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Onderzoeksvraag

Op welke manier wordt de retourmigratie-
intentie van Poolse arbeiders in Nederland 
beïnvloed door hun sociale netwerken?



Poolse arbeidsmigranten in NL

Vrij verkeer van werknemers binnen EU

Sociale onrust:
‘vloedgolf van goedkope arbeidskrachten 
die Nederland zal overspoelen’ 
(Marijnissen en De Wit in NRC, 2006)

Toetreding Oost-Europa in 2004



Polen in Nederland



Invloed van toestroom Polen

Bezwaren
Verdrukking van Nederlandse werknemers
Druk op lonen en sociale zekerheid

Van den Berg, et al, 2008; Heyma, 2008
Poolse arbeiders meestal actief in sectoren 
waar tekort is aan arbeidskrachten
CAO’s bepalen lonen
Polen maken zelden gebruik van recht op 
sociale zekerheid



Migratietheorie

Twee stromingen
Deterministische visie
Humanistische visie

Transnationalisme
Erkenning van rol sociale netwerken



Conceptueel model (beknopt)

Individu

Sociaal netwerk 
Nederland

Factoren in 
Polen

Factoren in 
Nederland

Retourmigratie 
intentie

Sociaal netwerk 
Polen



Plan van aanpak

Doelgroep: 
Poolse arbeidskrachten in de lage-lonen sector

Enquete (Pools)
Persoonlijke karakteristieken
Sociale netwerken
Andere zaken

Geld terugsturen (remittances)
Kansen op baan
Tevredenheid woonsituatie
Etc…



Veldwerk

Voornamelijk gerecruteerd via 
uitzendbureaus gespecialiseerd in Poolse 
arbeiders

Totaal 124 respondenten



Registratie

Overzetten fysieke enquetes naar SPSS
Persoonlijk nummer
Problemen



Resultaten (1)

Karakteristieken van respondenten
Gemiddelde leeftijd: 33 jaar
Ruime meerderheid uit West-Polen
73% man; 27% vrouw
47% meer dan 12 jaar opgeleid
70% heeft partner of is getrouwd
68% stuurt geld terug naar Polen



Resultaten (2)

Karakteristieken van de sociale netwerken
Ruime variatie
Eénderde heeft familie in Nederland
75% heeft vrienden in Nederland
Daarvan heeft 50% vrienden van Nederlandse

afkomst



Resultaten (3)

De migratie-intenties
50% is van plan definitief terug te keren naar Polen
34% is van plan ieder jaar voor een bepaalde periode
naar Nederland te komen
12% is van plan naar een ander land te trekken
4% is van plan voorgoed in Nederland te blijven



Conclusies (1)

2 verschillende groepen

Jonger en single: 
Groot sociaal netwerk
Sturen minder vaak geld terug
Blijven vaker in Nederland

Ouder en getrouwd: 
kleiner sociaal netwerk
Sturen vaak geld terug
Willen vaker terug



Conclusies (2)

Wanneer mensen terug willen binnen een jaar, 
dan zijn ze vaak ook kort hier, dit komt omdat
familie en vrienden worden gemist

Geen directe relatie tussen groottes en vormen
van sociale netwerken in beide landen en de 
migratie-intentie



Conclusies (3)

De initiële reden van de komst naar Nederland 
heeft invloed op de migratie-intentie.

Plezier op het werk vanwege de sociale
contacten verhoogt de kans op het houden van 
een connectie met Nederland.



Discussie



Scriptie

Te vinden op 

http://irs.ub.rug.nl/ppn/991978269

Hartelijk dank voor uw aandacht

http://irs.ub.rug.nl/ppn/991978269
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