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Het werk in distributiecentra vormt een essentieel

onderdeel van de logistiek. Het is een van de topsectoren

waarin Nederland uitblinkt en wereldleider wil zijn. Om te

kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar

ongeschoolde arbeidskrachten, zoals orderpickers,

rekruteren uitzendbureaus veel werknemers uit de EU-

lidstaten in Midden- en Oost (MOE) Europa. Ongeveer 70-

80 procent van de MOE-arbeidsmigranten in Nederland

doet laagbetaald werk (Inspectie SZW, 2021) en het

merendeel heeft een flexibel (uitzend)contract. Dat geldt 

 ook voor degenen die in magazijnen werken. MOE-

arbeidsmigranten in de Nederlandse distributiesector

droegen in 2018 naar schatting 314 miljoen euro bij aan het

Nederlandse bbp (ABU, 2018). 

De arbeidsomstandigheden in magazijnen worden

gekenmerkt door fysiek zwaar werk en door tijdsdruk

(Kerti & Kroon, 2020).  Arbeidsmigranten hebben vaak een

meervoudige afhankelijkheid van hun werkgever,

aangezien uitzendbureaus naast het inkomen, ook voor

hun huisvesting en vervoer naar het werk zorgen. Dit leidt

tot precaire omstandigheden, gekenmerkt door

“instabiliteit, gebrek aan bescherming, onzekerheid en

sociale en economische kwetsbaarheid” (Rodgers, 1989, p.

3). Deze suboptimale werkomstandigheden zorgen ervoor

dat het veel MOE-arbeidsmigranten geen duurzame

loopbaan kunnen opbouwen. Een duurzame loopbaan

wordt gedefinieerd als de dynamische opeenvolging van

loopbaangebeurtenissen gevormd door individuele keuzes

door de tijd heen en op verschillende plaatsen, leidend tot

werk dat doel geeft aan het leven van een individu (Van

der Heijden & De Vos, 2015; Di Fabio, 2018).  In een

duurzame loopbaan is het nodig om hulpbronnen te

mobiliseren. Dit zijn objectbronnen (zoals accommodatie

of vervoer), conditiebronnen (sociale omstandigheden,

zoals sociale netwerkbanden of taalvaardigheden),

persoonlijke hulpbronnen (persoonlijke kenmerken, zoals

vastberadenheid) en energiebronnen (zaken die nodig zijn

om andere hulpbronnen te verkrijgen, zoals geld of

kennis) (Hobfoll, 2001). Veel van deze middelen zijn

nauwelijks beschikbaar voor MOE- arbeidsmigranten. 

LOOPBANEN VAN
ARBEIDSMIGRANTEN IN

DISTRIBUTIECENTRA

ERIKA, EEN HONGAARSE
ARBEIDSMIGRANT  

Erika – een Hongaarse moeder van twee kinderen – is na twintig

jaar werkervaring in laaggeschoold werk in Hongarije via een

transnationaal opererend uitzendbureau naar Nederland

verhuisd. Als alleenstaande moeder nam ze deze beslissing

allereerst om haar gezin financieel te kunnen onderhouden,

maar ze wilde ook "een nieuw leven beginnen met nieuwe

mensen". Erika's eerste baan was in de Nederlandse

glastuinbouw, wat volgens haar niet alleen "slopend werk" was,

maar "er waren [ook] wat problemen met het salaris". Nadat ze

via haar sociale netwerk had gehoord over andere

mogelijkheden, vond Erika via een uitzendbureau een nieuwe

functie als orderpicker in de distributiesector van de

voedingsindustrie. 

Erika werd door het uitzendbureau gehuisvest in een

bungalowpark, enkele kilometers van haar werkplek. 

Aanvankelijk moest Erika zeven dagen per week als orderpicker

werken. Het gebrek aan hersteltijd had een negatieve invloed op

haar leven: "Er is hier niet echt een privéleven. Er is werk en

slaap". Na een tijdje kon ze een dag per week vrij nemen om wat

hersteltijd te krijgen. In het magazijn was er een pickquotum dat

arbeiders binnen de eerste paar uur van hun dienst moesten

halen, anders werden ze naar huis gestuurd. Terwijl Erika dit

quotum bijna altijd wist te halen, ontbrak het arbeidsmigranten

die dat niet haalden aan een stabiel inkomen. 

