Factsheet
24 november 2010 – LO

Ledenonderzoek Flexmigranten 2010
Elk jaar bevraagt de ABU zijn leden over de groep flexmigranten. Daaruit komt zeer bruikbare
informatie over deze specifieke groep uitzendkrachten. Ook dit jaar is dit onderzoek herhaald om zicht
te krijgen op de aantallen buitenlandse uitzendkrachten, sectoren en huisvestingsvormen. Met
gebruikmaking van de voorgaande onderzoeken kan worden nagegaan of daar ontwikkeling in zit. Dit
onderzoek is uitgezet in de periode 16 oktober t/m 10 november 2010. Uiteindelijk hebben er 112
respondenten meegedaan aan dit onderzoek, dit brengt de netto-respons op 35%.
Definitie
Deze enquête richtte zich op uitzendkrachten die door, dan wel in opdracht van de
uitzendonderneming buiten Nederland geworven worden en/of in Nederland gehuisvest worden met
het oogmerk ze in Nederland werkzaamheden te laten verrichten’ (Artikel 45 van de CAO voor
Uitzendkrachten). Deze groep zal verder worden aangeduid als ‘flexmigranten’. Hieronder vallen niet
de grensarbeiders, asielzoekers en vluchtelingen.
Respondenten
Van de 112 deelnemers geeft 47% aan te werken met flexmigranten (n = 53), deze respondenten
hebben de volledige vragenlijst ingevuld. De groep die aangeeft de intentie te hebben om met
flexmigranten te gaan werken is zeer beperkt, dit verschilt niet van voorgaande jaren.
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Figuur 1 Stelt uw organisatie flexmigranten ter beschikking?

Van de respondenten, die hebben aangegeven met flexmigranten te werken, vertegenwoordigt meer
dan de helft (51%) een organisatie met 1 vestiging, 13% vertegenwoordigt een organisatie met meer
dan 25 vestigingen. Ten opzichte van de vorige meting is het aandeel bedrijven met 1 vestiging sterk
toegenomen, vorig jaar was dit 35%. De bedrijven met meer dan 25 vestigingen zijn nu sterker
vertegenwoordigd (8% in 2009).
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Figuur 2 Hoeveel vestigingen telt uw onderneming? (n = 53)
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Aantal flexmigranten
Een belangrijk gegeven is het aantal flexmigranten dat door ABU-leden te werk wordt gesteld. Omdat
de vragenlijst geen garanties geeft op statistische representativiteit, hebben wij ervoor gekozen om uit
te gaan van een minimum aantal.
Aantal flexmigranten te werk gesteld per dag door
ABU-leden op 1 september 2010 (standcijfer):

minimaal 19.775

Aantal flexmigranten te werk gesteld per jaar door
ABU-leden in de periode 1 september 2009 t/m
1 september 2010 (stroomcijfer):

minimaal 47.610

Het aantal flexmigranten per dag is sterk gestegen ten opzichte van de vorige meting in het voorjaar
van 2009, toen werden er 12.537 buitenlandse uitzendkrachten per dag te werk gesteld. Er dient
rekening te worden gehouden met het feit dat het wederom een minimum aantal is dat sterk af hangt
van het aantal deelnemers en bovendien is nu het standcijfer uitgevraagd op 1 september, dit zou
invloed kunnen hebben. Het aantal flexmigranten per jaar is ook hoger ten opzichte van de vorige
enquête, in april 2009 lag dat cijfer op 36.745. Het minimum aantal is dus gestegen met 29.6%, al wil
dit niet direct zeggen dat het totale aantal flexmigranten bij ABU-leden ook met dit percentage is
gestegen, bij beide getallen moet rekening gehouden worden met het aantal en het soort
respondenten.
Gemiddeld bestaat bij de respondenten de helft (49,6%) van het totale uitzendkrachtenbestand uit
flexmigranten. Bij 40% van de respondenten ligt dit percentage hoger dan 75%. Net als vorige meting
ligt dit percentage hoger bij de ondernemingen met 1 tot 5 vestigingen dan bij de ondernemingen met
meer dan 5 vestigingen.
Gemiddeld heeft 14% van alle flexmigranten in de periode 1 september 2009 t/m 1 september 2010
zich individueel aangemeld. De variatie in deze cijfers is echter groot. Er is een aantal respondenten
dat aangeeft dat alle flexmigranten zich individueel hebben gemeld en een aantal dat aangeeft dat
geen enkele flexmigrant zich individueel heeft gemeld. Het percentage is vergelijkbaar met het cijfer
uit 2009 toen 18% zich individueel aanmeldde.
De verdeling van het aantal flexmigranten over de verschillende fasen is vergelijkbaar met dat van
uitzendkrachten in het algemeen, 75% fase A, 22% fase B en 3% fase C.
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Figuur 3 Hoe is de verdeling van het aantal flexmigranten over de verschillende fasen?

