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INZETBAARHEIDSOVERTUIGINGEN HONGAARSE FREEMOVERS
Summary
The influence of working conditions in Dutch warehouses on employability beliefs of Hungarian free
movers
In their transition to the labour market of Western European EU member states, Central and Eastern
European free movers often find themselves in low-paid jobs with precarious working conditions.
Central to this contribution is the question of how Hungarian free movers experience their employability
in the context of their life history, their education, and their migration experience and experience with
working conditions in Dutch warehouses. Analysis of 18 phenomenological interviews show that
Hungarian free movers often face precarious working conditions in warehouses, which hinders the
opportunity of learning Dutch, and leads to an exhaustion of energy reserves and an uncertain financial
situation. This often coincides with a life history characterized by loss experiences, which means that
even employees who completed higher education and who have relevant work experience lack the
belief that they will find a job they really aspire. This finding is consistent with the conservation of
resources theory, which states that the loss of resources leads to stress and insecurity, which hinders
the proactive behavior needed to improve a position in the labour market.

Key words: warehouses, work conditions, precarious work, migration, free movers, employability,
conservation of resources.
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Samenvatting
Bij hun transitie naar de arbeidsmarkt van West-Europese EU-lidstaten komen Midden- en OostEuropese free movers vaak terecht in laagbetaalde banen met precaire werkomstandigheden. Centraal
in dit onderzoek staat de vraag hoe Hongaarse free movers hun inzetbaarheid beleven in de context van
hun levensloop, hun opleiding, hun ervaringen in Nederland en de werkomstandigheden in Nederlandse
distributiecentra. Uit analyse van 18 fenomenologische interviews blijkt dat Hongaarse free movers vaak
te maken hebben met precaire werkomstandigheden in distributiecentra, die leiden tot de
onmogelijkheid om Nederlands te leren, uitputting van energiereserves en een onzekere financiële
situatie. Vaak valt dit samen met een levensloop die wordt gekenmerkt door verlieservaringen, waardoor
ook werknemers met een voltooide vervolgopleiding en relevante werkervaring de overtuiging missen
dat zij een baan zullen vinden die zij werkelijk ambiëren. Deze bevinding is in overeenstemming met de
conservation of resources theory, die stelt dat het verlies van hulpbronnen leidt tot stress en
onzekerheid, wat proactief gedrag dat nodig is voor het verbeteren van een positie op de arbeidsmarkt
hindert.

Trefwoorden: distributiecentra, werkomstandigheden, migratie, free movers, inzetbaarheid,
inzetbaarheidsovertuigingen, conservation of resources theory
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Inleiding

Uitbreidingen van de Europese Unie (EU) in 2004, 2007 en 2013 maakten het voor werknemers
uit Midden- en Oost-Europese lidstaten mogelijk om (net als werknemers uit de andere lidstaten)
zonder tewerkstellingsvergunning in alle EU-lidstaten te werken. Hoewel er eerder al sprake was van
een oost-westmigratie van arbeid, heeft het openstellen van de grenzen voor de interne arbeidsmarkt
deze stroom enorm doen toenemen (Drinkwater, Eade, & Garapich, 2009). In plaats van migranten kan
in deze context beter worden gesproken over free movers, omdat dit begrip beter dan ‘migratie’ het
gebruikmaken van het recht uitdrukt dat iedere Europese ingezetene heeft om te werken in ieder van de
andere EU-landen (Favell, 2008; Krings, Bobek, Moriarty, Salamońska, & Wickham, 2013). Vaak wordt
verondersteld dat de motivatie van Midden- en Oost-Europese werknemers om in het westen te gaan
werken vooral gedreven wordt door economische overwegingen (Józsa & Vinogradov, 2017). In
werkelijkheid zijn hun motieven verschillend en zelden puur economisch van aard. Velen zijn goed
opgeleid en hopen een carrière in het verlengde van hun opleiding te kunnen realiseren (Guth & Gill,
2008; Kennedy, 2010). Echter, voor veel free movers staat de werkelijkheid het realiseren van deze
ambities in de weg. Hindernissen zoals een beperkte vaardigheid om zich in de taal van het gekozen land
uit te drukken, gebrekkige kennis van wetgeving en sociale zekerheidsregelingen, en stigmatisering van
Midden- en Oost-Europeanen in West-Europa leiden ertoe dat velen eindigen in posities aan de
onderkant van de arbeidsmarkt, in plaats van hun ambities te verwezenlijken (Ryan, Sales, Tilki, & Siara,
2008).
Vanwege continue veranderingen in werk is het voor werknemers belangrijk dat zij blijven
investeren in hun inzetbaarheid: het vermogen van werknemers om verschillende werkzaamheden en
functies adequaat uit te voeren (Grundemann & De Vries, 2002). Investeren in inzetbaarheid vraagt om
extra inspanning van werknemers. Echter, door belemmeringen in persoonlijke en structurele factoren
kunnen mensen zich gehinderd voelen om te investeren in hun inzetbaarheid. Persoonlijke factoren zijn
dat het individu zelf mogelijkheden heeft om invloed uit te oefenen, terwijl structurele factoren gelegen
zijn in de bredere werkomgeving van het individu (Berntson, Sverke, & Marklund, 2006). Recent is
gesuggereerd dat iemands overtuiging dat hij inzetbaar is, die voorafgaat aan gedrag dat bijdraagt aan
de eigen inzetbaarheid, wordt gevormd door ervaringen die zowel structureel als persoonlijk van aard
zijn (Forrier, De Cuyper, & Akkermans, 2018). Persoonlijke overtuigingen over de eigen inzetbaarheid
ontstaan zo in wisselwerking met ervaringen die men opdoet in het leven. Dit sluit aan bij de
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conservation of resources theory (COR; Hobfoll, 1989, 2002), die stelt dat mensen ernaar streven om
hulpbronnen die zij nodig hebben voor hun leven te behouden, te beschermen en uit te bouwen. Hierbij
neigen individuen ernaar om meer waarde te hechten aan verlies van hun hulpbronnen dan aan het
verkrijgen van extra hulpbronnen. Gedrag gericht op het voorkomen van verlies van hulpbronnen heeft
echter een negatieve invloed op de motivatie om nieuwe hulpbronnen aan te boren, wat vervolgens het
zelfbeeld weer negatief beïnvloedt (Hobfoll, 1989). De COR-theorie biedt een benadering om structurele
en persoonlijke factoren met betrekking tot inzetbaarheidsovertuigingen te begrijpen (Vanhercke, De
Cuyper, Peeters, & De Witte, 2014; Vanhercke et al., 2015). Hoewel persoonlijke factoren met
betrekking tot inzetbaarheidsovertuigingen eerder werden onderzocht, is dit nog niet onderzocht in
wisselwerking met structurele factoren (Forrier et al., 2018).
In deze bijdrage staat de wisselwerking tussen structurele en persoonlijke factoren van Middenen Oost-Europese free movers centraal. Door hun kwetsbare situatie op de West-Europese
arbeidsmarkt, krijgen Midden- en Oost-Europese free movers vaak te maken met precaire
werkomstandigheden, zoals blijkt uit eerder onderzoek in de horeca (Irimiás & Michalkó, 2016; Rydzik,
Pritchard, Morgan, & Sedgley, 2017), in de landbouw (Kroon & Paauwe, 2014; Rye & Andrzejewska,
2010; Wiesböck, 2016) en in huishoudens (Anderson, 2007; Van Walsum, 2011). Als precaire
werkomstandigheden worden verinnerlijkt, kunnen deze bijdragen aan een negatief perspectief op werk
en inzetbaarheid (Thozhur, Riley, & Szivas, 2007).
Om te onderzoeken welke invloed werkomstandigheden en persoonlijke factoren hebben op
inzetbaarheidsovertuigingen van Midden- en Oost-Europese free movers werden interviews gehouden
met Hongaarse werknemers in Nederlandse distributiecentra. Het aantal distributiecentra in Nederland
groeit hard en er is veel vraag naar (laagbetaald) personeel. Negatieve berichtgeving over
werkomstandigheden in distributiecentra heeft al geleid tot Kamervragen (Tweede Kamer der StatenGeneraal, 2018).
Het onderzoek draagt bij aan een beter begrip van het samenspel tussen structurele en
persoonlijke factoren met betrekking tot inzetbaarheid (Forrier et al., 2018). Daarnaast is er weinig
onderzoek dat inzetbaarheid onderzoekt in de context van laaggeschoold werk en migratie (Croucher,
Ramakrishnan, Rizov, & Benzinger, 2018). Verder draagt het onderzoek bij aan het bestuderen van
werkomstandigheden aan de onderkant van de arbeidsmarkt vanuit individuen (Ferraro, Pais, Rebelo
Dos Santos, & Moreira, 2018).
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Theoretische achtergrond van het onderzoek

