
1. Training
2. Taal
3. Beroeps
4. Reach- en heftruck
5. VCA
6. BHV
7. andere opleiding
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1. Productiepersoneel

2. Logistiek personeel

3. Agrarisch personeel

4. Overig personeel

5. Technisch & bouwpersoneel

6. Transportpersoneel
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19%
36%
27%
15%
3%

19%
41%
24%
14%
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STAP VOOR STAP
INZICHTKAART WERKEN MET 
ARBEIDSMIGRANTEN
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POLEN

2018 72,8% 
2016 79,3%

ROEMENIE

2018 7,6%
2016 5,2%  

HONGARIJE

2018 3,9%
2016 2,6%  

BULGARIJE

2018 3,2%
2016 0,8%  

LITOUWEN

2018 2,3%
2016 2,1%

TOP 6 SECTOREN WAARIN ARBEIDSMIGRANTEN WERKZAAM ZIJN

TOP 6 FUNCTIEGROEPEN WAARIN ARBEIDSMIGRANTEN WERKZAAM ZIJN

AANGEBODEN OPLEIDINGEN DOOR UITZENDERS:
VERDELING ARBEIDSMIGRANTEN 

NAAR LEEFTIJD

DUUR DIENSTVERBAND

Gemiddeld aantal weken dat een 

arbeidsmigrant in dienst is: 
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www.abu.nl

www.nbbu.nl 

BRON: 

onderzoek 

arbeidsmigranten 

2018 ABU  

en NBBU

De arbeidsmigranten die ABU- en NBBU-leden 
bemiddelen, leveren door het hele land een 
onmiskenbare bijdrage aan de Nederlandse economie. 
Arbeidsmigranten werken in sectoren waar niet tot 
nauwelijks Nederlandse arbeidskrachten voor zijn
te vinden. Zo helpen ze de Nederlandse productiviteit 
en export te behouden en vergroten.

ARBEIDSMIGRANTEN IN 
NEDERLAND: EEN OVERZICHT

FACILITEREN VAN HUISVESTING

ABU- en NBBU-leden hebben tussen  

1 juni 2017 en 1 juni 2018 ruim 

arbeidsmigranten in hun 

huisvestingsbehoefte gefaciliteerd.

133.000

TOP 5 HERKOMSTLANDEN

De meeste arbeidsmigranten kwamen uit  

1. Polen, 2. Roemenië, 3. Hongarije, 4. Bulgarije  

en 5. Litouwen.

AANTAL ARBEIDSMIGRANTEN

In de periode 1 juni 2017 - 1 juni 2018 

werden ruim 

arbeidsmigranten tewerkgesteld 

door uitzendbureaus aangesloten  

bij ABU of NBBU.

184.000



naar huis

logistiek

techniek

productiewerk

transport

STAP 1 STAP 2 STAP 3 STAP 4 STAP 5
VOORBEREIDEN OP WERKEN 
IN NEDERLAND

WONEN IN NEDERLANDER IS WERK ARBEIDSVOORWAARDEN HET WERKT STOPT 
Het logistieke centrum van een Nederlandse 

supermarktgigant is op zoek naar logistiek medewerkers. 

Eerdere pogingen tot het werven en selecteren van 

Nederlandse werknemers zijn tot op heden mislukt. Wat 

nu? Werkgevers uit sectoren waar arbeidsmarktkrapte 

is, vragen in dat geval vaak aanuitzendondernemingen 

om voor hen in het buitenland op zoek te gaan naar 

werknemers. 

GESPECIALISEERDE BUREAUS

Het is slim om dit uit te besteden aan gespecialiseerde 

uitzendbureaus, omdat er heel wat bij komt kijken 

om met arbeidsmigranten te werken. De uitzender of 

uitzendwerkgevers werft en selecteert de arbeidsmigrant 

in het land van herkomst en bereidt hem voor op werken 

in Nederland. Veel Nederlandse uitzendondernemers 

werken ter plaatse nauw samen met betrouwbare 

recruiters óf hebben zelf een afdeling van de 

onderneming in het buitenland die de arbeidsmigranten 

begeleidt. 

Het uitzendbureau heeft in het buitenland een geschikte 

werknemer gevonden die aan de slag wil bij het logistieke 

centrum van de supermarktgigant in Nederland. De arbeids-

migrant in kwestie wil precies weten wat hij gaat verdienen, 

hoeveel uur hij kan werken én waar hij gaat wonen. 

HELDERE AFSPRAKEN

Uitzendbureaus die aangesloten zijn bij de ABU of de NBBU, 

hebben dit goed georganiseerd. In zowel de ABU- als de  

NBBU-cao voor uitzendkrachten is geregeld waar de voor-

lichting van arbeidsmigranten aan moet voldoen. Zo staat 

er in de cao’s bijvoorbeeld dat de uitzendonderneming zorg 

zal dragen voor adequate voorlichting over vervoer van 

en naar het land van herkomst en van en naar de inlener. 

