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Samenvatting
Op stelling "1 ‘Een migrant is een goede manier om ons arbeidstekort oplossen’" antwoordt in totaal
43% van de respondenten: "(zeer)mee eens". In totaal 31% van de respondenten antwoordt:
"(zeer)mee oneens". Het meest gekozen antwoord (33%) is: "Mee eens". Het middelste antwoord
(mediaan) is: "Neutraal".
Op stelling "2 ‘Werklozen moeten verplicht worden elk werk aan te nemen’" antwoordt in totaal 46%
van de respondenten: "(zeer)mee eens". In totaal 29% van de respondenten antwoordt: "(zeer)mee
oneens". Het meest gekozen antwoord (32%) is: "Mee eens". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Neutraal".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP HorstaandeMaas, waarbij 597 deelnemers zijn
geraadpleegd.
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1. Rechte tellingen
Arbeidsmigranten
De overheid en het bedrijfsleven geven aan dat er steeds meer arbeidsmigranten nodig zijn
om het werk in Nederland gedaan te krijgen.

1 ‘Een migrant is een goede manier om ons arbeidstekort
oplossen’
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)
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Op stelling "1 ‘Een migrant is een goede manier om ons arbeidstekort oplossen’" antwoordt in totaal
43% van de respondenten: "(zeer)mee eens". In totaal 31% van de respondenten antwoordt:
"(zeer)mee oneens". Het meest gekozen antwoord (33%) is: "Mee eens". Het middelste antwoord
(mediaan) is: "Neutraal".

Toelichting
Zeer mee
eens







Mee eens






Altijd als 1e proberen mensen zonder werk aan het werken te krijgen
Er is simpelweg meer vraag dan aanbod van arbeid
Geef deze dan wel een werkvergunning geen verblijfsvergunning noem het geen
migranten na gedane arbeid en einde vergunning naar huis
Houd de economie op peil !
Zeer mee eens als ze zich maar aanpassen.
Ook zorgen dat de mensen die in de WW lopen aan werk komen.

