerder is naar voren gekomen dat de internationale werknemer op dit moment redelijk 
tevreden is met het werk dat wordt uitgevoerd. Aan de andere kant komt ook uit de 
resultaten naar voren dat zij, mocht de kans zich voordoen, over zullen stappen naar ander 
werk. Zo geeft 56% aan graag ander werk te willen doen en heeft 71% de ambitie door te 
groeien naar ander werk. Slechts 22% van de respondenten ziet zichzelf het werk wat hij/zij 
nu doet nog jaren doen. Met name de sectoren techniek en economie worden door veel 
respondenten aangegeven als sectoren waarin ze zouden willen werken. De zorg valt in de 
midden categorie. Sectoren die minder in trek zijn, zijn het onderwijs, landbouw/natuur en 
recht/juridisch.  
 

 
Figuur 11. Sectoren waarin de internationale werknemers willen werken 
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5.6 Een plaats voor internationale werknemers op de toekomstige 

arbeidsmarkt  

De meeste respondenten bezitten op dit moment waarschijnlijk niet de kennis en kunde die 
nodig is om complexere werkzaamheden uit te voeren. Meer technologie in de 
werkomgeving resultaat vrijwel altijd in een toenemende vraag naar medewerkers met een 
hoger werk- en denkniveau. De verwachting is dat het zwaartepunt van de vraag zal 
ontstaan op mbo niveau 3/4. Het aandeel dat een vakopleiding heeft gevolgd onder de 
respondenten is zeer klein en een groot deel van de respondenten is ongeschoold. Toch zijn 
er een aantal kansen. In het buitenland is het niet altijd gebruikelijk om een 
vervolgopleiding te volgen. Hierdoor geeft het opleidingsniveau in mindere mate een 
indicatie van het potentiële werk- en denkvermogen. Om het volledige potentieel uit deze 
groep te halen zal er wel in deze groep geïnvesteerd moeten worden. De bereidheid om 
een opleiding of cursus te volgen is zeer hoog met 91%. Ook de bereidheid om een 
technische opleiding te gaan volgen is met 78% zeer hoog. Dit is een kans. Toch is er wel 
degelijk een risico voor de overheid en gemeenten. Als het werk verandert en grote 
groepen internationale werknemers kunnen de ontwikkeling niet doormaken dan kan de 
druk op de sociale zekerheid toenemen.  
 
 

5.7 Taalbeheersing en taal op de werkvloer  

In heel veel gevallen is het niet nodig om Nederlands te spreken op de werkvloer. Slechts 
35% van de respondenten geeft aan dat de voertaal op de werkvloer Nederlands is. 
Communicatie op de werkvloer vindt meestal plaats in het Engels of in de moedertaal. Duits 
wordt bijna niet gesproken. 65% van de respondenten beheerst de Engelse taal goed tot 
volledig.  
 
Van de 223 respondenten die hebben aangegeven in hoeverre zij de Nederlandse taal 
beheersen, geven er 47 (21%) aan de taal goed tot volledig te beheersen. Ook 21% geeft 
aan de taal gematigd te beheersen. 58% beheerst de taal niet of nauwelijks.  
 
Ondanks dat op de werkvloer veel in het Engels of in de moedertaal wordt 
gecommuniceerd hebben veel respondenten de wens om het Nederlands beter te 
beheersen (77%). Slecht 1% geeft aan de taal niet beter te willen beheersen. Vrijwel alle 
respondenten ondernemen activiteiten om de Nederlandse taal te leren (91%). De meeste 
respondenten proberen de taal te leren door contact te leggen met Nederlanders. Toch 
geeft 71% aan dat zij vaker contact zouden willen met Nederlanders. 89% is bereid een 
taalcursus te volgen. Deze bereidheid is met name hoog onder respondenten die een 
toekomst in Nederland willen opbouwen.  
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5.8 Wonen  

De meeste respondenten (98%) wonen op dit moment in Nederland. Het grootste deel van 
de respondenten heeft zelf of via kennissen of familie een huis gevonden. De respondenten 
die zelf aan woonruimte zijn gekomen wonen veelal in een rijtjeshuis of appartement. In 
slechts enkele gevallen wonen zij in een kamer (11%). In de meeste gevallen wonen mensen 
die zelf woonruimte hebben gevonden samen met een partner en/of gezin (zie figuur 12). 
 