Werkomstandigheden in Nederlandse distributiecentra
Sinds 2013 zijn er in Nederland meer dan 100 megadistributiecentra geopend en dit aantal
neemt nog steeds toe (Buck Consultants International, 2020). Er is een groeiende vraag naar
orderpickers of logistiek medewerkers, waarvoor een laag of geen expliciet opleidingsniveau wordt
gevraagd (Van der Aalst et al., 2019). Incidenten en berichtgeving over hoge werkdruk en slechte
werkomstandigheden maken de sector echter een weinig aantrekkelijke werkgever. Deze situatie maakt
dat Midden- en Oost-Europese free movers gemakkelijk emplooi in deze sector vinden.
Naar aanleiding van groeiende internationale bezorgdheid over precaire
arbeidsomstandigheden in de wereld heeft het International Labour Office (ILO) – in overeenstemming
met het door de Verenigde Naties geformuleerde duurzame ontwikkelingsdoel ‘Decent Work and
Economic Growth’ – richtlijnen opgesteld waarmee bepaald kan worden of een functie precaire
kenmerken heeft (International Labour Office, 2013). Werkomstandigheden worden als decent
(‘fatsoenlijk’) beschouwd wanneer ze in een zodanig inkomen voorzien dat werknemers daarmee
kunnen meedoen in de maatschappij (productive work), wanneer die werknemers rechtmatig beloond
en behandeld worden (equity), beschermd zijn ingeval van ziekte en arbeidsongeschiktheid, en kunnen
deelnemen aan een sociale dialoog met hun werkgever (International Labour Office, 2013). Precaire
werkomstandigheden verwijzen naar onzekere, niet-standaard arbeidsrelaties, waarin werknemers
weinig rechten hebben of met deze rechten onbekend zijn (Benach & Muntaner, 2007; Kalleberg, 2009).
Hoewel de eerlijk-werkagenda zicht richt op landen, is het mogelijk de criteria op baanniveau toe te
passen, waardoor er een internationale standaard is om de kwaliteit van werk te beoordelen (Ferraro et
al., 2018). De criteria sluiten aan bij onderzoek naar psychosociale kenmerken van het werk,
werkgezondheid en ethische en juridische richtlijnen (Ghai, 2003). De Inspectie SZW constateert dat de
combinatie van laagbetaald werk, tijdelijke banen en de inzet van Midden- en Oost-Europese
werknemers de kans op precaire omstandigheden vergroot (Inspectie SZW, 2019).