Al die werkloze moeten aan het werk
Als het voor tijdelijk is.
Als ze maar hetzelfde betaald worden als wij
Arbeidsmigranten kunnen een goede manier zijn om arbeidstekort op te lossen,
echter niet in elke beroepsgroep even praktisch. Met name het taalprobleem zorgt
bv. in de zorg voor problemen. Dit kan voor fouten en misverstanden zorgen.
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Daar waar de handjes moeten wapperen trekken Nederlanders zich blijkbaar terug.
Een ondernemer wil vooruit en is dus aangewezen op arbeidsmigranten.
Nederlanders die zich daar aan storen moeten eens in de spiegel kijken. Veel werk
laat men links liggen omdat dit te zwaar, te vies of te slecht betaald zou worden.
Veel zogenaamde Nederlandse werkzoekenden zijn tot op het bot verwend.
Daarnaast denk ik ook dat mensen die in de ww zitten hier een oplossing voor
kunnen bieden. Maar dit moet hun financieel niet benadelen.
De nederlanders willen het werk niet doen.
Jammer is dat kinderen moeilijk aan een baantje kunnen komen hierdoor
Dit kan een goede manier zijn om het arbeidstekort op te lossen, wel dient hier op
een juiste wijze mee omgegaan te worden. Ook zou het werken om bijvoorbeeld de
bijstandsuitkering geen onvoorwaardelijke uitkering meer te laten zijn, een
tegenprestatie is op zijn plaats.
Ik denk dat veel bedrijven in o.a de tuinbouw anders niet kunnen bestaan, niet alle
Nederlanders zijn bereid om dit werk te doen, helaas
Indien alle andere mogelijkheden (zoals inzet langdurige werklozen, aanpakken
werkweigeraars enz. zijn uitgeput
Indien we ook echt een tekort hebben maar er is ook gewoon werkloosheid??
Ja wie moet het anders doen,tekort aan mankrachten is van iedere eeuw.
Jammer dat dit moet maar dit komt gewoon dat er veel eigen volk het vertikt om te
werken omdat ze een te hoge uitkering krijgen.
Jammer genoeg wel
Laat eerst de ned. maar eens aan het werk krijgen en anders de uitkering flink
korten.is niet voor de echte zieken of ouderen. betaal die maar goed uit
Maar met een beperkte verblijfsvergunning. Zodra het werk op is terug naar het
land van herkomst!
Maar ze moeten geen arbeidsplaats innemen dieook door een Nederlander
ingenomen kan worden
Mee eens maar als er geen werk meer is dan terug naar land van herkomst.
Niet ten kosten van Nederlanders en van alles bv met lage lonen
Op de korte termijn ben ik het er in zoverre mee eens dat het in elk geval een
oplossing biedt. Maar dit is zeker geen duurzame oplossing, behalve wanneer de
werkloosheid in ons land nul is.
Voor zover er een passende huisvesting wordt geboden waarbij rekening wordt
gehouden met de omgeving en er overleg is geweest met de buurt en niet zoals in
het verleden reeds vaker is gebeurd dat de buurt overvallen wordt met een info
avond waar blijkt dat alles al in kannen en kruiken is. Mijn inziens gaat de gemeente
vaak te gemakkelijk akkoord. Worden er door de ambtenaren cq wethouder
toezeggingen gedaan die achteraf gezien er doorgedrukt moeten worden omdat
men niet meewer terug kan. Met alle gevolgen van dien. .
We moeten heel dankbaar zijn dat er arbeidsmigranten zijn.
Maar ik vind wel dat iedereen die in Nederland wil werken en/of wonen zich moet
aanpassen aan deze maatschappij.
Dus de taal spreken en onze feestdagen, onze cultuur, onze regels enz... accepteren.
Bij niet willen aanpassen, bij wangedrag enkeltje naar huis..
Wel ervoor zorgen dat mensen goed integreren
Ze moeten echter niet het werk van de werkelozen overnemen
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Alleen als werklozen al een baan hebben.
Als het niet het werk is waar de gemiddelde Nederlander te lui voor is
Arbeidsmigranten moeten dan wel hier aan alle belastingen mee betalen. Zie nu dar
er arbeidsmigranten hier werken en woning krijgen toegewezen, maar wel met
buitenlands kenteken blijven rijden. Zou toch niet moeten kunnen
Arbeidsmigranten. ,tZal wel moeten wie doet anders het werk bij boer tuinder of
alle agrarische bedrijven. of weet ik waar. Zolang de regering niet in ziet dat hier in
Nederland best wel mensen zijn die dit werk ook kunnen,,,,,,maar niet (hoeven) zal
dit probleem hier blijven .Jammer. Ons is anders geleerd..
Er zijn ook veel Nederlanders die bepaalde werkzaamheden niet willen doen (zoals
schoonmaak e. d.) Dan moet het werk wel door arbeidsmigranten gedaan worden.
Gedeeltelijk mee eens. Echter, er zijn ook vacatures in te vullen met mensen die in
de ww of bijstand zitten. Ik spreek uit ervaring, als je wilt werken kom je echt wel
aan bod!!
Het is een oplossing voor werkgevers, die de arbeidsmigrant goedkoop kan krijgen
en onze eigen mensen zitten thuis in de uitkering. Het verhaal, dat onze eigen
mensen niet willen werken, slaat echt nergens op. En wie moet die
arbeidsmigranten in tijden van hoge werkloosheid uitbetalen ? Dan kunnen ze
oprotten. Rechts haalt de arbeidsmigranten binnen en links kan later dan weer
zorgen voor de uitkeringen.
Het is heel erg dat het werk wat een arbeidsmigrant hier doet, dat, over het
algemeen, geen Nederlander meer wil doen, dan bedoel ik in hoofdzaak asperges
steken en in kassen werken.
Het moet natuurlijk niet zo zijn dat onze eigen inwoners geen werk meer kunnen
vinden omdat dit door arbeidsmigranten wordt overgenomen.
Ik begrijp niet waarom er een arbeidstekort is, terwijl er zoveel mensen werkeloos
thuis zitten
Ik vind dit lastig. Is heel dubbel. Van de ene kant zijn er nog altijd veel werkeloze
mensen die dit werk zouden kunnen doen. Van de andere kant weet ik ook dat
'onze mensen' dit werk vaak niet willen doen. Arbeidsmigranten worden vaak ook
'uitgebuit' met een heel laag loon en slechte woonomstandigheden. Lastig
onderwerp, waar ik helaas ook niet het antwoord op heb.
Ik vind t prima als er migranten ons komen helpen op de arbeidsmarkt, maar ze
moeten dan wel de Nederlandse taal spreken. En zich aanpassen aan onze waarden
en normen en niet hun eigen wereldje creëren
Ja maar eerst al onze Nederlanders aan het wek helpen
Je moet hier geen arbeidsplaatsen creëren die alleen door arbeidsmigranten
kunnen worden ingevuld
Mijn mening is dat eerst de werkelozen in Nederland door omscholing aan de slag
kunnen/moeten
Ten dele mee eens. Vraag is met welke reden we lage lonen arbeid in Nederland
willen hebben? Wie is daar goed mee? Als de opbrengst alleen naar buitenlandse
investeerders gaat creeren we zelf een arbeidstekort dat helemaal niet nodig is.
M.i. zou het beter zijn te streven naar werkgelegenheid die lokaal en regionaal
voordelen biedt. Als die voordelen er niet of onvoldoende zijn: stoppen! dan zijn er
ook geen of weinig arbeidstekorten
Werkzoekenden mogen meer/harder gestimuleerd worden om een baan te
aanvaarden die niet in zijn/haar gewenste werkomgeving ligt
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Mee
oneens



