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Het SE bestaat uit de volgende onderdelen: 

Multiple choice vragen:           15 punten 

Open vragen:                          10 punten 

Essayopdracht:                       10 punten 

Totaal aantal punten: 35 punten 

 

 

Je hebt 60 minuten de tijd om het SE te maken. Schrijf duidelijk en verdeel je tijd 

goed. Je zult ongeveer 20 minuten nodig hebben om je essayvraag te 

beantwoorden. 

 

 

Zorg dat je versie op het antwoordblad staat.  

 

 

Veel succes! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Multiple choice vragen (15 punten) 
 
Vraag 1. Cultuur… 

a. is aangeleerd. 

b. is aangeboren. 

c. is zowel aangeleerd als aangeboren. 

d. heb ik afgesloten met CKV. 

 
Lees eerst deze bron en beantwoord daarna vraag 2 
 
“Ze drinken latte macchiato’s in rustige koffietentjes terwijl ze hun eerste roman 
tikken, ze zouden alleen maar quinoa en gojibessen eten en ze dragen altijd - maar 
dan ook altijd - een beanie (jawel, een hip woord voor muts).We hebben het 
uiteraard over de hipster. Maar je zult vast nooit toegeven dat je er zelf een bent: het 
kenmerkende aan de hipster is namelijk dat niemand zichzelf zo identificeert. De 
hipster is altijd de ander. Maar waarom is de hipster voor iedereen eigenlijk zo 
herkenbaar en dragen ze die beanie terwijl ze in een koffiebar zitten? Binnen de 
hipstercultuur gelden bepaalde regels over wat cool en wat hip is en hoe je eruit 
moet zien om erbij te horen. Als man moet je een baard hebben en het siert je als je 
altijd vintage kleding draagt. Ten slotte fiets je op een racefiets zonder versnellingen, 
puur uit principe. Zo lijken hipsters over de hele wereld ook ontzettend op elkaar.” 

Vraag 2. Wat zijn de hipsters voor groep? 
a. Een hoofdcultuur 

b. Een subcultuur 

c. Een deelcultuur 

d. Een tegencultuur 

 
Lees eerst de onderstaande bron en beantwoord daarna vraag 3 
 
“Brief van de dag: Geachte Randstadbewoners, als simpele plattelandsboer vraag ik 
mij langzamerhand af: is het niet genoeg geweest? Misschien een idee om vanaf 
heden uw ideeën gewoon binnen de Randstad te houden. Wat hebben wij op het 
platteland met 'genderneutraal' te maken? Wij hebben gewoon twee soorten 
toiletten. Wat hebben wij met de zwartepietendiscussie te maken? Bij ons is hij een 
cultuurfiguur en dus gewoon zwart. Wat hebben wij ermee te maken dat Kerst een 
winterfeest moet worden en Pasen een voorjaarsfeest? Voor ons blijft het Kerst en 
Pasen. Wij laten ook het Suikerfeest Suikerfeest. Ieder zijn eigen cultuur en ieder 
zijn eigen plezier.” 

 
Vraag 3. Welke maatschappelijke trend wordt hierboven beschreven? 

a. De Gemeinschaft en Gesellschaft 

b. Anomie  

c. De regionalist en de kosmopoliet 

d. Regionalisering 

 



Vraag 4. Mensen gaan sociale bindingen met elkaar aan omdat: 
a. Ze samen een doel willen bereiken 

b. Ze kennis met elkaar delen 

c. Ze elkaar aardig vinden 

d. Ze met elkaar geld willen verdienen 

 
Lees eerst deze bron en beantwoord dan vraag 5 
 
“Een Bahreinse asielzoeker, die door Nederland is uitgezet, is direct bij aankomst in 
zijn geboorteland opgepakt en zonder proces veroordeeld tot een levenslange 
gevangenisstraf. Ook werd hem een boete van ruim 1000 euro opgelegd. De 
asielzoeker zei dat hij naar Nederland was gevlucht uit vrees voor vervolging omdat 
zijn familie bekend staat als kritisch tegen de Bahreinse overheid.” 
 
Vraag 5. Waarom is deze asielzoeker waarschijnlijk teruggestuurd naar Bahrein? 

a. Bahrein is een veilig land.  

b. Hij kon niet aantonen dat hij getrouwd was met een Nederlander, die 3 jaar in 

zijn levensonderhoud kon voorzien. 

c. Hij kon niet aantonen dat hij de enige persoon is in de EU die bepaald werk 

kan uitvoeren. 

d. Hij had in Nederland geen werk. 