Inzetbaarheidsovertuigingen
Inzetbaarheid is het individuele vermogen om werk te vinden, te behouden en zich te
ontwikkelen als het werk verandert (Hillage & Pollard, 1998). Het is het gevolg van zowel individuele
kenmerken als van structurele kenmerken, zoals ruimte op de arbeidsmarkt (Thijssen, Van der Heijden,
& Rocco, 2008). Inzetbaarheidsovertuigingen zijn een individueel kenmerk, dat iemands denkbeelden
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betreft over zijn vermogen om een betere baan te kunnen vinden of om vooruitgang te boeken op de
huidige werkplek (Berntson & Marklund, 2007; Vanhercke et al., 2015). Inzetbaarheidsovertuigingen
hangen samen met inspanningen om de eigen positie te verbeteren (Vanhercke et al., 2014).
Inzetbaarheidsovertuigingen worden niet alleen gevormd door persoonlijke eigenschappen en
competenties, maar worden evenzeer beïnvloed door de context waarin het individu zich bevindt
(Forrier et al., 2018). Structurele kenmerken van de omgeving, zoals precaire werkomstandigheden,
kunnen inzetbaarheidsovertuigingen daarom mede vormen.

Conservation of resources theory (COR)
Hoe structurele kenmerken, zoals precaire werkomstandigheden, inzetbaarheidsovertuigingen
vormen, kan worden begrepen vanuit het perspectief van de conservation of resources theory (COR;
Hobfoll, 1989, 2002). Centraal in deze theorie staat het idee dat mensen streven naar behoud van voor
hen belangrijke hulpbronnen (Hobfoll, 1989). Hulpbronnen kunnen tastbare objecten zijn die van
waarde zijn voor individuen, sociale instituties als een huwelijk of status, persoonlijke eigenschappen
zoals zelfredzaamheid, of persoonlijke energiebronnen die men kan aanwenden om nieuwe
hulpbronnen te verkrijgen, zoals een betere positie en inkomen (Alarcon, Edwards, & Menke, 2011). Het
verkrijgen van nieuwe hulpbronnen genereert positieve gevoelens en energie, die bijdragen aan het
verwerven van volgende hulpbronnen in een opgaande, positieve spiraal (Xanthopoulou, Bakker,
Demerouti, & Schaufeli, 2009b). Het verliezen van hulpbronnen kost daarentegen juist veel energie,
omdat deze wordt aangewend voor het behoud van resterende hulpbronnen in plaats van voor het
verwerven van nieuwe hulpbronnen (Vanhercke et al., 2015). Deze negatieve spiraal gaat uiteindelijk
ten koste van iemands zelfbeeld en diens inzetbaarheidsovertuigingen (Berntson et al., 2006).
Goede werkomstandigheden die voldoen aan de eerlijk-werkcriteria fungeren als een positieve
hulpbron, waaruit individuen energie kunnen putten om nieuwe hulpbronnen te bereiken
(Xanthopoulou, Bakker, Demerouti, & Schaufeli, 2009a), zoals financiële zekerheid of mogelijkheden
voor loopbaanontwikkeling (Anker, Chernyshev, Egger, Mehran, & Ritter, 2003; Forrier et al., 2018;
Vanhercke et al., 2015). De energie die men verkrijgt uit goede werkomstandigheden vertaalt zich in een
positieve inzetbaarheidsovertuigingen. Blootstelling aan precaire werkomstandigheden leidt tot
spanning en onzekerheid over inkomen, afhankelijkheid, discriminatie en vermoeidheid (Demerouti,
Bakker, & Bulters, 2004). Dit doet afbreuk aan iemands zelfbeeld, als gevolg waarvan de energie
ontbreekt om de situatie te verbeteren, waardoor hij in een spiraal van verlies aan hulpbronnen zal
terechtkomen (Hobfoll, 1989; Westman, Hobfoll, Chen, Davidson, & Laski, 2005). Een spiraal van verlies
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aan hulpbronnen vreet aan het beeld dat men van zichzelf heeft. Zo tonen Thozur en collega’s (2007)
aan dat laagbetaald personeel zijn eigen inzetbaarheid slechts omschrijft in termen van kansen op
gelijksoortige tijdelijke en laagbetaalde functies, in plaats van in termen van loopbaanontwikkeling. Dit
laat zien hoe precaire werkomstandigheden worden geïnternaliseerd en onderdeel worden van iemands
zelfbeeld (Thozhur et al., 2007). Midden- en Oost-Europese free movers kunnen bij hun verhuizing naar
westerse landen in een spiraal van verlies terechtkomen: het verlies van hun sociale en professionele
netwerken, en het verlies van hun spaargeld als gevolg van de kosten voor de verhuizing. Dit verlies aan
middelen neemt nog toe naarmate men een baan met onzekere arbeidsvoorwaarden in het land van
bestemming aanvaardt, wat over het algemeen leidt tot verdere verliezen, zoals het onvermogen om
voor de eigen familie te zorgen, en tot stress (Alberti, 2014; Favell, 2008; Lewis, Dwyer, Hodkinson, &
Waite, 2015).
De propositie die in dit onderzoek centraal staat is dan ook dat ervaring met precaire
werkomstandigheden een negatief effect zal hebben op de inzetbaarheidsovertuigingen van Midden- en
Oost-Europese free movers. Deze propositie werd onderzocht in een populatie van Hongaarse free
movers die werkzaam zijn in diverse distributiecentra in Nederland.

Methode van onderzoek

Onderzoeksopzet
Omdat de populatie van het onderzoek (Hongaren die werkzaam zijn in distributiecentra in
Nederland) lastig toegankelijk is en het onderwerp gevoelig kan zijn voor de deelnemers, is gekozen
voor een interviewstudie volgens Seidmans richtlijnen voor fenomenologisch onderzoek (Bevan, 2014;
Seidman, 2006). Deze methode laat toe dat er naast het onderwerp van de studie, het verkennen van de
werkomstandigheden en inzetbaarheidsovertuigingen, ook aandacht is voor de bredere context van de
ervaringen van de geïnterviewden.