Zolang als er nederlanders, zowel met een autochtone of allochtone achtergrond,
nog zonder werk thuiszitten zal er eerst geprobeerd moeten worden hen aan een
baan te krijgen. Werkgevers zullen verplicht moeten worden hen een fatsoenlijk
salaris te betalen i.p.v. goedkopere arbeidskrachten uit andere landen.



Dat ze eerst maar eens de uitkeringstrekkers aan het werk zetten. Zolang nederland
nog zovele werkeloze heeft, hoeven wij nog niets met arbeidsmigranten.
Diegene die nu thuis zitten eerst aan werk helpen.
Eerst de eigen werkelozen aan het wek zetten.
Eerst de ww ers aan de slag helpen
Eerst maar eens de (gezonde) mensen aan het werk zetten die thuis zitten ,maar
prima kunnen werken.
Eerst proberen om mensen die in de ww of bijstand zitten aan werk te helpen
misschien door omscholing
Er zijn genoeg mensen die nu een ww- of bijstandsuitkering krijgen, terwijl ze wel
gewoon kunnen gaan werken.
Er zijn genoeg werkelozen in nederland
Er zijn nog zoveel mensen met een uitkering, laat die ook iets doen. Laat de
bedrijven in die landen loodsen zetten voor werkgelegenheid daar.
Er zijn ook personen die bij het uwv lopen en niet willen werken laat die maar werk
van arbeidt imigranten doen.
Ga eerst de uitkeringstrekkers eens aan het werk zetten, dat zijn er genoeg.
Het is voor de werkgever gunstig om gebruik te maken van arbeidsmigranten. Deze
mensen werken niet voor het loon wat volgens de Nederlandse wet nodig is om te
betalen en dat geldt ook voor het aantal uren werk etc. Er zijn mensen die zonder
werk zitten die dit werk wel willen doen maar bij voorbaat aan de kant worden
geschoven omdat ze zgn. te duur zijn. Ze zijn niet te duur maar er zijn wettelijke
regels waar de werkgever zich niet aan wil houden. Geldt trouwens niet voor alle
werkgevers maar wel een groot gedeelte. Het is een verschuiving van het probleem.
In Polen komen ze eigen mensen te kort omdat die in Nederland aan het werk zijn
waardoor ze in Polen uit andere landen de mensen moeten halen. Het is toch te gek
dat dit zo gegroeid is.
Het moet niet zijn dat we arbeids migranten blijven halen als er nog zoveel werkloze
in Nederland zijn. Verplicht gewoon de Nederlander die niet wil werken dmv korting
op de uitkering.
Hoe is het toch mogelijk dat wij niet meer zoals vroeger met de handen willen
werken? wat is daar mis mee? ( moet wel lichamelijk kunnen)
Ik denk dat er meer kansen liggen om overheid en bedrijfsleven samen naar
mogelijkheden te laten kijken om een gedeelte van het werk dat hier door
arbeidsmigranten wordt uitgevoerd door Nederlandse ondernemers naar die
landen te brengen. Een bredere welvaart binnen Europa (waar arbeidsmigranten
vanaf komen) geeft een hogere welvaar voor iedereen. Nederland is te klein voor
alle ondernemende mensen dus laten we kijken wat de mogelijkheden zijn om
middels het buitenland Nederlandse bedrijven te laten groeien.
Ik denk dat er ook genoeg mensen thuis zitten die dit werk willen en kunnen doen,
maar het niet doen omdat ze niet tussen arbeidsmigranten willen werken.
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Zeer mee
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Laat die bedrijven dan ook niet de hemel ingroeien.
b.v. martens asperge met enkele honderden hectares. of wijnen paprka met 60 ha.
of die boer uit heythusen met 500ha. aardappelen.0f monahunchampignons.
enz.enz.of v.dijkmeterik met enkele honderden ha.groente;of heleboel logistieke
bedrijvenconcentraties.
Laat eerst de werkloze en uitkeringstrekkers aan de bak gaan
Mensen die hier al verblijven ok.. maar om speciaal daarvoor buitenlandse mensen
hier naar toe te halen?!?
Onze 50plussers zijn niet welkom op de arbeidsmarkt omdat te vaak voor
goedkopere arbeidsmigranten wordt gekoeny
Proberen eerst de mensen hier aan het werk te krijgen beter belonen dan gaat dat
zeker lukken
Waar moeten deze mensen wonen? Voor onze eigen jeugd en andere mensen
hebben nog niet genoeg woonruimte. Ook als de 7 magere jaren aanbreken, en die
komen!, moeten al deze mensen een uitkering ontvangen en wie betaalt dat
dan......
We moeten veel actiever zijn om inwoners van Nederland die geen baan hebben
aan het werk te zetten. 1 keer een aangeboden baan weigeren, 2e keer korting op
uitkering
Werkgevers moeten meer 50+ de kans geven, om een baan te krijgen.
Zolang er nog mensen in de WW zitten (en nog gezond zijn), kunnen zij best ingezet
worden voor deze werkzaamheden. Als motivatie dan wel de uitkeringen wat
gunstiger te zetten zodat ze niet het idee hebben dat ze beter thuis kunnen blijven.
Zolang wij nog steeds Nederlandse mensen die niet aan werk kunnen komen is het
geen goed oplossing. Sterker nog, er is door arbeidsmigranten een oneerlijke
concurrentie op de arbeidsmarkt, zowel op hoogte van salaris, als op
arbeidsvoorwaarden
Zorg eerst voor eigen mensen die werkloos zijn. Vaak hebben zij heel veel moeite
om aan de slag te gaan.
Vluchtelingen uit oorlogsgebieden willen vaak aan het werk maar ook zij komen
moeilijk aan de slag.