Omdat Erika voedingsmiddelen moest plukken, was de

temperatuur in het magazijn tegen de nul graden. Ondanks de

beschermende kleding van het uitzendbureau had Erika het vaak

koud op haar werkplek. Dit had een nadelig effect op haar

gezondheid: "Ik voel mijn knieën, mijn polsen al, dus

waarschijnlijk heb ik al lichte reuma ontwikkeld, dus nee, ik zou

niet graag jaren in de kou werken". Hoewel Erika op het moment

van het interview niet actief op zoek was naar nieuw werk,

zouden haar middelen om een   nieuwe baan te vinden ook

beperkt zijn geweest. Erika's huisvesting was afhankelijk van het

uitzendbureau (objectbronnen), haar sociale netwerk in

Nederland en haar taalvaardigheden waren beperkt

(conditiebronnen), en hoewel ze ambitieus is en een adaptieve

persoonlijkheid heeft (persoonlijke hulpbronnen), had ze

beperkte kennis over de Nederlandse arbeidsmarkt en een

beperkte hoeveelheid spaargeld (energiebronnen) om haar

nieuwe kansen te bieden. 
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Bij het uitbreken van de Covid-19-pandemie stonden de

media vol over de precaire omstandigheden van

arbeidsmigranten;  het wonen in overvolle accommodaties,

niet in staat zijn om vanuit huis te werken, het risico lopen

hun inkomen en huisvesting te verliezen bij ziekte, beperkte

toegang tot gezondheidszorg en niet naar huis kunnen reizen

vanwege de Covid-19-beperkingen. Tegelijk groeide de vraag

naar arbeidsmigranten vanwege een toename van het online

winkelen. Voor arbeidsmigranten vormde deze situatie een

bedreiging voor hun loopbaan en hun welzijn.  Door de

samenleving werden de arbeidsomstandigheden van

arbeidsmigranten gezien als een bedreiging voor de

nationale gezondheid. Een taskforce onder leiding van Emile

Roemer werd samengesteld om de oorzaken van de precaire

situatie van arbeidsmigranten te onderzoeken. Het rapport

van de taskforce wees er terecht op dat de oorzaken verband

hielden met de tripartiete arbeidsverhouding (uitzendbureau

– inlener – individuele werknemer) en de machtige positie die

uitzendbureaus daarin innemen (Aanjaagteam Bescherming

Arbeidsmigranten, 2020).  

In het daaropvolgende debat werd grotendeels over het

hoofd gezien dat de groep arbeidsmigranten divers is qua

nationaliteit, taal en cultuur. Dit bemoeilijkt de discussies over

het precaire leven van MOE-arbeidsmigranten. Vergeleken

met Poolse, Bulgaarse en Roemeense arbeidsmigranten,

vormt de groep van Hongaarse arbeidsmigranten een

minderheid. Verschillen in taal, toegang tot sociale netwerken

en andere bronnen dragen allemaal bij aan iemands betere

of slechtere positie om een   duurzame loopbaan op te

bouwen. Het uitbreken van de Covid-19-pandemie versterkte

bestaande patronen van ongelijkheid onder MOE-migranten,

wat mogelijk leidt tot verdere loopbaanonderbrekingen. 

 

COVID-19 VERGROOT DE PRECAIRE
ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN VAN

ARBEIDSMIGRANTEN 

ERIKA, EEN HONGAARSE
ARBEIDSMIGRANT 

Erika werkte anderhalf jaar als orderpicker toen de Covid-19

pandemie begon. De pandemie zorgde voor een tijdelijke

werkintensivering en een hogere werkdruk op haar

werkplek, waarbij ze vaak 12-uursdiensten moest

draaien. Vooral de lange uren vielen haar zwaar, omdat ze

zes dagen per week moest werken. Het meest opvallende

was dat toen Erika Covid-19-symptomen begon te vertonen,

de Poolse vertegenwoordiger van het uitzendbureau - die

de gezondheidskaarten van alle werknemers beheerde -

haar niet toestond om ziekteverlof op te nemen, haar

verplichtte om op haar geplande diensten op te komen

dagen en terughoudend was om een   doktersafspraak voor

haar te maken. Volgens Erika was deze behandeling mede

een gevolg van het feit dat ze geen deel uitmaakte van de

meerderheidsgroep van Poolse arbeiders: "Ik heb soms het

gevoel dat we niet van hen zijn, zo zeggen we dat meestal,

dat we niet hun volk zijn". Als gevolg van de Covid-19-

pandemie werden de werkomstandigheden van Erika dus

precair. 
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Deze vraag is onderzocht door in totaal 22 interviews af te nemen door elf Hongaarse arbeidsmigranten tweemaal te interviewen.