Procedure en steekproef
De grootste groep Midden- en Oost-Europese werknemers is van Poolse origine. Hongaren
vormen een minderheid. Er zijn geen cijfers over het aantal Hongaren dat in distributiecentra in
Nederland werkt, maar de Inspectie SZW stelt dat ongeveer driekwart van de Midden- en Oost-Europese
werknemers in laaggeschoolde banen emplooi vindt (Inspectie SZW, 2019).
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Het doel om 15 tot 20 fenomenologische interviews te houden werd bepaald aan de hand van
vergelijkingen met de steekproefomvang van andere diepte-interviewstudies op het gebied van
migranten- of vrijetijdsbesteding (Fitzgerald & Hardy, 2010; Krings et al., 2013; Weishaar, 2008) en
migratiegerelateerde fenomenologische interviewstudies (Alexis & Vydelingum, 2005; Troy, Wyness, &
McAuliffe, 2007; Wong & Musa, 2015). Na 18 interviews, met een duur die varieerde van 30 minuten tot
3 uur, is besloten dat er saturatie optrad en zijn er geen nieuwe interviews meer gepland. De interviews
vonden plaats in februari en maart 2019.
Aan het begin van de interviews werd aan elk van de deelnemers een
toestemmingsovereenkomst overhandigd, waarin de vertrouwelijkheid, de focus en de relevantie van
het onderzoek en de interviewprocedure werden uitgelegd. De deelnemers werd uitgelegd dat zij de
mogelijkheid hadden om het interview op elk moment te stoppen en dat zij geen vragen hoefden te
beantwoorden waar ze zich ongemakkelijk bij voelden. Alle interviews werden opgenomen en later
getranscribeerd. Tijdens de interviews werden aantekeningen gemaakt om observaties over de
dynamiek van het gesprek vast te leggen. De interviews werden gehouden op diverse openbare locaties
in Zuid-Nederland, buiten de werkplek, om ervoor te zorgen dat deelnemers vrijelijk konden spreken
over hun werkomstandigheden.
Respondenten werden in eerste instantie geworven via sociale media, door een oproep te
plaatsen in de facebookgroep Hollandiai Magyarok Facebook Csoportja ('Hongaren in Nederland'), met
ongeveer 37.500 leden. Deze wervingsstrategie leverde in eerste instantie 12 contacten op, die de
onderzoekers vervolgens doorverwezen naar 8 andere contacten, van wie er 6 instemden met deelname
aan het interview. Alle 18 respondenten voldeden aan de primaire steekproefcriteria: ze waren
Hongaars en werkten in laaggekwalificeerde functies in Nederlandse distributiecentra. Twee van de
respondenten identificeerden zichzelf als Hongaren uit Transsylvanië (Roemenië) en Novi Sad (Servië).
Het Hongaars is de moedertaal van alle respondenten.
De steekproef bestond uit iets meer mannen (56%) dan vrouwen (44%). Leeftijden varieerden
van 20 tot 53 jaar, en de tijd die zij in Nederland doorbrachten varieerde van 5 maanden tot 11 jaar. Ten
tijde van de gegevensverzameling had 44% van de respondenten een arbeidsovereenkomst met een
uitzendbureau. Ten tijde van de interviews werkte 55,6% van de steekproef in de functie van
orderpicker. Sommigen (22%) hadden aanvullende taken, zoals het begeleiden van nieuwe werknemers.
Overige functies waren magazijnmedewerker (22%), waarbij ook orderpicken deel van de
taakomschrijving was. De overigen bekleedden hogere functies, zoals teamleider. Iets minder dan de
helft (44%) had voorafgaande werkervaring in het buitenland, namelijk in Duitsland, Oekraïne,
9
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Griekenland, Ierland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Veel respondenten
hadden een vervolgopleiding na de middelbare school (44%), terwijl slechts één van de respondenten
een opleiding had op het gebied van logistiek.

Interviewmethode
Fenomenologische interviews worden onderverdeeld in de fasen contextualisering, het leren
begrijpen van het fenomeen en het verklaren van het fenomeen (Bevan, 2014). In de
contextualiseringsfase wordt de respondent in staat gesteld om het fenomeen (hier: zijn
inzetbaarheidsovertuiging) te verklaren vanuit zijn levensgeschiedenis, zoals de motivatie voor migratie
of de aard van eerdere werkervaringen in Hongarije. In de tweede fase van het interview onderzocht de
respondent zijn inzetbaarheidsovertuiging in relatie tot ervaringen met betrekking tot de Nederlandse
arbeidsmarkt, met speciale aandacht voor de door hem ervaren werkomstandigheden. Tot slot
trachtten respondenten betekenis toe te kennen aan hun ervaringen die zij in de eerste en tweede fase
beschreven, in relatie tot hun inzetbaarheidsovertuigingen. Om de respondenten volgens de
fenomenologische interviewmethode inzicht te geven in hun levensgeschiedenis, hun ervaringen in
Nederland en hun huidige werkomstandigheden in relatie met hun inzetbaarheidsovertuiging werden de
volgende (groepen van) vragen gesteld:
Contextualisering bestond uit vragen over de levensgeschiedenis van de respondent aan de
hand van diens familieachtergrond en jeugd, vroegere dromen over werk, opleidingsachtergrond,
ervaring met werk in Hongarije, motivatie om te migreren, ervaringen met werk in Nederland en hoe
men in de huidige baan terecht is gekomen.
Begrip van werkomstandigheden in relatie inzetbaarheid stond centraal in de tweede fase van
het interview. Via vragen over huidige werkomstandigheden en sociale netwerken op en buiten het
huidige werk werd uitgeweid naar iemands inzetbaarheidsovertuigingen.
Werkomstandigheden werden onderzocht door de beleving van zeven minimale criteria van
‘fatsoenlijk werk’ (Ferraro et. al, 2018) te bespreken. Vragen hierover werden geformuleerd aan de hand
van de kernbegrippen van ieder kenmerk. Het niet voldoen aan een of meerdere van deze criteria duidt
op de aanwezigheid van precaire werkomstandigheden.
Netwerken werden besproken aan de hand van collega’s op het werk (nationaliteit, taal),
contacten met andere Hongaren en contacten met Nederlanders.
Inzetbaarheidsovertuigingen werden vastgesteld in een driedelige vraag op basis van Croucher
en collega’s (2018), waarin de respondent benoemt wat hij verstaat onder een 'betere baan', bedenkt
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INZETBAARHEIDSOVERTUIGINGEN HONGAARSE FREEMOVERS
welke mogelijke banen bij deze categorie passen, en ten slotte reflecteert op zijn vermogen om een
dergelijke baan te verkrijgen.
Verklaren van de eigen inzetbaarheidsovertuiging gebeurde door de respondent te laten
reflecteren op de vraag hoe zijn ervaringen zoals in het interview zijn besproken van invloed zijn op zijn
inzetbaarheidsovertuigingen.