Buiten het feit dat arbeidsmigranten met name door werkgevers gebruikt worden,
omdat ze goedkoop zijn (het argument dat Nederlanders dat werk niet willen doen
is niet valide. Indien de voorwaarden waaronder gewerkt moet worden, verbeteren,
dan willen ook Nederlanders dat werk doen. In Polen komen vooral Oekraïners
werken, ook met als argument, dat de Polen dat werk niet willen doen. Vreemd
toch? Door Polen hier naar toe te halen wordt het hele loongebouw laag gehouden,
wat gunstig is voor de werkgevers, ongunstig voor de eigen bevolking. Daarbij komt
dat er nog heel veel Nederlanders aan de kant staan, die graag willen werken. We
moeten er alles aan doen, om juist deze mensen aan werk te helpen!
De arbeidsmigrant verdringt nog steeds de nederlander.Dat probleem moet eerst
eens opgelost zijn
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De gemeente moet eens kritischer naar het vestigingsbeleid van de bedrijven
kijken! We zijn er niet mee gebaat om in de regio gigantische kassencomplexen en
logistieke centra neer te zetten en vervolgens maar over de grenzen te gaan kijken
hoe we het werknemersprobleem op gaan lossen door arbeidsmigranten aan te
trekken met het gevolg dat er ook in woonruimte voorzien moet worden. Een
gemiddelde Nederlander schiet hier niets mee op en begint zich langzamerhand een
vreemdeling in eigen land te voelen.
Die arbeidsmigranten moeten hun eigen land mee opbouwen. Die nemen hun geld,
heel logisch, mee naar huis. Oorlogsvluchtelingen en klimaatvluchtelingen moeten
worden gevraag om de arbeidstekorten op te lossen.Die kosten nu veel geld en
kunnen meestal toch niet terug. Dat laatste is ook economisch gezien veel beter
voor ons. minder kosten en snel aan t werk zodat ze hier normaal kunnen leven
hun eigen broek ophouden. De uitgaven van deze mensen komen dan terug in onze
economie.
Eerst maar eens bij het begin beginnen en je afvragen of bedrijven nog steeds
moeten uitbreiden; groter aanbod laat de prijs van het product ook zakken.
Eerst meer stimulerende maatregelen om inwoners die in de WW zitten of de
bijstand aan het werk te krijgen; daarna pas uitwijken naar arbeidsmigranten.
Er zijn genoeg Nederlanders die dit ook kunnen doen. De tuinders enz willen onze
eigen bevolking echter niet hebben daar deze te duur zijn en maar de normale
aantal uren per dag werken.
Er zijn in Nederland zoveel mensen die ww of bijstand hebben. Ook statushouders
willen graag werken maar mogen vaak niet. Dat kost alleen maar geld terwijl ze heel
graag voor hun brood willen werken.
Er zijn zoveel werkelozen nog.
Er zijn zoveel werken loze in Nederland. Zet die maar eerst in .
Ik vind dat er geen bedrijven moeten komen, die voornamelijk drijven op
arbeidsmigranten. Dat is een heel verkeerde richting.
Meestal zijn dat bedrijven, die slecht zijn voor ONZE leefomgeving: logistieke
bedrijven, Intensieve Veehouderij, Kassenteelt, etc.
De overheid en het bedrijfsleven moeten zich richten op betere werkgelegenheid,
kijk maar eens naar brainport Eindhoven.
Nederlanders die werkeloos zijn verplichten
Op mijn werk werken heel veel arbeids migranten maar ze melden zich veel sneller
ziek of gaan lang de ww in en gaan dan naar hun thuis land.
Er zijn zoveel werkeloze die dit werk ook goed kunnen ik kan en doe het ook.
Dat ze die maar aan het werk zetten
En hoe willen ze het doen met huisvesting
Ook krijgen ze er geld bij uit met de zorgkosten verzekering en geen
eigenrisicodrager
En als ze zich niet verzekeren en er gebeurt wat kunnen ze met terugwerkende
kracht van drie maanden zich volledig verzekeren voor de zorg die ze dan nodig
hebben
Dit word al met al veel te duur en we hebben zelf genoeg werkeloze
Uitkeringen veel te hoog. Er is geen enkele prikkel voor uitkeringstrekkers om aan
het werk te gaan omdat ze nauwelijks meer geld binnen krijgen wanneer ze gaan
werken.
Begrip passende arbeid afschaffen. Bankmedewerkers kunnen b.v. ook in de
logistiek werken. 2 keer werk weigeren, uitkering stoppen/verminderen
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We nemen de pijn niet weg, maar geven een goedkoper alternatief er voor terug.
Daardoor is er geen prikkel om te veranderen.
Zet eerstde Nederlandse mensen maar aan het werk, die NIET WILLEN werken en
gemakkelijk aan een uitkering komen. Niet WILLEN werken, GEEN uitkering. Geloof
me, dan kruipen ze naar het werk.
Zijn zoveel "eigen"mensen die nu een uitkering krijgen die echt wel willen werken
maar gewoon niet in aanmerking komen omdat ze bv boven de 50 jaar zijn.
Geef eerst deze mensen een kans of help ze hierbij door bv omscholing. Telt dubbel
aan en geen uitkering hoeven te betalen en ruimte betreft woningen omdat er gee
arbeidsimigranten hoeven te worden gehuisvest.
Zorg dat meer mensen die in de ww zitten aan het werk gaan
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2 ‘Werklozen moeten verplicht worden elk werk aan te
nemen’
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)
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Op stelling "2 ‘Werklozen moeten verplicht worden elk werk aan te nemen’" antwoordt in totaal 46%
van de respondenten: "(zeer)mee eens". In totaal 29% van de respondenten antwoordt: "(zeer)mee
oneens". Het meest gekozen antwoord (32%) is: "Mee eens". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Neutraal".