De respondenten die samenwonen met een partner of een gezin hebben meestal de wens 
om hun toekomst in Nederland op te bouwen. Zij hebben vaker intensief contact met 
Nederlanders dan internationale werknemers die via een uitzendbureau aan woonruimte 
zijn gekomen. Als internationale werknemers met hun gezin in Nederland wonen is het dus 
van groot belang dat zij zelf een woning kunnen vinden en gemakkelijker in contact kunnen 
komen met Nederlanders. Wanneer internationale werknemers wonen in appartement, 
rijtjeshuis of vrijstaand huis hebben zij meestal een contract bij een werkgever. 
 
De respondenten die aan woonruimte gekomen zijn via een werkgever of uitzendbureau 
wonen meestal in een kamer, namelijk 81%. Zij wonen veel minder vaak samen met een 
partner en vrijwel nooit met een gezin. Ze zijn niet altijd even gelukkig met hun 
woonruimte. De oorzaak hiervan kan zijn dat kamers doorgaans minder faciliteiten hebben 
dan de respondenten die zelf woonruimte hebben gevonden. In alle gevallen zien zij hun 
woonruimte als tijdelijk. De meeste mensen die via een uitzendbureau werken komen 
enkele tot meerdere keren per week in contact met Nederlanders, 36% heeft geen contact 
met Nederlanders.  
 

 
Figuur 12: Verschillen tussen internationale werkgevers die zelf woonruimte hebben gevonden en 
mensen die dat hebben gevonden via een uitzendbureau  
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Zowel de respondenten die zelf woonruimte hebben gevonden (69%) als de respondenten 
die via een uitzendbureau of werkgever werk hebben gevonden (61%) geven aan dat de 
woonlasten hoog zijn. De meeste respondenten wonen relatief dicht bij het werk, 44% 
hoeft minder dan 10 km te reizen om op het werk te komen. Slechts 8% hoeft meer dan 50 
km te reizen om op het werk te komen.  
 
Uit deze gegevens komt naar voren dat wanneer internationale werknemers in Nederland 
hun toekomst willen opbouwen, zij andere behoeften hebben ten aanzien van wonen dan 
internationale werknemers die hun toekomst hier niet op willen bouwen. Zij vinden hun 
woonruimte zelf of via hun informele netwerk en wonen doorgaans in grotere woningen. 
De uitzendbranche lijkt te voorzien in flexibele huisvesting die past bij flexibel werk.  
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Samenvatting 
 Internationale werknemers die werkzaam zijn in West-Brabant 

zijn voornamelijk afkomstig uit Polen. 

 De helft van de internationale werknemers is werkzaam in de 

logistiek. 

 Arbeidsmigranten uit Midden- en Oost Europa hebben vaak geen 

startkwalificatie (50%).  

 Met name de groep middelbaar beroepsopgeleiden is onder 

internationale werknemers zeer klein. De verwachting is dat met 

name de behoefte naar deze groep gaat stijgen in de regio. 

 De bereidheid om een opleiding te volgen om in aanmerking te 

komen voor ander werk is hoog, dat geldt ook voor de bereidheid 

om een technische opleiding te volgen. De vraag naar technisch 

geschoolde medewerkers is groot in de regio. 

 De overgrote meerderheid van de respondenten geeft aan een 

toekomst op te willen bouwen in Nederland. Zij hebben de 

behoefte om Nederlands te leren, terwijl dit voor de uitoefening 

van werk vaak niet nodig is.  

 Uitzendbureaus voorzien internationale werknemers in flexibel 

werk en flexibele huisvesting, meestal in de vorm van een kamer.  

 Internationale werknemers die zelf opzoek gaan naar 

woonruimte doen dit op de reguliere arbeidsmarkt. Zij wonen 

meestal samen met een gezin of partner en hebben een contract 

bij een werkgever.   
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6       
Conclusie
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 De vraag naar arbeid stijgt in de regio, de werkloosheid daalt en de verwachting is dat de 

beroepsbevolking vanaf 2020 krimpen door ontgroening. Internationale werknemers 

leveren een bijdrage aan de tekorten aan medewerkers bij bedrijven in de regio.    ~ 

 

Vraagkant van de arbeidsmarkt  

Voor alle vier de onderzochte sectoren: logistiek, agrofood & biobased, maintenance en de 
zorg geldt dat er sprake is van een tekort aan arbeidskrachten.  
 