Analyse
Het analyseren van fenomenologische interviews omvat drie fasen. In de eerste fase worden
vrijelijk verkennende notities gemaakt bij de niet-gecodeerde interviewtranscripties om te reflecteren
op de inhoud en de context van de interviews. Vervolgens worden interviews gecodeerd met behulp van
in-vivocodering, waarbij transcripten regel voor regel werden gecodeerd met behulp van Atlas.ti. Hieruit
werden hogere-ordecodes afgeleid. Ten slotte werden collectieve thema's gecreëerd door verbindingen
te leggen tussen codes van hogere orde. Omdat de interviews in het Hongaars plaatsvonden, heeft de
eerste auteur dit proces in samenspraak met de tweede auteur doorlopen, door steeds toe te lichten
wat de strekking van de in-vivocodes was. Voor dit artikel zijn relevante citaten vertaald in het
Nederlands.

Resultaten

Inzetbaarheidsovertuigingen
Op basis van de interviews is vastgesteld dat de helft van de steekproef ten tijde van het
interview een lagere functie bekleedden vergeleken met hun opleidingsachtergrond of hun
arbeidsverleden. Op de vraag wat een betere functie voor hen zou inhouden, antwoordden 7 van de 18
respondenten dat zij een functie ambieerden in hun voormalige vakgebied en in het verlengde van hun
opleiding. De beroepen die genoemd werden en waarvoor de respondenten door opleiding en ervaring
zouden kwalificeren zijn ICT-professional, kok, chauffeur, sociaal werker, hr-adviseur, ingenieur en
journalist. In het vervolg van de analyse worden met name de bevindingen van deze 7 respondenten
centraal gezet, omdat zij model staan voor bredere dan economische motieven om in het westen te
willen werken. Hoewel ieder een eigen verhaal heeft waarom hun ambities niet tot een baan op hun
eigen vakgebied leidden, is er een patroon zichtbaar vanaf het moment dat respondenten ervoor kozen
om te gaan werken in het westen. Zo bleek dat van deze groep allen voor hun eerste baan in Nederland
een positie accepteerden op een niveau onder hun kwalificaties. Vervolgens was deze groep niet in staat
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om een baan te vinden die wel aansloot bij hun kwalificaties. De rationale voor dit patroon komt tot
uitdrukking in de volgende quote:

‘Ik dacht dat ik hier zou komen werken, en dan drie of vier keer per week naar de avondschool
[om Nederlands te leren] zou gaan [...] en dan heel snel Nederlands zou leren. Het bleek echter dat ik
geen mogelijkheden had om dit te doen [...] omdat er geen taalschool in de buurt van mijn werk was en
ik ook niet de financiële achtergrond had om me dit te kunnen veroorloven’ (respondent 1, p. 24).

Zo kwamen meer belemmeringen naar voren. De genoemde belemmeringen die men ervoer
waren: een gebrek aan kennis van de Nederlandse taal (genoemd door allen), in combinatie met een
gebrek aan eerdere werkervaring in het gezochte vakgebied, tegenslagen om überhaupt werk te vinden,
financiële onzekerheid, geen netwerk, of de angst om op de huidige werkplek verworven privileges te
verliezen. Daarnaast verwees men naar vermoeidheid en demotivatie, die leidden tot een gebrek aan
energie om achter hun droom aan te gaan.

Invloed van werkomstandigheden op inzetbaarheidsovertuigingen
In vragen over hun werkomstandigheden benoemden 77,8% van de respondenten precaire
elementen in hun huidige werk. Gedurende hun hele loopbaan in Nederland hadden alle respondenten
echter te maken gehad met precaire werkomstandigheden. Het meest genoemd werden de fysiek zware
werkzaamheden en de lage lonen, excessief overwerk, onduidelijke of oneerlijke afspraken door het
uitzendbureau, klachten waar niets mee wordt gedaan, een slechte werk-thuisbalans, ongezonde
(koude) en onveilige werkomstandigheden, en de nutteloze aard van de werkzaamheden. Uit de
interviews komt een relatie naar voren tussen ervaring met precaire werkomstandigheden, en
belemmeringen die men ervaart in het zoeken en vinden van de baan die men werkelijk ambieert. Het
meest genoemd zijn de onmogelijkheid om Nederlands te leren, financiële bestaansonzekerheid en een
gebrek aan energie.

Beperkte beheersing van de Nederlandse taal
De volgende werkomstandigheden staan volgens de respondenten het leren van de
Nederlandse taal in de weg: een gebrek aan mogelijkheden om deel te nemen aan trainingen op het
werk, en een gebrek aan contact met Nederlandssprekenden.
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‘Zij [werkgever] zeiden dat er een Nederlandse taalcursus is, en ik wilde in het begin graag
Nederlands leren, maar ze zeiden dat die alleen beschikbaar is voor de werknemers die rechtstreeks in
dienst zijn van het bedrijf [en niet voor degenen die in dienst zijn van het uitzendbureau]’ (respondent 9,
p. 21).

Hier wreekt zich het patroon van tijdelijke arbeidscontracten waarin Hongaarse free movers zich
vaak bevinden:

‘Ze houden er over het algemeen niet van om opleidingen aan te bieden aan mensen die in
dienst zijn van een uitzendbureau, dus je moet er over het algemeen minstens 4 tot 5 of 6 maanden
werken. Maar hier is de truc in het geheel: [...] Ze laten je meestal na 6 maanden gaan. [...] Ook al heb je
op papier de mogelijkheid om je te ontwikkelen, je hebt die in de praktijk niet’ (respondent 1, p. 19).