De eerste interviews werden met 18 arbeidsmigranten gehouden. Echter met slechts 11 van hen kon ook een tweede interview

worden gehouden, nadat de Covid-19 crisis begon. Ze spraken over hun levensgeschiedenis, hun kijk op een betere baan en over

Covid-19 als game changer voor hun vermogen om een   duurzame loopbaan te realiseren. Ten tijde van het eerste interview

werkten alle geïnterviewden in een Nederlands distributiecentrum. Het eerste interview vond plaats in het voorjaar van 2019, voor

het uitbreken van de pandemie. In het najaar van 2020, ongeveer een half jaar na de uitbraak, is de groep opnieuw

geïnterviewd. De lengte van de twee interviews samen varieerde per geïnterviewde tussen de 2 en 4 uur. 

De interviews belichtten hoe mensen in hun persoonlijke en beroepsleven hulpbronnen vinden om een duurzame loopbaan op te

bouwen, evenals situaties waarin ze dergelijke hulpbronnen juist kwijtraakten. In ons onderzoek waren we vooral geïnteresseerd

in hoe dergelijke hulpbronnenprocessen (cycli van het verwerven en verliezen van hulpbronnen) de effecten van Covid-19 op

Hongaarse werknemers bepaalden. Eerdere studies hebben aangetoond dat Covid-19 kan werken als een loopbaanschok

(Akkermans et al., 2020); een ontwrichtende en ongewone gebeurtenis buiten iemands persoonlijke controle die aanleiding geeft

tot een denkproces over iemands loopbaan (Akkermans et al., 2020; 2018). In dit rapport staat de vraag centraal of de Covid 19-

pandemie een carrièreschok was die de mogelijkheden van Hongaarse arbeidsmigranten om een   duurzame loopbaan op te

bouwen en een fatsoenlijk leven te leiden negatief beïnvloedde. 

HOE HEEFT COVID-19 DE DUURZAAMHEID VAN DE LOOPBAAN VAN
ARBEIDSMIGRANTEN VERANDERD?

22 INTERVIEWS
MET 

11 DEELNEMERS 

6 VROUWELIJKE
EN 

5 MANNELIJKE
DEELNEMERS  

LEEFTIJD
SPREIDING
ONDER DE

DEELNEMERS
(20-50 jaar)

2-4 UUR
INTERVIEWGEGEVENS
MET ELKE DEELNEMER
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De mate waarin Covid-19 kan worden gezien als een

carrièreschok voor Hongaarse arbeidsmigranten was

afhankelijk van de hulpbronnen die deze werknemers

bezaten. Voorbeelden van deze hulpbronnen waren

persoonlijke hulpbronnen (bijvoorbeeld ambitie),

objectbronnen (bijvoorbeeld huisvesting), conditiehulpbronnen

(bijvoorbeeld taalvaardigheid) en energiebronnen (bijvoorbeeld

fatsoenlijk werk). Op basis van de mate waarin werknemers

over deze middelen beschikten, werd Covid-19 ofwel gezien als

(1) een positieve carrièreschok, (2) een negatieve carrièreschok

of (3) een bron van hulpbronnenstress. 

Covid-19 werd door arbeidsmigranten gezien als een positieve
carrièreschok als daarna een cyclus van hulpbronnenwinst

volgde. Zo besloot een geïnterviewde om naar een ander West-

Europees land te verhuizen, vanwege de precaire

arbeidsomstandigheden die hij ervoer in de Nederlandse

distributiesector. Bij zijn verhuizing slaagde hij erin om met

behulp van zijn sociale netwerk een appartement te huren, een

auto te kopen en een stabiele baan in de bouw te vinden. Hij

zag Covid-19 als een positieve carrièreschok: “Dit was een soort

vakantie van twee maanden (…) Ik mik nu figuurlijk gesproken

op de top, dus kocht ik online cursussen om mijn niveau te

verbeteren, dus als ik thuis ben, ben ik constant aan het

studeren, en ik wil teruggaan om een   development-ingenieur

te worden.”  