De vraag naar arbeidskrachten verschilt binnen de onderzochte sectoren. Binnen de 
logistiek en agrarische sector is de vraag naar laaggeschoolde arbeid het grootst. Hier 
ontstaan de meeste vacatures. In de zorg en maintenance is er met name behoefte aan 
middelbaar tot hoger opgeleiden, maar het zwaartepunt van de vraag ligt op mbo niveau 
3/4. Er is nog wel lager geschoold werk te vinden in deze sectoren maar dat neemt in 
aandeel af.  
 
Het tekort aan menselijk kapitaal belemmert de groei van bedrijven of zet de kwaliteit van 
de dienstverlening onder druk. Of organisaties ervoor kiezen om met internationale 
werknemers te werken, wordt voor een groot deel bepaald door twee factoren: flexibiliteit 
en oriëntatie op een internationale markt.  
 
Flexibiliteit 

Hoge piekbelasting in de werkzaamheden en onzekerheid van cashflow hebben tot gevolg 
dat bedrijven minder snel over zullen gaan op automatisering. Internationale arbeiders 
bieden de flexibiliteit die deze bedrijven zoeken. Met name in de agrosector zijn er hoge 
seizoenspieken in de productie. In die periode zijn bedrijven afhankelijk van internationale 
werknemers. Ook de logistiek heeft te maken met pieken. Echter de onzekerheid van 
cashflow, door relatief kortlopende contracten, lijkt een grotere rol te spelen om te kiezen 
voor flexibele internationale arbeid in plaats kapitaalinvesteringen in automatisering.  
 
Oriëntatie op een lokale of internationale markt 

Bedrijven die internationaal opereren kiezen er vaker voor om met internationale krachten 
te werken. Organisaties gericht op de Nederlandse markt kiezen eerder voor lokale 
werknemers. In de zorg is het aantal internationale werknemers klein, in de techniek 
(maintenance en maakindustrie) verschilt het sterk. Het werken met internationale 
werknemers vraagt aanpassingen van organisaties. Voor bedrijven die al ingericht zijn op 
het werken in een internationale context is de overstap om te werken met internationale 
werknemers veel kleiner.  
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Aanbodkant van de arbeidsmarkt  

De regionale arbeidsmarkt kan de vraag van bedrijven in de vier onderzochte sectoren niet 
aan. Internationale werknemers vervullen een grote rol bij de invulling van de vraag naar 
arbeid met name binnen de logistiek en agrarische sector.  
 
Het aanbod van internationale werknemers neemt af. Met name aanbod vanuit Polen 
wordt kleiner, door stijgende lonen in Polen zelf maar ook door stijgende lonen in 
Duitsland. De concurrentie tussen lidstaten voor de internationale werknemer neemt toe. 
Hierdoor stijgen de lonen en nemen de wervingskosten van uitzendbureaus toe. Ondanks 
dat het aanbod krimpt, is de beperkte beschikbaarheid van woningen de belangrijkste rem 
op het aantrekken van internationaal talent naar de regio. Flexibele woning die beheerd 
worden door uitzendbureaus en investeerders, maar ook woningen op de “reguliere” 
woningmarkt voor internationale werknemers die zich hier willen vestigen.  
 
Arbeidsmigranten worden meestal niet geselecteerd op opleidingsachtergrond / werk- en 
denkniveau. Meestal vindt selectie plaats op motivatie. Voor beroepen waar specifieke 
vaardigheden voor nodig zijn, vindt ook selectie plaats op deze vaardigheden. Voor 
internationale kenniswerkers geldt dat zij wel op specifieke kennis / vaardigheden worden 
geselecteerd. Kenniswerkers kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de 
kenniseconomie. De regio kan daar nog beter op worden ingericht. 
 
Uit het onderzoek gedaan in de regio blijkt dat internationale werknemers vooral uit Polen 
en Midden- en Oost-Europa afkomstig zijn. Ze werken het vaakst in de logistieke sector en 
zijn vaker laaggeschoold dan de Nederlandse bevolking. Met name de middelbaar 
opgeleide doelgroep is zeer klein onder de internationale werknemer. Een groep waar 
steeds meer vraag naar ontstaat in West-Brabant, zeker wanneer automatisering en 
digitalisering toenemen. Opleidingen kunnen eraan bijdragen dat de arbeidsmigranten die 
blijven deze toekomstige functies (gedeeltelijk) kunnen invullenmits er in deze groep 
geïnvesteerd wordt. Zij zijn bereid om in kansrijke sectoren als de techniek te werken en 
om een technische opleiding te volgen en de Nederlandse taal te leren. Het omscholen van 
arbeidsmigranten naar meer technisch georiënteerde functies is een kans.  
 