Omdat de respondenten vooral met niet-Nederlandse collega's op hun werkplek werkten, was
de voertaal vaak Engels, Duits of zelfs Pools:

‘Deze banen worden over het algemeen uitgevoerd door Oost-Europeanen, meestal door Polen.
Ik heb dus in principe noch mijn Engelse, noch mijn Duitse taalvaardigheid kunnen gebruiken, maar na 5
maanden kon ik vrij goed in het Pools communiceren’ (respondent 1, p. 11).

Financiële onzekerheid
Hoewel salarissen in Nederland hoger liggen dan in Hongarije, kampen veel respondenten met
financiële en materiële zorgen, waardoor zij het niet goed aandurven om wat zij hebben op te geven om
volop in te zetten op de carrière die zij werkelijk ambiëren. Financiële onzekerheid en precaire
contractuele en huisvestingssituaties komen in veel van de interviews naar voren. De positie van
Hongaarse werknemers als een minderheid tussen de grotere groep Polen maakt hun positie extra
kwetsbaar:

‘De Polen begrepen elkaar, ze konden communiceren en wij stonden daarbuiten, en dit was niet
persoonlijk, maar als ze iemand naar huis moesten sturen, dan stuurden ze ons’ (respondent 1, p. 11-12).
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Daarnaast werden problemen geconstateerd rond contracten en huisvesting. Flinke delen van
het salaris konden worden ingehouden voor het gebruik van een fiets of keukengerei. Verder bevatte de
contractuele overeenkomst van een respondent juridisch een onrechtmatige clausule met
verstrekkende gevolgen voor diens inzetbaarheidsovertuiging:

‘De overeenkomst met het uitzendbureau bepaalde [...] dat je gedurende een jaar na het
beëindigen van je werk niet in Nederland kunt werken, want als je dat wel doet, en zij worden daarvan
op de hoogte gesteld, kunnen zij je voor 2500 euro aanklagen’ (respondent 16, p. 12).

Dergelijke precaire contracten maken dat men zich zeer bewust is van de onzekerheid van het
inkomen, waardoor de energie die men heeft eerder wordt ingezet voor het behoud van inkomen dan
voor het zoeken en vinden van een baan die past bij de eigenlijke ambities.

Gebrek aan energie
Het meest werden werktijden en werkdruk genoemd als reden waarom het respondenten aan
energie ontbrak om na werktijd nog te investeren in hun loopbaan. Werken in de logistiek is fysiek
zwaar werk. De positie van een orderpicker brengt, naast het tillen en dragen van zware goederen, een
immense hoeveelheid lopen met zich mee. Gevolgen daarvan zijn gewichtsverlies en vermoeidheid.

‘Het deed me zoveel gewicht verliezen. En ik eet wat ik wil, dus ik eet pasta om middernacht, en
ik verloor zes, zeven kilo in een half jaar’ (respondent 3, p. 10).

Naast dat het werk fysiek zwaar is, wordt regelmatig overgewerkt en zijn werktijden
onregelmatig, waardoor er aan het eind van de dag weinig energie over is.

‘Ik ging eraan kapot. Ik ging eigenlijk naar huis en stortte in, en ik probeerde te slapen en mijn
lichaam voor te bereiden om de volgende ochtend wakker te worden. Ik was er verschrikkelijk aan toe’
(respondent 9, p. 11).

Dit gebrek aan energie uit zich in het verminderen van inspanningen voor de eigen loopbaan:
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‘Ik heb mezelf beloofd dat ik een nieuwe baan zou zoeken terwijl ik hier werk, en dat ik alles zal
doen, en natuurlijk heb ik sindsdien geen enkele cv verstuurd, dus je raakt eraan gewend’ (respondent 3,
p. 20-21).

Daarnaast hadden verschillende respondenten slechte ervaringen met hoe zij werden
behandeld op het werk en door het uitzendbureau, waardoor zij gaandeweg gedemotiveerd raakten
over hun loopbaankansen.

Patronen in levensloop, werk en inzetbaarheid

Hoewel precaire werkomstandigheden voor Hongaarse free movers inderdaad op een verlies
aan hulpbronnen duiden die juist nodig zijn om te investeren in hun inzetbaarheid, zoals het verwerven
van de taal, financiële zekerheid en energie, passen deze patronen van verlies vaak ook binnen de
bredere ervaring van de respondenten. Drie verschillende factoren vallen op, waardoor het accepteren
van precaire werkomstandigheden voortvloeit uit een eerdere spiraal van verlieservaringen: iemands
migratiemotivatie, arbeidsmarktervaringen in Nederland, en een gebrek aan sociale netwerken.

Migratiemotivatie
Soms waren verlieservaringen in Hongarije, zoals het verlies van een vaste baan, een scheiding
of financiële problemen, een prikkel om de stap te wagen. Dit gold vooral voor oudere respondenten,
die door de economische crisis relatief hard waren getroffen.

‘Ik raakte verstrikt in een spiraal van schulden, mijn privéleven brokkelde af, ik scheidde van mijn
partner, en ik verloor praktisch gezien mijn hele familie en welvaart. Alles was weg. Toen besloot ik de
wereld in te gaan’ (respondent 1, p. 7).

‘Ik had een relatief lange periode dat ik werkloos was. Dit hangt in wezen samen met de
financiële crisis. Ik heb gesolliciteerd naar 1500 banen [in Hongarije] en heb die niet gekregen,
voornamelijk omdat ik voor de meeste van die banen overgekwalificeerd was’ (respondent 6, p. 14).