Daarnaast zal de uitzendonderneming, als hij huisvesting 

aanbiedt en de uitzendkracht deze accepteert, ervoor zor-

gen dat de uitzendkracht tegen werkelijke kosten volgens 

de wettelijke voorschriften wordt gehuisvest.

Als de arbeidsmigrant naar Nederland komt, zijn er verschillen-

de manieren van huisvesting mogelijk: 

•  de uitzendkracht regelt eigen huisvesting;

•  het uitzendbureau regelt huisvesting in eigen beheer;

•  het uitzendbureau huurt huisvesting van een verhuurder. 

Als de uitzendonderneming ervoor kiest om huisvesting aan te 

bieden in eigen beheer of via een verhuurder, moet deze huis-

vesting voldoen aan huisvestingseisen die volgen uit de cao en 

lidmaatschapseisen van de ABU en de NBBU.

HUISVESTING: SNF CONTROLEERT 
De controle op deze huisvestingseisen is ondergebracht bij de 

Stichting Normering Flexwonen (SNF). SNF kent twee onafhan-

kelijke registers. Bij het reguliere register wordt de huisves-

ting van de onderneming gecontroleerd op onderdelen zoals 

ruimte en privacy, sanitair, veiligheid en hygiëne en brandvei-

ligheid. Ieder onderdeel bestaat uit een aantal specifieke eisen 

waaraan de huisvesting moet voldoen om het SNF-keurmerk 

te krijgen. Een uitzendonderneming die zelf geen huisvesting 

beheert, maar alle huisvesting inhuurt, moet voor het inhuur- 

register jaarlijks aantonen dat voor alle arbeidsmigranten 

huisvesting wordt gerealiseerd bij SNF-goedgekeurde partijen.

De arbeidsmigrant die in Nederland via een uitzend-

onderneming aan het werk gaat, valt onder de cao  

van de ABU of de NBBU. De cao’s zijn in meerdere  

talen beschikbaar. In die cao’s is onder andere geregeld 

dat de beloning van de uitzendkracht gelijk is aan het 

loon van de werknemer in dienst van de opdrachtgever.  

We noemen dit de inlenersbeloning. 

SPECIFIEKE BEPALINGEN

In de cao’s is ook een aantal bepalingen specifiek voor 

arbeidsmigranten opgenomen omtrent huisvesting,  

vervoer en ziektekostenverzekering. De uitzendonder-

neming is bijvoorbeeld verplicht om de arbeidsmigrant  

een aanbod te doen voor een ziektekostenverzekering. 

Ook dient de uitzendondernemer de arbeidsmigrant te 

informeren over de mogelijkheden tot het volgen van 

een Nederlandse taaltraining. De Stichting Naleving  

CAO voor Uitzendkrachten (SNCU) ziet toe op de  

naleving van de cao’s.

De arbeidsmigrant heeft drie maanden in het logistieke 

centrum van de supermarktgigant gewerkt en nu blijkt er 

geen werk meer voor hem te zijn. Wat gebeurt er nu? In 

een tijd van hoogconjunctuur kan een goede medewerker 

met ervaring in de logistiek, productie of techniek vrijwel 

zeker bij een andere opdrachtgever in Nederland aan de 

slag. De uitzendondernemer gaat op zoek naar nieuw 

werk. Indien er tóch geen werk voorhanden is, wordt de 

uitzendovereenkomst beëindigd.

REDELIJKE OVERGANGSTERMIJN

Als de arbeidsmigrant via de uitzendonderneming is 

gehuisvest, kan en mag hij niet zomaar uit de woning 

worden gezet. In de cao’s van de ABU en de NBBU staat 

dat de uitzendwerkgever een redelijke termijn in acht 

moet nemen voordat de uitzendkracht de woning moet 

verlaten. De arbeidsmigrant krijgt voldoende tijd en  

ruimte om vervangende woonruimte te vinden, dan wel 

de tijd om te zorgen dat hij terug kan keren naar het  

land van herkomst. 

STAP VOOR STAP 
INZICHTKAART ARBEIDSMIGRANTEN

In de krappe arbeidsmarkt waar we in Nederland mee 
te maken hebben, zoeken steeds meer werkgevers 
hun werknemers buiten de landsgrenzen. Om 
bedrijven draaiende te houden en te voorzien in 
de behoefte van de consument zijn er gewoonweg 
méér werknemers nodig dan voorhanden zijn. 
Arbeidsmigranten zijn onmisbaar voor de Nederlandse 
maatschappij. Zonder hen stagneert de economische 
groei, zowel nationaal als regionaal. 

REGELS EN VOORZIENINGEN
Maar wat komt er allemaal kijken bij het werken met 
arbeidsmigranten? Hoe weten deze werknemers waar 
ze moeten zijn? Welke regels zijn van toepassing? 
En hoe zit het met huisvesting? In deze inzichtkaart 
van ABU en NBBU, brancheverenigingen voor 
ondernemers in de flexbranche, lichten we dit in vijf 
stappen toe.  