Covid-19 werd door arbeidsmigranten gezien als een negatieve
carrièreschok als daarna een cyclus van verlies van

hulpbronnen volgde. Een geïnterviewde ging scheiden, verloor

haar baan en moest nieuwe huisvesting zoeken omdat ze het

huis moest verkopen waarin zij en haar partner eerder

woonden. Ze zag Covid-19 als een negatieve carrièreschok: “Ik

werd werkloos en toen was het nog moeilijker om een   nieuwe

baan te vinden vanwege het virus (…) Ik belde, echt elke dag 10-

15 vacatures, nou, we kunnen niet vanwege het Corona-virus, dit

en dat. Ik liep altijd tegen dat (…) virus aan.” 

SOMMIGEN WINNEN, ANDEREN
VERLIEZEN. DE EFFECTEN VAN

COVID-19 ZIJN AFHANKELIJK VAN
HULPBRONNEN

ERIKA, EEN HONGAARSE
ARBEIDSMIGRANT  

De Covid-19 pandemie zette Erika bewust aan het denken

over haar carrière. Erika realiseerde zich dat haar

gezondheid op het spel stond als ze deze baan zou blijven

uitoefenen, dus moest ze een keuze maken tussen twee

cruciale energiebronnen: haar werk en haar gezondheid. Dit

dilemma beïnvloedde ook haar beeld van een betere baan:

“Het kan in de logistiek zijn, alleen niet in de

levensmiddelenindustrie. Dus ergens waar het geen vier

graden is.” Daarom vormde de Covid-19-pandemie voor

Erika een bron van hulpbronnenstress. Uiteindelijk besloot

Erika op zoek te gaan naar een nieuwe baan om haar

gezondheid te behouden: "Ik heb zeker het gevoel dat deze

verandering zal helpen, zowel een nieuwe baan als een

nieuwe plek, want het wordt nieuw en het wordt

interessant, en ik ben vol ambitie en verlang ernaar om

mezelf opnieuw te bewijzen, dat ik mensen ga laten zien

dat ik hier ben gekomen om te werken en dat ik wil

werken." 

Covid-19 werd gezien als een bron van hulpbronnenstress,

wanneer arbeidsmigranten dreigden hun hulpbronnen te

verliezen als gevolg van de pandemie. Dit was met name

het geval voor arbeidsmigranten die tijdens de lockdown

hun familie in Hongarije niet konden bezoeken. Deze

arbeiders moesten beoordelen of ze in staat waren om

zowel hun energiebronnen (bijvoorbeeld werkgelegenheid)

als hun conditiebronnen (bijvoorbeeld sociale

netwerk/familiebanden) in stand te houden in de nasleep

van de pandemie. Dit resulteerde in psychologische stress:

“Dus we konden elkaar niet echt ontmoeten en we zouden

in april naar huis gaan, wat toen werd uitgesteld tot juli en

nou ja de laatste paar maanden (...) was deze tussenperiode

emotioneel erg moeilijk.” 
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WAT BETEKENEN DEZE
BEVINDINGEN VOOR HET

BELEID?

Waarin een eerlijke en gelijke behandeling van

werknemers niet alleen een principe is, maar ook een

dagelijkse praktijk, waarin een voortdurende dialoog

plaatsvindt met werknemers over hun behoeften; 

Met redelijke werktijden en een aanvaardbare

werkdruk, zodat werknemers voldoende balans tussen

werk en privé hebben; 

Waarin de persoonlijke en professionele ontwikkeling

van medewerkers mogelijk is; 

Die ten minste een fatsoenlijk loon voor werknemers

oplevert; 

Die sociale bescherming biedt aan werknemers; 

Dat bijdraagt   aan de duurzame inzetbaarheid van

medewerkers; 

En voldoet aan de door de wet voorgeschreven

gezondheids- en veiligheidsnormen. 