Bij jongeren was de motivatie eerder gelegen in het aangaan van een avontuur of men volgde
een partner die al in Nederland werkte.
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Arbeidsmarktervaringen in Nederland
De tweede factor die genoemd werd in verband met de neerwaartse arbeidsmobiliteit waren
ervaringen met de Nederlandse arbeidsmarkt na de verhuizing naar Nederland. Na de verhuizing naar
Nederland kwamen veel respondenten terecht in bijzonder slechte omstandigheden, waarna de stap
naar een distributiecentrum als een relatieve verbetering werd ervaren. Daarnaast ervaarde men dat
het bijzonder moeilijk is om in Nederland een vaste baan te bemachtigen, zoals een respondent met 10
jaar ervaring in uitzendbanen stelt:

‘Al deze banen waren via uitzendbureaus, dus ze nemen je zes maanden of een jaar in dienst,
dan zit je een half jaar thuis en dan kun je terugkomen. Het is een bekende Nederlandse gewoonte’
(respondent 10, p. 6).

Netwerken en isolatie
Een groot deel van de respondenten noemt een gebrek aan sociale contacten die kunnen helpen
om een baan in het eigen vakgebied te krijgen. Slechts een derde had contact met Nederlanders. Het
merendeel heeft wel contacten met andere Midden- en Oost-Europeanen, maar ervaart weinig voordeel
van die contacten, omdat deze voor wat betreft het vinden van een baan met henzelf in concurrentie
zijn. De respondenten geven aan dat dergelijke relaties vaak een competitief karakter hebben. De
Midden- en Oost-Europeanen vormen hierdoor een quasi-gemeenschap, waarbinnen individuen zich
door de onderlinge concurrentie geïsoleerd voelen.

‘Hongaren hebben een bepaalde reputatie. [...] Hun eerste vraag is altijd: Waar werk je? Kun je
me helpen? Dit is waarom we niet graag in de buurt van Hongaren zijn’ (respondent 2, p. 10).

Gebrek aan sociale steun bij het zoeken van werk is dus een extra belasting die
inzetbaarheidsovertuigingen negatief kan beïnvloeden.

Een spiraal van verlies

Uit de verhalen van de geïnterviewden blijkt dat ervaringen in Hongarije, zoals onzekere
werkomstandigheden en verlies van inkomen, in combinatie met initiële ervaringen met precaire
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werkomstandigheden na aankomst in Nederland en een gebrek aan sociale relaties zowel binnen als
buiten de Midden- en Oost-Europese gemeenschap, er bij elkaar toe leiden dat Hongaarse werknemers
in distributiecentra ondanks hun opleidingsachtergrond en eerdere arbeidsverleden berusten in hun
lage inzetbaarheid. Deze bevinding is in overeenstemming met de verwachting die volgt uit de CORtheorie (Hobfoll, 1989), namelijk dat verlieservaringen zoals teleurstellingen bij het vinden van werk en
financiële zekerheid afbreuk doen aan het zelfvertrouwen dat nodig is om overtuigd te blijven van je
inzetbaarheid.
Enkelen van de geïnterviewden gaven een meer hoopvol beeld, dat erop duidt dat een
verliesspiraal omgedraaid kan worden zodra de sociale relaties en de werkomstandigheden verbeteren.
Zo noemt een geïnterviewde dat zij in haar relatie de energie vindt om te blijven werken aan haar
ambities:

‘Als je niet alleen bent, motiveert de een de ander. Soms heeft de een een slecht humeur, soms
de ander. Soms geeft de een het op, op een ander moment de ander. Als twee mensen samen zijn, is het
veel motiverender’ (respondent 7, p. 30).

Voor dit koppel is het tij gekeerd nadat zij een vaste aanstelling kregen bij hun werkgever. Dit
stelde hen in staat om een huis te kopen en zich te vestigen. Ze geven aan van plan te zijn om zich
binnen het bedrijf te ontwikkelen en hebben er vertrouwen in dat dit door de werkgever gesteund
wordt. Dit voorbeeld illustreert hoe fatsoenlijke werkomstandigheden de zekerheid bieden om met
vertrouwen te werken aan duurzame inzetbaarheid.