 
Lees eerst de onderstaande tekst en beantwoord daarna vraag 6 
 
“Wit is de nieuwe minderheid in grote steden. In Amsterdam is nog maar 1 op de 3 
jongeren onder de vijftien van Nederlandse afkomst. Autochtonen moeten eraan 
wennen, ze veranderen van de dominante meerderheid in een van de minderheden. 
In grote steden leeft ‘wit van Nederlandse komaf’ al als minderheid naast klassieke 
migrantengroepen als Surinamers, Antillianen, Turken en Marokkanen. Wie past zich 
aan wie aan als er geen meerderheid meer is?”  
 
Vraag 6. Wat voor soort samenleving wordt hierboven beschreven? 

a. Homogene samenleving met dominante cultuur 

b. Homogene samenleving zonder dominante cultuur 

c. Heterogene samenleving met dominante cultuur 

d. Heterogene samenleving zonder dominante cultuur 

 
 
Vraag 7. Lees de twee uitspraken, zijn ze juist of onjuist? 
I- De Gemeinschaft is een samenleving waarin de mensen zich sterk verbonden met 

elkaar voelen omdat ze dezelfde overtuigingen en gewoontes delen. 
II- Het bestaan van witte en zwarte scholen is een vorm van assimilatie. 

a. Uitspraak I is onjuist, uitspraak II is juist. 

b. Uitspraak I is juist, uitspraak II is onjuist. 

c. Beide uitspraken zijn juist. 

d. Beide uitspraken zijn onjuist. 



Lees eerst de onderstaande tekst en beantwoord daarna vraag 8 
 
“Hoogleraar Crul heeft een Europese subsidie gekregen van 2,5 miljoen euro. Met 
een team van acht mensen gaat hij in zes steden in Europa na wat het betekent voor 
bewoners dat ze in aantal langzamerhand zijn voorbijgestreefd door mensen met 
een migrantenachtergrond. Hoe de autochtone bewoners zijn geïntegreerd in de 
huidige, "super-diverse", samenleving is volgens hem niet goed in beeld gebracht. 
Crul heeft de indruk dat de oorspronkelijke bevolking leeft in een "witte bubbel", 
waarbij ze hun kinderen naar een "witte school" sturen en het liefst wonen in een 
"witte wijk". Ook hebben ze nauwelijks vrienden met een migratie-achtergrond.” 
 
Vraag 8. Welk begrip past bij de autochtone bevolking die Crul beschrijft?  

a. Melting pot  

b. Integratie 

c. Segregatie 

d. Assimilatie 

 
Vraag 9. De Molukkers kwamen naar Nederland, omdat: 

a. Ze kwamen omdat ze op de vlucht waren voor oorlog in hun eigen land. 

b. Ze kwamen omdat Indië onafhankelijk werd en zij deels met de Nederlanders 

hadden samengewerkt. 

c. Hun land werd onafhankelijk en ze hadden weinig vertrouwen in de toekomst 

van hun land als onafhankelijke natiestaat. 

d. Ze werk nodig hadden en wij werk konden bieden. Ze waren gastarbeiders en 

zouden eigenlijk weer teruggaan naar hun eigen land. 

 
Vraag 10. Waarom kwamen de gastarbeiders in de jaren 60 naar Nederland? 

a. Duitsers leefden in armoede en trokken naar Nederland voor werk. 

b. Wij hadden een tekort op de arbeidsmarkt, zij waren werkloos en arm. Ze 

zouden hier geld komen verdienen om hun eigen land te ontwikkelen. 

c. Mensen uit oost-Turkije hoorden van onze sociale voorzieningen. 

d. De toegenomen communicatie- en transportmiddelen. 

 
Lees eerst de onderstaande tekst en beantwoord daarna vraag 11 
 
“Het aantal Turken en Marokkanen van de tweede generatie is de laatste jaren sterk 
toegenomen. De tweede generatie, die zelf in Nederland is geboren, is nog jong. 
Meer dan 80% is jonger dan 20. Steeds meer komen ze echter op de leeftijd dat ze 
kinderen gaan krijgen. Deze kinderen kunnen als de derde generatie worden 
beschouwd. De derde generatie is dus zelf in Nederland geboren evenals hun 
ouders. Op dit moment is de derde generatie nog niet groot. Hoogstens 9000 
personen.”  
 