Internationale werknemers die in Nederland willen wonen gaan zelf op zoek naar 
woonruimte en wonen veel vaker samen met een partner en kinderen. Zelden wonen zij in 
een kamer. Op het moment dat mensen besluiten in Nederland te blijven, werken zij vaker 
onder contract bij een werkgever in plaats van een uitzendbureau. 
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7  
Aanbevelingen
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 Voorzien in de huidige vraag naar arbeid   
 

1. Inrichten van overlegtafels arbeidsmigranten  

De vraag naar arbeidsmigranten groeit hard. Het beperkte woningaanbod remt de groei van 
het aantal arbeidsmigranten in de regio en daarmee de groei van bedrijven en 
uitzendbureaus. Gemeenten, bedrijven en uitzendbureaus zullen tot een gezamenlijke 
ambitie moeten komen als het gaat om de realisatie van woningen. Aan de ene kant zal er 
voldoende aanbod bij moeten komen zodat bedrijven kunnen ondernemen. Aan de andere 
kant moeten de negatieve effecten op de maatschappij en de “gewone woningmarkt” 
worden beperkt zodat eengezinswoningen beschikbaar blijven voor inwoners van West-
Brabant en arbeidsmigranten die besluiten hier te blijven.  
 
Gemeenten kunnen daarom het beste duurzame relaties aangaan met werkgevers en 
uitzendbureaus. Belangrijk is dat gemeenten met vergelijkbare economische activiteiten 
samenwerken, omdat de oplossingsrichtingen per sector en type werkgelegenheid van 
elkaar verschillen.  
 
Punten die op de agenda kunnen staan: 

• Uitbreiding van het flexibele woningaanbod  

• Kwaliteit van de woonruimte en het voorkomen van overlast 

• Registratie van arbeidsmigranten bij de gemeente (alleen wettelijk verplicht als 

mensen langer dan 4 maanden in de gemeente verblijven). 

• Dienstverlening vanuit de gemeente voor arbeidsmigranten (ten aanzien van 

bijvoorbeeld inburgering) die zich willen vestigen en doorverwijzing vanuit de 

uitzendbureaus  

Zorg voor handhaving bij bedrijven en uitzendbureaus die niet aan de regels voldoen.  
 
 

 Beperken van vestigende bedrijven die vraag naar laaggeschoolde arbeid                   

met zich meebrengen  
 

2. Aanscherpen acquisitiestrategie van nieuwe vestigingen in de regio  

De werkgelegenheid in de regio groeit doordat bedrijven in omvang toenemen maar ook 
door de vestiging van nieuwe bedrijven. Nieuwe vestigende bedrijven zetten de 
arbeidsmarkt verder onder druk, terwijl bestaande bedrijven moeite hebben om vacatures 
ingevuld te krijgen. 
Werkgelegenheid is op dit moment niet het belangrijkste argument om bedrijven aan te 
trekken.  
Het advies is daarom aan gemeenten en andere overheden op basis van andere criteria te 
bepalen wat de meerwaarde is van de komst van een organisatie naar de regio en of men 
dit zou willen stimuleren.  
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Vanuit arbeidsmarktperspectief zouden de volgende criteria meegenomen kunnen worden 
in de acquisitiestrategie, om de regionale kenniseconomie te versterken:  
  

1. Kwaliteit van de werkgelegenheid  

• Neemt een werkgever eenzijdige werkgelegenheid met zich  mee of een 

grotere diversiteit aan functies? Een divers functiegebouw biedt meer 

kansen en carrière perspectieven voor verschillende inwoners in West-

Brabant. 

• Bieden de functies voldoende basis om in het eigen levensonderhoud te 

voorzien en een gezin te onderhouden? 

• Wat is de conjunctuurgevoeligheid van de bedrijfsactiviteiten en in welke 

mate zijn schommelingen in de werkgelegenheid te verwachten?  

• Wat is de verwachtte vraag naar flexibele arbeid van deze vestigende 

organisatie? Bestaat het functiegebouw met name uit vaste banen?  

 

2. Bijdragen aan kennis en innovatie in de regio 

• Brengt een bedrijf specifieke kennis mee die nog niet in de regio aanwezig 

is?  

• Wat is de kans dat deze kennis wordt verspreid in de regio?  

• Gaan investeringen in de mensen gepaard met investeringen in kapitaal? Is 

er sprake van een hoge arbeidsproductiviteit.  