Discussie

Hongaarse free movers die precaire werkomstandigheden tegenkomen in Nederlandse
distributiecentra ervaren dat dit een weerslag heeft op hoe zij hun eigen inzetbaarheid beoordelen en
op het energieniveau dat zij nodig zouden hebben om hun kansen op een betere positie te vergroten.
Veel levensverhalen illustreren een patroon van verlies van materiële en sociale hulpbronnen, wat
resoneert in het deprimerende beeld dat zij schetsen over hun kansen en hun welbevinden. De
propositie dat precaire werkomstandigheden bijdragen aan een spiraal van verlies van hulpbronnen is
daarmee bevestigd en is overeenkomstig eerdere onderzoeksbevindingen (zie bijvoorbeeld: Thozhur et
al., 2007). Precaire arbeidsomstandigheden hadden een negatief effect op de
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inzetbaarheidsovertuigingen, doordat het verbeteren van de Nederlandse taalvaardigheid onhaalbaar is,
vanwege financiële onzekerheid en vanwege gebrek aan energie door de zware werkomstandigheden.
De bredere levensgeschiedenis van Hongaarse free movers, in de vorm van hun migratiemotivatie,
algemene arbeidsmarktervaringen in Nederland en het gebrek aan netwerkbanden, bleken vooraf te
gaan aan het accepteren van laagbetaald werk in distributiecentra en zo bij te dragen aan een spiraal
van verlies van hulpbronnen. Dit verlies deed zich het sterkst gelden voor die respondenten die in
Hongarije werkervaring of een opleiding hadden op een hoger niveau.
Waarschijnlijk kunnen de bevindingen van de Hongaarse free movers in dit onderzoek
gegeneraliseerd worden naar andere Midden- en Oost-Europese werknemers. Het onderzoek laat
echter ook zien dat deze groepen divers zijn en dat er in de strijd om werk uitsluiting van
minderheidsgroepen plaatsvindt. Hier is in de context van arbeidsmigratie nog weinig onderzoek naar
gedaan.
Het onderzoek draagt bij aan het groeiende inzicht in de arbeidssituaties van Midden- en OostEuropese free movers in westerse landen, die veelal terechtkomen in precaire werkomstandigheden aan
de onderkant van de arbeidsmarkt (Inspectie SZW, 2019). Dit is met name goed onderzocht in de
context van Poolse werknemers in het Verenigd Koninkrijk (Cook, Dwyer, & Waite, 2011; Drinkwater et
al., 2009; Fitzgerald & Hardy, 2010; Garapich, 2008; Nowicka, 2014; Ryan et al., 2008), maar onderzoek
naar kleinere migrantenpopulaties in de Nederlandse context ontbreekt vrijwel. Zo zou het onderzoek
kunnen worden verruimd naar free movers uit de landen van de Visegrád-groep (Polen, Tsjechië en
Slowakije), met in het bijzonder aandacht voor betrekkingen tussen de verschillende groepen.
De theoretische implicaties van deze studie zijn drieledig. Ten eerste laat het onderzoek zien dat
de conservation of resources theory (Hobfoll, 1989) een verklaring biedt voor
inzetbaarheidsovertuigingen, door te laten zien hoe precaire werkomstandigheden de neiging hebben
verinnerlijkt te worden in een (negatief) perspectief op werk en kansen (Thozhur et al., 2007). Ten
tweede werpen de bevindingen van deze studie licht op de vraag hoe de structurele kenmerken van
werk bijdragen aan inzetbaarheidsovertuigingen, wat in de employability-literatuur onlangs als een
blinde vlek werd aangeduid (Forrier et al., 2018). Toekomstig onderzoek kan dit uitbouwen, en wel door
inzetbaarheidsovertuigingen als uitkomst van interacties tussen persoonlijke kenmerken (bijvoorbeeld
levensgeschiedenis, competenties, kennis en vaardigheden) en structurele omstandigheden in de eigen
arbeidsmarktpositie en werkomstandigheden te plaatsen. Kwalitatieve onderzoeksmethoden, zoals de
in dit onderzoek toegepaste fenomenologische interviewmethode, doen hierbij het meeste recht aan
het samenspel tussen persoonlijke en structurele kenmerken. Ten slotte draagt het onderzoek bij aan de
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beperkte lijst van studies die het concept ‘eerlijk werk’ onderzoeken vanuit het perspectief van de
organisatiepsychologie. Deze toevoeging is vooral waardevol omdat eerlijk werk vooral op landniveau
wordt onderzocht. De huidige studie richt zich op individuele inzetbaarheidsovertuigingen, in plaats van
op objectieve inzetbaarheidsindicatoren op meso- en macroniveau, wat belangrijk is voor een beter
begrip van het concept ‘eerlijk werk’ en hoe dat door werknemers zelf wordt ervaren (Ferraro et al.,
2018).
Het onderzoek kent een aantal beperkingen, die betrekking hebben op de steekproeftrekking en
de interviewtechniek van het onderzoek, en die samenhangen met het gegeven dat Hongaarse free
movers in Nederland een moeilijk te bereiken populatie vormen. Een deel van de respondenten is
aangedragen door mensen die in eerste instantie hadden gereageerd op de oproep voor het onderzoek,
waardoor zij als poortwachter van invloed kunnen zijn geweest op het dataverzamelingsproces. Uit de
interviews bleek dat het merendeel van de geïnterviewden een relatief gevestigd leven leidde in
Nederland. Op het socialemediaplatform 'Hongaren in Nederland', waar de respondenten zijn
geworven, lijkt deze groep echter een minderheid te zijn. Dit impliceert dat dit onderzoek slechts het
topje van de ijsberg vormt, aangezien het bereiken van Hongaarse free movers met de meest precaire
werkomstandigheden buitengewoon lastig is. Etnografische dataverzamelingsmethoden zouden de
arbeidsmarktervaringen van de Hongaarse free movers verder kunnen contextualiseren. Dergelijke
'undercoveroperaties' om werkomstandigheden te ervaren werden al eerder met succes in
distributiecentra uitgevoerd (Ghosh, 2018; Van Bergeijk, 2018).
Samenvattend heeft het onderzoek aangetoond dat Hongaarse free movers die in Nederlandse
distributiecentra regelmatig precaire werkomstandigheden ervaren, bovenop eerdere verlieservaringen
in hun bredere levensgeschiedenis, stranden in een spiraal van gebrek aan energie en een negatief
beeld over de eigen inzetbaarheid. Omgekeerd toont het onderzoek ook aan dat eerlijk werk een
hulpbron kan zijn waardoor mensen vanuit een achterstand weer kunnen bouwen aan een toekomst.
Hier ligt een rol voor werkgevers, werknemersvertegenwoordiging en handhaving om precaire
werkomstandigheden in de sector terug te dringen.

Praktische implicaties
De resultaten van deze studie hebben twee belangrijke praktische implicaties. Ten eerste
verduidelijkt het onderzoek de precaire werkomstandigheden waaraan werknemers in distributiecentra
worden blootgesteld. Hoewel precaire werkomstandigheden strikt gereguleerd worden, lijken sommige
werkgevers en uitzendbureaus de mazen in de regelgeving te gebruiken om de arbeidskosten zo laag
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mogelijk te houden (Inspectie SZW, 2019). Een duidelijker regelgevend kader voor sectoren met veel
laaggeschoolde arbeid zou kunnen bijdragen aan het terugdringen van precaire werkomstandigheden
(Donaghey & Teague, 2006). Met name de regelgeving van uitzendbureaus zou verder aangescherpt
kunnen worden.
Ten tweede is er behoefte aan een beter personeelsmanagement in de distributiecentra, zowel
voor het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van tijdelijk personeel, als voor het verbeteren van
de aantrekkelijkheid van de sector als werkgever. Er kunnen afspraken gemaakt worden over
ontwikkelmogelijkheden en transitiezekerheid (zoals taalcurusssen), waaraan in het licht van de
veranderende Europese arbeidsmarkt, waar levenslang leren essentieel is voor werkzekerheid, dringend
behoefte is.
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