Toelichting
Zeer mee
eens













Mee eens




Dan hebben we misschien de arbeidsmigranten niet nodig
Dan maar werk aannemen (tijdelijk) waar je niet voor opgeleid bent. Maar ik ben
dan wel bang dat de mensen dan ongemotiveerd te werk gaan.
In Nederland krijgen de werklozen nog te veel uitkering ,zodoende is er geen prikkel
aanwezig om te gaan werken .In Duitsland is dat wel 't geval ,want daar zijn de
verhoudingen tussen werken en niet-werken financieel veel aantrekkelijker.
Met zoveel vraag naar arbeiders mag er eigenlijk niemand in de WW zijn.
We hebben een grote groep die niet wil en die we wel moeten onderhouden =
verplicht te werk stellen!
Wel is van belang dat er een overbruggingsperiode is van bijvoorbeeld een maand
alvorens men verplicht is werk aan te nemen. Daarbij lijkt het me goed dat iemand
de optie blijft houden om werk te weigeren, wel verliest hij/zij dan uiteraard de
uitkering.
Werkelozen die niet willen krijg je nooit meer aan het werk?.
Ze kunnen altijd zelf verder zoeken tot ze werk hebben wat ze liever doen
Het moet wel redelijk kwa reizen zijn
Zonder uitzonderingen van hoog tot laag
Zorgen nu voor veel ongemak ,kosten veel geld en bezoeken de voedselbank in
plaats van te werken