 

3. Stel bij de vestiging van nieuwe bedrijven vooraf een plan op ten aanzien van 
flexibele woonruimte  

Wanneer bij aanvang duidelijk is dat er door een vestigende organisatie in grote aantallen 
gewerkt wordt met internationale werknemers (hoge flexibiliteit en oriëntatie op een 
internationale markt) en deze op basis van flexcontracten aan het werk zullen gaan is het 
advies aan gemeente om met deze organisatie in gesprek te gaan over de huisvesting 
voordat de vestiging plaatsvindt. Op dat moment kan er nog een oplossing worden 
gevonden die voor de gemeenten en de organisatie passend is. Flexibele internationale 
arbeid zal vrijwel altijd gepaard gaan met een behoefte aan flexibele woonruimte. Aanbod 
dat op dit moment niet voldoende aanwezig is in de regio.  
 
 

 Voorbereiden op de toenemende vraag naar middelbaar- en hoger 

geschoolde werknemers 

De behoefte aan middelbaar- en hoogopgeleide technici zal verder toenemen. Daarom is 
het van belang om de regio voor te bereiden op deze veranderende vraag door voldoende 
mogelijkheden in de regio te hebben om bestaande arbeidskrachten bij te scholen, 
aantrekkelijker te worden voor internationale werknemers die deze competenties bezitten, 
de infrastructuur voor het aantrekken van dit talent op te zetten met koplopers in de regio 
en bedrijven te helpen bij de omschakeling naar een meer geautomatiseerd bedrijfsproces.  
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4. Ontwikkel voldoende bijscholings- en opleidingsmogelijkheden op mbo-niveau  

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat het overgrote deel van de arbeidsmigranten 
niet de juiste vooropleiding heeft om complexere technische werkzaamheden uit te voeren. 
De vraag naar arbeidsmigranten is in de logistiek en agrarische sector veel hoger dan de 
vraag naar opgeleid personeel, omdat automatisering en digitalisering nog uitblijven. De 
groep die graag in Nederland zou willen blijven, is doorgaans wel bereid om opleidingen en 
cursussen te volgen. Zeer opvallend is de bereidheid om een technische opleiding te gaan 
volgen. De regio heeft een grote behoefte aan technisch geschoold personeel. Het bij- en 
omscholen van arbeidsmigranten met technische kennis en vaardigheden is daarmee een 
kans om het technisch geschoold aanbod in de regio te verhogen. Het onderwijsaanbod zal 
hier dan wel beter op ingericht moeten worden.  
 

5. Vergroot de aantrekkings- en bindingskracht van de regio voor middelbaar- en 
hoger opgeleiden 

De regio is lid van het Holland Expat Center South dat ondersteuning biedt aan 
internationale kenniswerkers om in Nederland te komen werken. Werkgevers in de regio 
kunnen gebruik maken van deze dienstverlening maar veel bedrijven weten niet dat die 
mogelijkheid er is. Verder kan de hele regio profiteren van de aantrekkingskracht van 
centrumgemeente Breda. Tevens is het van belang dat er voldoende mogelijkheden zijn om 
op korte termijn huisvesting te vinden in aantrekkelijke woongebieden. Kenniswerkers 
wonen vaker in de stedelijke gebieden zoals Breda. 
 

6. Bindt middelbaar en hoger opgeleiden aan de regio  

De aanwezigheid van talent en de aantrekkingskracht van de regio van middelbaar en hoger 
opgeleiden zal in toenemende mate van belang zijn voor het regionale bedrijfsleven en 
voor het vestigingsklimaat van bedrijven. Om dit te realiseren is het van belang dat de 
huidige beroepsbevolking en internationale werknemers die hebben besloten zich te 
vestigen in Nederland zich verder kunnen ontwikkelen. Daarnaast kan het aanbod van 
middelbaar en hoger opgeleiden in de regio worden verhoogd door aantrekkelijk te zijn als 
regio en zorgen dat deze groepen worden verbonden aan de regio door sociale inbedding. 
Zij moeten in staat zijn om een woning te vinden in de regio waar zij een toekomst op 
kunnen bouwen met partner en kinderen, bij voorkeur op plaatsen waar zij veel 
mogelijkheden hebben om sociale verbinden op te doen.  
 

