Resultaten enquête arbeidsmigranten 2019
De gemeente Steenbergen is herziet van het beleid rondom arbeidsmigratie. We vinden het
belangrijk om te weten waar arbeidsmigranten zelf behoefte aan hebben. Daarom hebben we
een enquête onder arbeidsmigranten uitgezet in het Pools, Roemeens, Nederlands en Engels. 48
personen hebben de enquête ingevuld. De resultaten geven geen representatief beeld maar
geven wel een indicatie waar de wensen en behoeften van arbeidsmigranten in onze gemeente
liggen. Hieronder volgt een samenvatting van de resultaten.
Algemene informatie

Van de 48 arbeidsmigranten die de enquête hebben ingevuld, wil bijna 60% langer dan een jaar
in Nederland verblijven.
Respondenten hebben diverse redenen om naar de gemeente Steenbergen te komen. De
meesten gaven beschikbaarheid van werk en ‘gevraagd door de werkgever’ aan als reden.
Ongeveer één vijfde gaf aan dat salaris, werkomstandigheden, sociale netwerken of
aanwezigheid van familie/ vrienden doorslaggevend was in de keuze om hier te komen werken.
Werk
85 % van de respondenten is werkzaam in de land- en tuinbouw sector. Meer dan de helft is in
dienst van het uitzendbureau. Een derde van de respondenten heeft een tijdelijk contract bij de
werkgever. 44% van de respondenten geeft aan dat het niveau van hun werk lager is dan hun
opleidingsniveau. Bijna een derde geeft aan voor andersoortig werk te zijn opgeleid. Bijna alle
respondenten gaven aan neutraal of tevreden te zijn met salaris en werkomstandigheden.
Wonen
De respondenten huren het liefst een kamer in een huis of appartement (52%) of hebben een
eigen woning (31%). 10% verblijft het liefst op het terrein van de werkgever. Als kanttekening
moet worden geplaatst dat bijna 60% van de arbeidsmigranten die de enquête heeft ingevuld
verwacht hier langer dan 3 jaar te verblijven. Ook verblijft bijna een derde samen met de partner.
Zij hebben daarom behoefte aan meer privacy dan arbeidsmigranten die hier slechts enkele
weken verblijven.

Informatievoorziening
De meeste respondenten waren neutraal of tevreden over de informatievoorziening bij
aankomst in de gemeente. Tweederde van de respondenten had bij aankomst graag informatie
ontvangen over wonen. Bijna de helft gaf daarnaast aan graag informatie te ontvangen over
taalcursussen of het ontvangen van zorg. Ook informatie over belastingen (33%) en
arbeidsrechten (40%) had men op prijs gesteld.
Integratie/ participatie
Tweederde van de arbeidsmigranten in onze gemeente voelt zich hier thuis. Redenen die zij
hiervoor noemen zijn de aanwezigheid van familie en vrienden (41%) en de plek waar zij wonen
(34%). Van de mensen die zich hier niet thuis voelen (32%) zegt een vijfde dat het zou helpen als
zij de Nederlandse taal machtig zouden zijn. Ook meer sociale contacten (16%) en een andere
plek om te wonen (17%) worden genoemd.
Ruim tweederde van de respondenten geeft aan graag de Nederlandse taal te leren. Slechts 10%
geeft aan lid te zijn van een vereniging of kerk.