Als ze willen is er werk genoeg maar je moet wel willen
Behalve personen die het lichaamelijk echt niet kunnen
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Dan hebben we het over werk dat bij hen ( opleiding ) past, niet wat ze zelf graag
willen.
Een systeem als door dhr Buma gisteren toegelicht lijkt wel at.
Elk werk verplicht aan te nemen gaat mij wat te ver. Er is echter meer als voldoende
werk te krijgen momenteel, dat er meer dwang moet komen bet ik het mee eens.
We hebben veelal te maken met beroepswerkelozen denk ik, die willen gewoon niet
werken en dat vindt ik bijzonder slecht.
Er is een tekort aan personeel dus waarom niet.
Er kan veel meer gedaan worden om werkeloze aan het werk te krijgen.
Financiele achteruitgang die de persoon in problemen brengt moet opgelost
worden
Het moet wel kunnen qua gezondheid, leeftijd etc.
Iedereen bijspringen
Ik vind dat ze moeten werken, maar elk werk aannemen? Het werk moet eel bij de
persoon passen
In ieder geval meer laten solliciteren op functies die in de buurt komen van hun
kunnen!
Mee eens in zoverre dat het werk door de betreffende persoon menselijkerwijs
uitgevoerd moet kunnen worden. Maar dat geldt voor elke werkende in NL
Mee eens, maar het moet natuurlijk wel bij hun persoonlijke situatie passen. Werk
weigeren omdat het beneden je opleidingsniveau is vind ik niet kunnen.
Mits echt voor die persoon het uitvoeren van het aangeboden werk ook echt
mogelijk is
Mits het in hun vermogen ligt om deze werkzaamheden te verrichten. Bijvoorbeeld:
Je kunt een verpleegkundige slecht verplichten om stratenmaker te worden of een
kantoormedewerker metselaar te worden.
Mits het wel werk is dat bij deze persoon past. Niet iedereen is geschikt voor
bepaald werk.
En de arbeidsvoorwaarden moeten bij deze persoon passen.
Mits wel enigszins passend.
Mits ze al heel lang thuis zitten
Moet natuurlijk wel redelijk zijn, wat je (nog) kúnt
Moet wel in begin periode mogelijk zijn dat ze gericht werk kunnen zoeken
Moet wel haalbaar zijn voor de werkloze.
Na ‘n bepaalde (langere) periode van werkeloosheid ben ik het met deze stelling
eens. Als dit ‘n aanzienlijk minder goed betaalde baan is dan de werkeloze voorheen
had, dient de werkeloze daarvoor tot op zekere hoogte gecompenseerd te worden.
Na een bepaalde periode van werkenloosheid, men mag de tijd hebben om iets te
zoeken wat bij je past
Na een bepaalde tijd, na aantonen dat hij niet in een gewenste of meer passende
functie terecht kan.
Niet altijd van toepassing.Niveau van de functie is ook belangrijk.
Niet het werk dat ze niet kunnen. Maar dan zouden ze alsnog "verplicht"
vrijwilligerswerk moeten doen
Probleem is echter dat de uitkering vaak hoger is als het loon. Als ze daarna weer
worden ontslagen (dat is namelijk meestal het geval, makkelijk voor de bedrijven)
krijgen ze weer een lagere utikering dan ze in eerste instantie hadden. Logisch dat
de huidige werklozen niet staan te springen om te gaan werken.
Verplicht is erg snel maar wel eerder as nu gebuurd.
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Wanneer mensen te lang werkeloos zijn zouden ze op z,n minst kunnen
proberen.Soms kan dit best wel mee vallen
Weer zo'n zwart-wit stelling. Dat is toch gewoon niet mogelijk. De meeste
werklozen zijn heus niet vrijwillig werkloos. Maar werk moet wel passend zijn. Als
het werk niet passend is, dan heeft er niemand profijt van: het werk lijdt eronder én
degene die het werk tegen zijn zin uitvoert.
Wel tijdelijk verplichten
Zie vraag 4
Zolang dit aansluit bij hun lichamelijke en geestelijke gesteldheid
Zou moeten, maar daar is het nu te laat voor. de vorige kabinetten hebben dit
verzouwd. minder uitkering geven en op toezien dat er niet zwart gewerkt wordt. ik
heb zelf een tijd bij toverland gewerkt en dit werk kan iedereen.