7. Verken de bereidheid tot investeren van West-Brabantse bedrijven in het 
aantrekken van internationaal technisch talent in samenwerking met het hoger 
onderwijs  

Een manier om internationaal talent aan te trekken is via de onderwijsinstellingen. AVANS 
heeft al een samenwerking met Brainport en bedrijven in regio Eindhoven voor het 
aantrekken van technisch talent. Wanneer er voldoende vraag en bereidheid is om samen 
te werken vanuit West-Brabantse bedrijven kan AVANS internationale activiteiten 
opschalen. Bedrijven zullen de vraag naar internationale studenten kenbaar moeten maken 
bij AVANS, RWB zou hierin kunnen ondersteunen.  
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 8. Bouw aan een infrastructuur in de regio die bedrijven helpt bij 
automatiserings- en digitaliseringsvraagstukken  

Innovaties gaan snel. De mogelijkheden om te automatiseren en digitaliseren nemen toe. 
Het is daarom van belang te investeren in een infrastructuur die bedrijven ondersteunt 
deze ontwikkeling door te maken. Dit kan vanuit het onderwijs door kennis beschikbaar de 
maken in de regio, via REWIN die als taak heeft om te ondersteunen in het innovaties 
vermogen in de regio, via werkgeversbonden die investeren in 
automatiseringsprogramma’s etcetera.  
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8     
Actiematrix
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 In onderstaande tabel is een actieplan te vinden dat als richtlijn voor uitvoering gebruikt 

kan. De hieronder benoemde potentiele betrokken partijen zijn slechts indicatief, niet 

uitputtend.    ~ 

 
 

Actielijn  
 

Uitwerking  Doelen  Betrokken 
partijen  

Voorzien in de 
huidige vraag 
naar arbeid  

1. Inrichten van sub 
regionale 
overlegtafels 
arbeidsmigranten  
 

- Lokale behoefte in kaart 

brengen  

- Planvorming tot het realiseren 

van huisvesting voor bestaande 

organisaties 

- Afspraken maken over kwaliteit 

van huisvesting 

- Afspraken maken over 

voorwaarden om lokaal 

arbeidsmigranten te huisvesten 

- Duurzame relaties aangaan  

 

Gemeenten  
Uitzendbureaus  
Werkgevers  
 

Beperken van 
vestigende 
bedrijven die 
vraag naar 
laaggeschoolde 
arbeid met zich 
meebrengen  

2. Aanscherpen van 
de criteria voor het 
stimuleren van 
vestigingen in de 
regio  
 

- Terugdringen van toenemende 

vraag naar arbeidsmigranten 

door vestigende bedrijven  

- Voorkomen dat concurrentie op 

arbeidsmarkt voor bestaande 

bedrijven verder toeneemt 

- Kwaliteit van de 

werkgelegenheid in de regio 

verhogen  

- Innovatiekracht en 

kennisecosystemen versterken  

- Verhogen van de toegevoegde 

waarde in de regio  

Gemeenten  
REWIN  

 3. Stel bij de vestiging 
van nieuwe bedrijven 
vooraf een plan op 
ten aanzien van 
flexibele woonruimte  
 

- Woonruimte bij nieuwe 

vestigingen aan de voorkant 

regelen  

Gemeenten  
Vestigende 
organisatie  

Voorbereiden 
op de 
toenemende 
vraag naar 
middelbaar- en 
hoger 
geschoolde 
werknemers   

4. Ontwikkel 
voldoende 
bijscholings-
mogelijkheden   

- Zorg voor voldoende 

bijscholingsmogelijkheden zodat 

talent zich kan mee ontwikkelen 

met de veranderende 

arbeidsvraag 

RWB 
REWIN  
Onderwijsinstel
lingen  
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 5. Verken de 
bereidheid tot 
investeren van West-
Brabantse bedrijven 
in het aantrekken 
van internationaal 
technisch talent in 
samenwerking met 
het hoger onderwijs  

 

- Inventariseren of een brede 

groep van bedrijven wil 

investeren in het aantrekken 

techniek studenten   

- Stel bij draagvlak programma’s 

op in samenwerking met 

onderwijs om talent aan te 

trekken en te binden aan de 

regio  

 