Vraag 11. Hoe komt het dat er nog zo weinig Turken en Marokkanen van de derde 
generatie zijn in Nederland? 

a. Deze groepen kwamen pas in de jaren 90 naar Nederland, dus de tweede 

generatie is nu ongeveer 20 jaar oud.  



b. Turken en Marokkanen kregen pas laat kinderen, omdat ze vaker werkloos 

waren. Hierdoor zijn deze kinderen nog niet zo oud.  

c. Turken en Marokkanen hebben een Nederlands paspoort. Je kunt ze dus 

moeilijk allochtonen noemen.  

d. Er was vanwege gezinshereniging sprake van steeds weer een nieuwe eerste 

generatie. 

 
Lees eerst de onderstaande bron en beantwoord daarna vraag 12 
 
“Stomverbaasd en dolgelukkig was Sabine toen ze drie jaar geleden, op de 
gezegende leeftijd van 42, in verwachting bleek van een nakomertje. Maar haar roze 
wolk veranderde in een carrièrebedreigende paddenstoelwolk toen ze het blijde 
nieuws deelde met haar baas. Contractverlenging kon ze prompt op haar groeiende 
buik schrijven. ‘Maar als ik niet zwanger was geweest, had je hier helemaal geen 
zwaar hoofd in gehad’, zei Sabine over de plotse bedenkingen van haar baas tegen 
contractverlenging, blijkens een transcript van het door haar heimelijk opgenomen 
gesprek. ‘Nee, nee, dat denk ik ook niet nee’, antwoordde hij. ‘Kijk, het is ook niks 
persoonlijks naar jou toe, maar ik moet gewoon zakelijk kijken – wat is wijsheid? Je 
weet ook niet hoe jij je gaat voelen, hè? Als dadelijk die man van jou wil dat je voor 
dat kind gaat zorgen, kijk, je weet het allemaal niet, hè?’ Zo kwam Sabine zwanger 
en wel zonder werk te zitten.” 
 
Vraag 12. Waar heeft Sabine last van? 

a. Discriminatie 

b. Racisme 

c. Stereotypering 

d. Stigmatisering 

  
Vraag 13. We hebben een standpunt: 
“Het spreken van de taal is een belangrijke voorwaarde om mee te kunnen doen in 
onze samenleving. Taal- en inburgeringsonderwijs laten we niet over aan de markt. 
Dit onderwijs wordt laagdrempelig, gratis en toegankelijk georganiseerd, in de buurt, 
op scholen en op het werk. Ook komt er extra taalonderwijs bij de publieke omroep, 
via tv, radio en internet. Voor een goede integratie krijgen migranten en 
statushouders zo snel mogelijk onderwijs in taal en inburgering, met bijzondere 
aandacht voor de vrijheden en de grondrechten die we in ons land kennen. 
Bij welke partij past dit standpunt het beste?” 

a. De PVV 

b. De SP 

c. De VVD 

d. CDA 

 
Vraag 14. We hebben een standpunt: 
“Volgens ons is de integratie in sommige wijken mislukt. Naar Deens voorbeeld 
willen we daarom wijken aanwijzen waarin meer dan 50 procent van de inwoners 
van niet-westerse afkomst is, waar de werkloosheid en criminaliteit hoog is en het 
opleidingsniveau laag ligt. In deze probleemwijken moeten ouders verplicht worden 



om hun kinderen naar de opvang te sturen zodat zij de Nederlandse taal en cultuur 
leren. Wie niet meewerkt kan worden gekort op kinderbijslag of uitkering. Voor 
misdaden die in de probleemwijken gepleegd worden, gaan zwaardere straffen 
gelden. Dat alles ‘om de mensen daar zo vrij te maken als we allemaal horen te zijn.”  
Bij welke partij past dit standpunt het beste? 

a. PvdA 

b. VVD 

c. SP 

d. D66 

 
Vraag 15. We hebben een standpunt: 
“De integratie van niet-westerse allochtonen verloopt allesbehalve voorspoedig. De 
wetenschap dat de massa-immigratie ons land ieder jaar opnieuw 7,2 miljard euro 
kost, toont in ieder geval aan dat er van een objectieve economische verrijking geen 
sprake is. Ook de Jaarrapporten Integratie wijzen ons ieder jaar weer op de extreme 
oververtegenwoordiging van niet-westerse allochtonen in o.a. de bijstand en 
criminaliteit. Voor de goede verstaander weinig reden tot optimisme dus. 
Dat er ook minder goede verstaanders zijn blijkt onder meer uit recent verschenen 
bijdragen van de vele linkse elite-figuren en D66-journalisten die alles maar blijven 
goedpraten”  
Bij welke stroming past dit standpunt het beste? 