"elk "werk is te breed , passend werk is beter
Afhankelijk van geschiktheid en passendheid
Dat kan niet altijd vanwege gezondheidsproblemen redenen
Elke werkloze heeft zijn eigen verhaal. Onwilligen: ja verplichten alles aan te nemen.
Zijn er andere factoren: goede persoonlijke begeleiding en dan wel een beetje
duwen.
Er moet kritisch gekeken worden wie men deze verplichting wil opleggen! Soms kan
het een goed middel zijn, maar kan ook mensen beschadigen die nog even iets meer
tijd nodig hebben om een geschikte baan te vinden.
Er zijn ook werklozen die wel willen maar niet kunnen. Een goede begeleiding is
beter
Het is belangrijk om mensen duurzaam aan het werk te helpen. Als een werknemer
gelukkig aan het werk is is dit voor zowel werkgever als werknemer gunstig.
Werklozen mogen gerust een tegenprestatie leveren. Het is voor bijna niemand
goed om langdurig thuis te zitten.
Het moet dan wel werk zijn dat enigszins aansluit bij hun normale werk. Tevens mag
hier dan geen misbruik van gemaakt worden, dus wel tegen een eerlijke beloning.
Iemand die werkeloos is en toch aan de slag kan moet men belonen. Nu worden de
inkomsten gekort op de uitkering. Dat werkt niet motiverend. Men zou hier een
staffel moeten aanbrengen op inhoudingen: De uitkering pas afbouwen na een
bepaalde periode zodat de werknemer ook merkt merkt dat hij er financieel op
vooruit gaat als hij.zij werkt. Treedt men bijvoorbeeld na 1 of 2 jaar in vast
dienstverband, de uitkering in z'n geheel stoppen.
Ik vind t moeilijk om te zeggen jij moet werken, maar ik vind t wel belangrijk dat we
allemaal deel moeten nemen aan een goed werkende maatschappij en dat we alle
kansen aan moeten grijpen om te werken al is dat soms onder je niveau.
In bepaalde gevallen is dat mogelijk, maar je moet werklozen (en anderen ook)
nooit inzetten op banen waar ze niet geschikt voor zijn. Dat is alleen maar ten
nadele van beide partijen.
In ieder geval werk waar op dit moment behoefte aan is, al is dat niet zijn opleiding.
Velen krijgen meer met uitkering dan eenvoudig werk.
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In principe ben ik het daar mee eens. Echter: de Nederlandse overheid maakt het
door hun eigen starre regels zeer onaantrekkelijk om dit ook te doen, terwijl veel
werklozen dit echt wel willen doen. Maar als je een baantje voor een half jaar kunt
krijgen, tegen een gereduceerd salaris en je komt dan weer in de WW, dan krijg je
slechts een uitkering op dat gereduceerde salaris. Dan kan zo iemand heel slecht
zijn vaste uitgaven voldoen.
Mijn opvatting neigt licht over naar mee eens.
Motiveren door uitkering voor werklozen langzaam te verlagen, ofwel het verschil
met werkenden groter te maken.
Niet alle werklozen kunnen meer werken ook niet met omscholing. Zij zijn te lang
uit het werkproces.
Niet elk werk, maar toch zou wat dwang niet verkeerd zijn. Iedereen moet iets doen
om de kost te verdienen.
Niet elk werk, maar wel werk
Passend werk mogen zij naar mijn idee niet weigeren of korten op de uitkering
Week nemen gaat leiden tot ernstige bedrijfsongevallen of meer mensen die met
bore-out of burn-out klachten thuis komen te zitten.
Het probleem zit hem in langdurige niet willende. En de giga papiertjes drift van
Nederland.