RWB  
Bedrijfsleven  
AVANS  

 6. Vergroot de 
aantrekkingskracht 
van de regio voor 
middelbaar en hoger 
opgeleiden  

- Verhogen van het aantal sociale 

activiteiten  

- Realiseren van 

studentenhuisvesting  

- Flexibele woonruimte realiseren 

- Versterk de aantrekkingskracht 

van Breda ten behoeven van de 

regio  

- Breng het exportcentra onder 

de aandacht bij grote bedrijven 

in de regio, met name bedrijven 

die actief zijn op de 

internationale markt 

Gemeente 
Breda  
Gemeenten  
 

Actielijn  
 

Uitwerking  Doelen  Betrokken 
partijen  

 7. Bindt middelbaar 
en hoger opgeleiden 
aan de regio  

- Verhogen van het aantal sociale 

activiteiten  

- Zorg voor voldoende 

mogelijkheden om op de 

woningmarkt door te stromen 

zoals gezinswoningen en 

appartementen 

- Zorg voor voldoende activiteiten 

netwerken om aan het werk te 

gaan voor partners 

Gemeente 
Breda  
Gemeenten  

 8. Ondersteun 
bedrijven bij 
automatiserings- en 
digitaliserings- 
vraagstukken  

- Stimuleren van automatiseren  

- Kennisontwikkeling in de regio 

over automatisering van 

bedrijfsprocessen 

REWIN 
Onderwijsinstel
lingen  
RWB 
Werkgeversbon
den  
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Bijlage I 
 
 

 
 
Tabel: Gegevens arbeidsmigranten uit landengroepen 2015-2016 (bron: SZW)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Landengroep Totaal % met baan % zonder 

baan 

% zonder baan 

met werkende 

partner

% zonder baan 

studerend 

% zonder baan 

uitkeringsgerechtigd

Midden- en Oost-Europa 304.040 74,72% 25% 25% 26% 17%

West-Europa      262 160 51,16% 48% 17% 19% 12%

Zuid-Europa      89 380 54,54% 45% 17% 25% 13%

Scandinavie      10 920 50,37% 50% 20% 25% 8%

kandidaat lidstaten      193 160 43,08% 57% 25% 4% 48%
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Bijlage II Geïnterviewden  
 

Organisatie  Geïnterviewden 

• TWB Thuiszorg  Ilse Kalshoven-Michielsen 

• Groenhuysen Annette van Hemert  

• Transvorm Sanne Schoolmeesters 

• Trayplant Jack Wouters  

• ZLTO  Hans Koehorst 

• Treeport  David Bömer  

Marc Lodders  
 

• BOZ Groep  Peter Huijgens 

• VDL Steelweld  Jeroen Flier  

• Ardagh Groep  Marlies Schouten  

• Metaalunie  Urbi  van der Velden  

• Penske Logistics  Arlette Sprangers  

• Logistiek platform 

Roosendaal 

Sjel Wijngaards  

• Axell Logistics  Tom van der Vorst  

• AB Werkt Denice van Geffen  

• Europe@Work  Martin Jooren 

• Goodmorning Cor Konings 

Eefke Visser  

• Raaak  Suzan Blaakenburg 

• Holland Expat Center South  Ed Heerschap 

• Gemeente Breda  Marcelle Hooglander-Vermunt 

• AVANS Raymond Sparreboom  

• Gemeente Roosendaal  Thoine Theunis  

Claudia Steendijk 

• Gemeente Steenbergen  Petra Lepolder  

Pieter Paardekoper  

• Gemeente Zundert  Johan de beer  
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Bijlage III: Aantallen Respondenten Per Land- en Landengroep  
 

Midden- en Oost-Europa  Polen  274 

315 Roemenie  31 

  Litouwen  2 

  Letland  2 

  Slovenie 1 

  Slowakije 1 

  Bulgarije  1 

  Hongarije  3 

Zuid-Europa Italie 6 

17 Spanje 4 

  Portugal  5 

  Griekenland  2 

West-Europa United Kingdom 4 

12 Ierland  1 

  Frankrijk 5 

  België 1 

  Duitsland  1 

Scandinavisch  
1 

Finland  1 

Totaal Europees   345 

Oost-Europa niet EU Albanië* 1 

3 Armenië 1 

  Moldavië 1 

Azië Filipijnen  3 

8 Maleisië 2 

  China  1 

  Vietnam  1 

  Israël  1 

Centraal en Zuid-America  Costarica 1 

2 Honduras  1 

Afrika  Kenia 2 

3 Zuid-Afrika  1 

Overig Westers Australië 1 

10 Nieuw-Zeeland  1 

  USA  2 

  Canada  2 

  Curacoa 1 

  Zwitserland  2 

Totaal niet Europees   25 

  Totaal  370 

*Kandidaat lidmaatschap-EU 
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Stand van zaken Agenda Beroepsonderwijs 

 
Door Ad Verbogt,  
Programmateam Agenda Beroepsonderwijs West-Brabant 
Februari 2020 
 
 

Doel van de Agenda Beroepsonderwijs: 
Mensen gericht opleiden tot arbeidsfitte medewerkers en ondernemers die als burgers volwaardig 
kunnen deelnemen aan de samenleving van nu en van de toekomst 

 
Om het beroepsonderwijs te verslimmen, verbinden en verduurzamen en daarmee de knelpunten in 
de arbeidsmarkt en de maatschappij aan te pakken, hebben vertegenwoordigers van onderwijs, 
overheid en ondernemers drie ambities voor het regionaal beroepsonderwijs geformuleerd. Deze 
ambities en bijbehorende speerpunten maken concreet waar de komende jaren aan gewerkt wordt.  
 