a. De nieuwe politiek  

b. De conservatief liberalen 

c. De progressief liberalen 

d. De sociaal democraten 

 
Open vragen (10 punten) 
 
Lees eerst de onderstaande bron en beantwoord daarna vraag 16 
 
“Ondanks scherpe tegenstellingen in het publieke debat zijn Nederlanders 
eensgezind over wat Nederland tot Nederland maakt: de Nederlandse taal, vrijheid 
en Koningsdag worden het meest genoemd. Wel zijn er opvallende verschillen over 
de invulling van bepaalde begrippen, zoals vrijheid. 

Het SCP noemt het 'opvallend' hoe weinig verschillen naar voren komen 
tussen Nederlanders naar geslacht, leeftijd, opleiding en afkomst. In grote lijnen zijn 
mensen het met elkaar eens wat men typisch Nederlands vindt. Naast de 
Nederlandse taal en Koningsdag worden symbolen en tradities zoals de 
Nederlandse vlag, pakjesavond en Dodenherdenking gezien als bron van 
verbondenheid. Ook 'vrijheid' en 'gelijkheid van man en vrouw' scoren hoog. 

Hoewel Nederlanders het in de basis eens zijn over wat typisch Nederlands 
is, zijn mensen het niet altijd eens over de invulling daarvan: "Waar voor de één 
'vrijheid' betekent dat je vrij bent om vast te houden aan bepaalde tradities, is voor 
de ander 'vrijheid' juist de mogelijkheid om daar tegen te demonstreren", aldus het 
rapport. Volgens het SCP botsen deze visies regelmatig, bijvoorbeeld bij de intocht 
van Sinterklaas, waardoor de indruk ontstaat van een gepolariseerd land. 



Uit het onderzoek blijkt dat Nederlanders deze polarisatie zien als de grootste 
bedreiging voor Nederland. De islam wordt gezien als de op één na grootste 
bedreiging van de Nederlandse identiteit.” 
 
Vraag 16.  

a. Verklaar het verschil in invulling van de identiteit van Nederland, zoals deze 

beschreven wordt in de bron, met behulp van de begrippen kosmopoliet en 

regionalist. (3 punten) 

b. Leg uit wat er in de bron wordt bedoeld met polarisatie en waarom dit wordt 

gezien als bedreiging. (2 punten)  

 
Lees eerst de onderstaande bron en beantwoord daarna vraag 17 
 
“Een kleine één procent van de Nederlanders, 0,9 procent om precies te zijn, denkt 
dat de aarde niet rond is maar plat, blijkt uit onderzoek van Kieskompas, in opdracht 
van Trouw. Zaterdag komen deze zogenoemde flat-earthers bijeen in een zaaltje in 
de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) om te luisteren naar internationaal 
bekende platte-aarde-vloggers.  

Organisator is de Vlaamse Didi Vanh: “Ik was zestien op 11 september 2001, 
de aanslagen op de Twin Towers. Ik stelde overal vragen bij. Zo kwam ik in de 
wereld van de complottheorieën terecht.” Ze vond op internet een presentatie over 
de maanlanding waarin je kon zien dat die door de Amerikaanse 
ruimtevaartorganisatie Nasa in scène zou zijn gezet. “Ik dacht, ik verdiep me er even 
in en dan heb ik zo door dat dat niet klopt. Maar het tegendeel gebeurde.”  