De meeste die nu nog werkeloos zijn willen, denk ik, niet werken. Op een paar
uitzonderingen na natuurlijk.
Dit zal de werknemer maar ook de werkgever niet altijd ten goede komen als goede
motivatie ontbreekt.
Elk werk is overdreven, elk werk wat enigszins in de lijn ligt van beroep of ambitie
Elk werk vindt van niet. Wel werk wat bij hun afgelopen werkzaamheden in de
buurt komt.
Geef ze een opleiding, een goed salaris en zelfvertrouwen, wardeer ook deze
mensen. Het UWV doet niets voor deze mensen.
Het mag geen verdienmodel worden voor ondernemers: werklozen verplichten om
werk en daardoor lagere lonen betalen. Loon naar arbeid
Het moet lichamelijk en geestelijk ook kunnen. thuis blijven is niet voor iedereen
goed, per persoon nachecken of het mogelijk is en ook de capaciteiten zien van de
werkloze persoon, niet alles over een kam scheren
Ik vind dat met name mensen in langdurige uitkeringen zoals bv de wao, herkeurd
of gedwongen moeten worden tot werk wat wel past of vrijwilligerswerk.
Ik vind niet dat iemand die een universitaire opleiding heeft gehad aan de lopende
band moet gaan staan.
Je kunt iemand niet verplichten werk aan te nemen dat hij geestelijk of mechanisch
niet aan kan. daar wordt niemand beter van.
Je kunt niet van iedereen verlangen dat hij/zij bepaalde werkzaamheden kan
verrichten. Zowel lichamelijk als wel geestelijk zitten daar toch beperkingen aan.
Kom op zeg,iemand die altijd op kantoor heeft gezeten hoef je niet te verplichten
om asperges te gaan steken.
Licht veel genuanceerder
Moet enigzins passen of geschikt te maken zijn
Moet wel werk zijn wat in de mogelijkheden ligt van de werkloze. Dit wat betreft
lichamelijke belasting, en ook wat betreft opleidings niveau.
Moeten wij ze eerst motiveren anders wordt het een fiasco
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Niet elk werk, het moet wel bij hun ervaring/kunnen passen.
Niet elk werk, maar probeer ze wel meer te stimuleren dat ze iets doen.
Niet iedereen is fysiek geschikt om seizoen arbeid te doen en heeft meestal een
opleiding genoten die fysiek wel bij haar of hem past
Niet iedereen is hier voor geschikt. Je zult maar werkgever zijn en een onwillige
opgedrongen krijgen.
Niet iedereen kan al het werk doen ivm gezondheid of hoe slim je bent
Niet iedereen kan elk werk doen vanwege bijv gezondheid of leeftijd
Niet iedereen kun (helaas) je overal inzetten! Maar sneller iemand weer ergens
inzetten zou wel een stap vooruit zijn t.o.v. sommige huidige situaties.
Niet mee eens want niet elke werknemer kan de aangeboden werkzaamheden
doen. Dat hangt van veel factoren af. Dit kan een lichamelijke probleem zijn of een
psychisch probleem of een praktisch probleem. Maar ook bijv. dat iemand niet lang
kan staan en een staand beroep krijgt voorgeschoteld. Dit werkt niet. De
betreffende werknemer zal dan in de ziektewet komen met alle kosten en sores die
dat dan weer met zich meebrengt. Geen gewenste situatie.
Nu levert dit hen financieel geen voordeel op. Bovendien kunnen mensen hier ook
doodongelukkig van worden --> Burnout. Desondanks denk ik dat ze wel sneller iets
moeten aannemen.
Voor 50plussers is er ook geen "ander"werk
Wanneer het niet past bij iemands psychische of fysieke mogelijkheden is dit niet
duurzaam.
We moeten er alles aan doen om werklozen aan bij hen passend werk te helpen.
Dwangarbeid lijkt me meer iets voor dictaturen!
Werkelozen moeten ook geschikt zijn voor een bep. werk, anders gaat het niet
functioneren en dan staan de werkgevers daar niet op te wachten
Ze zouden moeten kunnen kiezen, werk doen wat je verschrikkelijk vindt leidt to
misschien alleen maar meer problemen.
Zou niet graag zien dat een bouwvakker ineens in de zorg zit en spuiten mag geven

Iedereen heeft zijn talenten.
Niet iedereen is geschikt voor bepaald werk. Een werkgever stelt zijn eisen en een
werknemer mag ook zijn eisen stellen. Samen kom je dan tot een deal of niet. Er
wordt nogal simpel gedaan over het oplossen van de werkloosheid. Het gaat nog
altijd om mensen. Zorg voor diversiteit in werkgelegenheid en niet zoals nu gebeurt:
logistiek, logistiek en nog eens logistiek of op het land gaan werken.
Niet iedereen kan hetzelfde werk doen en niet elke soort werk is geschikt voor
iedereen.
Op redelijkheid selecteren is misschien een groot woord maar we moeten het
aantal werkelozen nog meer terugdringen. Mensen via studie en leer/werk
projecten weer aan een baan helpen
Zie vorige toelichting

Als het passend werk is wel!
Vind niet dat ze alles aan moeten nemen, maar vind ook niet dat ze alles kunnen
blijven weigeren.
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:

TIP HorstaandeMaas
Arbeidsmigranten
11 maart 2019 tot 18 maart 2019
597
4,0% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
2
18 maart 2019
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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