De drie ambities: 
1. Het beroepsonderwijsaanbod  blijvend matchen met de vraag van de arbeidsmarkt 

relevante sectoren van de regio 

• Zichtbare, inhoudelijke, duurzame samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven   

• Innovaties uit de arbeidsmarkt zijn zichtbaar in het onderwijs 

2. Meer vo-leerlingen en mbo-studenten stromen succesvol uit naar werk of een 

vervolgopleiding  

• We faciliteren voldoende, kwalitatieve stage- en leerwerkplekken die afgestemd zijn op de 

behoeften van 

arbeidsmarkt en doelgroep. 

• Inhoudelijke samenwerking tussen VO-MBO-HBO 

3. Meer mensen gaan met perspectief aan het werk 

• Het volledig arbeidsmarktpotentieel mobiliseren (o.a. om- en bijscholing) 

• Er is een sluitend vangnet in de regio voor kwetsbare (minder zelfredzame) doelgroepen 

• De afspraken uit het Taalakkoord rondom laaggeletterdheid zijn uitgevoerd  

 
 
Resultaten tot nu toe  
Het afgelopen jaar zijn er zo’n 70 projecten zichtbaar gemaakt, geordend op drie (top)sectoren, de  
Zorg sector én de drie ambities. In deze projecten wordt de samenwerking tussen onderwijs,  
overheid en bedrijfsleven beschreven. Resultaten zijn te vinden op www.agendabowb.nl 
Momenteel wordt een begin gemaakt om de vierde Topsector “Creatieve Dienstverlening” in beeld 
te brengen. 
 
De resultaten op een rij: 

▪ 70 Projecten zichtbaar gemaakt, geordend op (top)sectoren én ambities.  
▪ Impulsen aan opstartende/ lopende projecten gegeven 
▪ Start met versterken van de verbinding beroepsonderwijs met topsectoren en sector Zorg  
▪ Realisatie en lancering online platform: www.agendabowb.nl 
• Het gesprek tussen partners over de regio uitdagingen structureel gemaakt   
• Meer verbonden en onderling gekend netwerk (sectoraal , meerdere niveaus) 
• Landelijke erkenning én aandacht vanuit ministerie OC&W 
• Basis gelegd voor duurzame uitvoering en kwaliteitsborging door eigenaarschap   

http://www.agendabowb.nl/
http://www.agendabowb.nl/
http://www.agendabowb.nl/
http://www.agendabowb.nl/


Hoe nu verder 
Tijdens het in beeld brengen van bovengenoemde projecten zijn vanuit de gesprekspartners (nieuwe)  
behoeften ontstaan waarin de Agenda een rol kan spelen. Het gaat dan onder andere om het geven  
van impulsen aan bestaande of opstartende initiatieven in de regio. 
Denk bijvoorbeeld aan Het Delta Agrifood Lab (DAB) in Bergen op Zoom. De wens is om hier meer  
studenten te laten landen die aan vraagstukken vanuit het bedrijfsleven kunnen werken. Of aan de  
Port of Moerdijk, waar de komende jaren een nieuw innovatief Logistiek Park gaat verrijzen en waar  
men werk wil maken van een hybride leeromgeving. Hiermee wordt de toegevoegde waarde van de  
Agenda zichtbaar. 
 
De plannen voor 2020 zijn in het kort. 

• Versterken van de samenwerking tussen de gemeenten in regio , met op ambitie 3. 
• Verbinden sterk techniek onderwijs (vmbo) in hele regio  
• Huidige projecten versterken in triple helix 
• Verbinden tussen de sectoren (verrassende verbindingen, cross-overs) 
• Inspiratie buiten de regio ophalen 
• Hotspots benutten (Aviolanda, Breda Robotics, Port of Moerdijk etc.) 

 
In het najaar volgt een conferentie waarbij onder andere een aantal icoonprojecten wordt 
gepresenteerd.  
 