Veel van de arbeidsmigranten in ons onderzoek werkten via

uitzendbureaus bij een inlenend bedrijf. De interviews

wijzen erop dat precaire arbeidsomstandigheden

gebruikelijk zijn in de Nederlandse distributiesector, zowel

voorafgaand als tijdens Covid-19. Om zulke precaire

arbeidsomstandigheden tegen te gaan, is het essentieel dat

inleners en uitzendbureaus arbeidsmigranten behandelen

als volwaardige werknemers. Dit kan door het aanbieden

van werk: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Met de groei van de Nederlandse magazijndistributiesector,

zullen MOE-arbeidsmigranten ook na Covid-19 essentiële

werknemers blijven. Goede werkgevers die hun

werknemers fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden bieden,

zullen profiteren van een lager verloop.  

Deze studie toont aan dat arbeidsmigranten vaak beperkt

toegang hebben tot hulpbronnen omdat ze voor veel zaken

afhankelijk zijn van hun werkgever. In veel gevallen zorgt de

werkgever ook voor huisvesting en vervoer naar het

werk. Aangezien arbeidsmigranten vaak moeilijkheden

ondervinden bij het vinden van huisvesting bij aankomst in

Nederland, vooral gezien de steeds competitiever wordende

woningmarkt, helpt dit om de onzekerheden die migranten

ervaren bij hun verhuizing te verminderen. Het plaatst

arbeidsmigranten echter ook in een kwetsbare situatie,

omdat als ze hun baan verliezen of een nieuwe baan vinden,

ze ook op zoek moeten gaan naar nieuwe huisvesting. Deze

meervoudige afhankelijkheid van arbeidsmigranten zou

kunnen worden verminderd door huurovereenkomsten en

arbeidsovereenkomsten te scheiden. Dit zou kunnen worden

gefaciliteerd door onafhankelijke organisaties die zich

uitsluitend richten op het aanbieden van huisvesting en/of

vervoer van arbeidsmigranten met flexibele

(uitzend)contracten. Dit advies sluit aan bij het advies van het

Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten (Aanjaagteam

Bescherming Arbeidsmigranten, 2020). 

De bevindingen van dit onderzoek laten zien dat de locatie

van de huisvesting van arbeidsmigranten een bijzonder

urgent probleem is. Arbeidsmigranten worden vaak op grote

afstand van hun werkplek gehuisvest, ver weg van

basisvoorzieningen, zoals de supermarkt. Dit maakt niet

alleen hun dagelijks leven moeilijk, maar vermindert ook hun

hersteltijd vanwege de transporttijd, beperkt hun

beschikbare tijd voor het ontwikkelen van vaardigheden

(bijvoorbeeld taalcursussen) en beperkt hun contact met de

samenleving. Het zou de primaire focus van beleidsmakers

moeten zijn ervoor te zorgen dat arbeidsmigranten toegang

hebben tot huisvesting die (1) betaalbaar is; (2) van goede

kwaliteit en (3) onafhankelijk van het arbeidscontract van de

arbeidsmigrant. Dergelijke huisvesting, die een objectbron

vormt, kan de duurzaamheid van de loopbaan van

arbeidsmigranten in Nederland bevorderen. 

WAT BETEKENEN DEZE
BEVINDINGEN VOOR INLENERS

EN UITZENDBUREAUS?
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WAT BETEKENEN DEZE
BEVINDINGEN VOOR

MIGRERENDE WERKNEMERS?
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Dit onderzoek toont aan dat arbeidsmigranten toegang

moeten hebben tot hulpbronnen om op de Nederlandse

arbeidsmarkt te kunnen bewegen en een duurzame

loopbaan op te kunnen bouwen. De belangrijkste middelen

zijn onder meer veerkracht (persoonlijke hulpbron),

huisvesting die onafhankelijk is van het arbeidscontract

(objecthulpbron), taalvaardigheid (meestal Nederlands of

Engels) en sociale netwerken (conditiehulpmiddelen),

kennis over de Nederlandse arbeidsmarkt, spaargeld en

over het algemeen een goede lichamelijke en geestelijke

gezondheid (energiebronnen). Deze middelen zijn uiterst

belangrijk om de impact van loopbaanschokken, zoals de

uitbraak van Covid-19, op te vangen. Voordat ze in

Nederland gaan werken, zouden arbeidsmigranten

informatie moeten krijgen over de ervaringen van anderen

met de betreffende werkgever (via sociale mediagroepen of

sociale netwerken) en de mogelijkheid moeten hebben om

de aangeboden arbeidsvoorwaarden kritisch te beoordelen. 
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