Er is in de enquête ook een vraag gesteld over het aantal arbeidsmigranten in het algemeen, dit
betreft dus niet enkel uitzendkrachten. Er wordt vanuit gegaan dat er op dit moment zo’n 100.000
arbeidsmigranten uit de MOE-landen werkzaam zijn, gemiddeld verwachten de respondenten is dat
dit aantal zal stijgen tot 180.000 in 2015.
Wanneer we de respondenten vragen om een inschatting te maken van de ontwikkeling in het aantal
flexmigranten dat zij zullen bemiddelen in 2015, verwacht ruim 90% een toename, waarbij zelfs een
kwart uitgaat van een toename van meer dan 50% ten opzichte van dit moment. Slechts 5% gaat uit
van een relatief beperkte afname.
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Figuur 4 Wat verwacht u voor ontwikkeling in het aantal flexmigranten dat u bemiddelt in 2015?

Duur van het verblijf
Bij 40% van de respondenten ligt de gemiddelde duur van een ononderbroken verblijf tussen de 9 en
de 16 weken. Bij ongeveer een vijfde van de respondenten gaat het om een verblijf van meer dan een
half jaar.
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Figuur 5 Wat is de gemiddelde duur van een ononderbroken verblijf?

Er is ook gevraagd naar het gemiddelde verblijf, inclusief onderbrekingen door terugkeer naar het
thuisland. Bij de respondenten is de gemiddelde duur dat de flexmigrant voor de organisatie
werkzaam is inclusief terugkeer naar het thuisland 9,26 maanden.
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Sectoren
Wanneer de verdeling naar sectoren van dit jaar wordt vergeleken met vorig jaar dan valt op dat het
aandeel flexmigranten in de tuinbouw sterk is afgenomen, in de landbouw is daarentegen een
toename te zien. Vervolgens valt op dat De sector transport is toegenomen, maar dat ook vaak
gekozen is voor de categorie overige sectoren. Wederom zijn er te weinig antwoorden gegeven om
een betrouwbare uitspraak te doen over de ontwikkeling in de periode 2010-2015.
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Figuur 6 Verdeling aantal flexmigranten naar sector

Nationaliteit
In de verdeling naar nationaliteit valt op dat de flexmigranten nog steeds in overgrote meerderheid de
Poolse nationaliteit hebben. Met name de organisaties met grote aantallen flexmigranten hebben ook
grote percentage Polen in dienst, bij de wat kleinere organisaties is het beeld diverser.
Nationaliteit
Polen
Slowaken
Van elders in Europa
Letten, Litouwers, Esten
Tsjechen
Bulgaren en Roemenen
Portugezen
Grieken
BuitenEuropa
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Figuur 7 Verdeling flexmigranten naar nationaliteit
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Huisvesting
In vergelijking met de verdeling van 2008 staat het gebied Duin en Bollenstreek/Aalsmeer nog steeds
bovenaan als het gaat om het aantal gehuisveste flexmigranten, het percentage zelf is onveranderd
gebleven. Opvallend is de toename van het aantal gehuisveste flexmigranten in Duitsland en de
aanzienlijke afname in Noord- en Midden-Limburg.
Streek

Duin en Bollenstreek
Aalsmeer e.o.
Noord- en Midden-Limburg
Oost-Brabant
Zaanstreek/West-Friesland/Kennemerland
Gelderland
Stad Rotterdam
Regio Rotterdam (exclusief stad)
West-Brabant
Regio Utrecht
Drenthe
Zeeland
Overijssel
Den Haag
Westland
Regio Amsterdam
Zuid-Limburg
Flevoland
Friesland
Groningen
België
Duitsland

%
uitzendmigranten
2008
13,5%
12,7%
11,9%
11,3%
7,9%
6,9%
6,0%
5,1%
4,1%
3,6%
3,0%
2,7%
2,5%
2,3%
2,2%
1,5%
1,5%
0,9%
0,4%

% uitzendmigranten
2010
7,5%
6,0%
1,6%
11,5%
6,5%
10,2%
2,2%
5,2%
18,9%
5,5%
1,1%
0,7%
7,4%
0,9%
2,4%
1,6%
1,2%
3,4%
0,3%
1,1%
0,2%
4,5%

Figuur 8 Flexmigranten naar huisvestingsstreek

Er zijn te weinig antwoorden gegeven om een betrouwbare uitspraak te doen over de ontwikkeling in
het aantal flexmigranten per regio, maar in grote lijnen kan gezegd worden dat de respondenten voor
alle gebieden in ieder geval een toename verwachten in meer of mindere mate.

-5-

Reguliere woning
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Figuur 9 Verdeling flexmigranten naar soort woning

Meer dan 37% van de flexmigranten wordt gehuisvest in reguliere woningen, dit was vorig jaar nog
44%. Het huisvesten in eigen beheer op grootschalige complexen is in populariteit toegenomen, meer
dan 23% van de flexmigranten wordt op deze manier gehuisvest. Het huisvesten in een hotel of
pension is minder populair, daar maakt slechts 8% van de flexmigranten gebruik van. De huisvesting
wordt over het algemeen georganiseerd door gebruik te maken van reguliere huur (52% van de
locaties), het huren via een woningbemiddelaar is ook populair en wordt in 28% van de gevallen
gedaan.
Reguliere huur van bv. huurwoningen,
recereatiewoningen, hotelkamers etc.
Huur via woningbemiddelaar
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Figuur 10 Verdeling woningen naar soort organisatie
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