Op internet klonteren de gelijkgezinden al langer samen, bredere bekendheid 
kregen de flat-earthers door de Amerikaanse documentaire ‘Behind the Curve’ die 
ook in Nederland te zien is op Netflix. Een van de hoofdpersonen in de documentaire 
maakt van hout en glas schaalmodellen van de platte aarde. Ongeveer zoals hij en 
zijn vrienden denken dat de aarde er echt uitziet. De schijf wordt omringd door een 
muur van ijs (Antarctica) en afgesloten door een stolp waarop het sterrenstelsel 
geschilderd is. Het loopt nog geen storm. De organisatie had gerekend op 200 
deelnemers, het zijn er nu 125. In Spanje daarentegen was een conferentie onlangs 
in een mum van tijd uitverkocht, weet Vanh. Wellicht komt dat doordat Nederland 
weinig actieve charismatische predikers heeft.  Eerder hielp ze mee met het 
organiseren van twee congressen in de VS en vorig jaar trok ze de kar in Groot-
Brittannië. “Alle types mensen komen eropaf, bejaarden, huisvrouwen, ingenieurs. 
Opvallend veel vrouwen ook. Heel anders dan bij conferenties over aliens die vooral 
mannen trekken. Het zijn mensen die vragen stellen, vaak zonder bijbedoeling of 
frustratie. Afgezien van een paar gekke types natuurlijk.”  
 
 
Vraag 17.  

a. Verklaar wat er beschreven staat in de bron met wat je weet over hoe 

cultuurgroepen ontstaan en het socialisatieproces. Gebruik in je antwoord de 

begrippen socialiserende instituties, sociale controle en internalisatie. (3 

punten) 

b. Leg uit of de flat-earthers een sub-, deel- of tegencultuur zijn? (2 punten) 

 



Essayopdracht: Immigratie en het tekort op de arbeidsmarkt. (10 punten) 
 
We hebben in Nederland enorme tekorten op de arbeidsmarkt. Vooral in de zorg, de 
techniek, ICT en in het onderwijs gaat het niet goed. Nederlandse leerlingen kiezen 
stelselmatig de verkeerde studies en daarbij is de arbeidsmarkt ook nog eens enorm 
aan het vergrijzen.  
Van progressieve partijen, maar ook uit het bedrijfsleven, klinkt steeds harder de 
roep om migratie makkelijker te maken, zodat de tekorten kunnen worden opgelost.  
Binnenkort is er een debat in de 2e kamer over dit probleem. Jij bent zowel 
woordvoerder migratie als integratie. Van jou wordt dus verwacht dat je een 
standpunt over deze kwestie hebt. Vergeet hierbij niet je kennis over integratie en 
immigratie te gebruiken.  
 
Schrijf een standpunt in drie alinea’s: 

• Het probleem of de problemen 

• De oorzaak of de oorzaken 

• De oplossing of de oplossingen 

Maak zo nodig gebruik van de bronnen hieronder en vergeet je stroming niet te 
vermelden! 
 
Bron 1. Acceptatie van allochtonen 
Wereldwijd staan mensen overwegend positief tegenover immigranten. Dat blijkt uit 
een peiling van het Amerikaanse onderzoeksinstituut Pew Research Center in 
achttien landen. De meerderheid de onderzochte landen zien immigranten als een 
verrijking voor hun samenleving. 
Nederland is verdeeld en staat op de 11de plek. Iets meer dan de helft van de 
ondervraagde Nederlanders is tolerant tegenover immigranten. In Nederland vindt 
meer dan de helft van de ondervraagden dat de aanwezigheid van immigranten het 
risico op aanslagen vergroot. 
 
Bron 2. Wie is de migrant? 
Ze plukken komkommers, steken asperges, maar werken ook aan de meest 
innovatieve chipmachines: arbeidsmigranten. Ze zijn onmisbaar voor de 
Nederlandse economie. 
Ileana Ardelean is één van de ruim 800.000 arbeidsmigranten in Nederland. Haar 
twee kinderen wonen nog in Roemenië, vertelt ze. Zelf werkt ze zo'n acht maanden 
per jaar in Nederland. Samen met zestig andere Roemenen woont ze op een 
camping in Noord-Limburg, tussen de kassen en aspergevelden. Ze mist haar 
kinderen iedere dag. 
"Niemand komt hier voor zijn plezier", zegt Ardelean. De Roemenen komen hier om 
te werken en geld te verdienen. Van dat geld kunnen hun kinderen studeren, of ze 
sparen ermee voor een auto, een wc of warme douche in hun huis in Roemenië. 
Tuinbouwer Peter Aarts krijgt het werk in zijn komkommerkassen niet gedaan met 
alleen Nederlandse werknemers. Er komen amper Nederlanders op zijn vacatures af 
en als ze al komen werken, dan vinden ze het werk in de kassen vaak te zwaar of te 
saai. "Misschien te gemakkelijk, maar dan grijpen wij terug naar de 
arbeidsmigranten, waarmee we wél het werk verzet krijgen." 
De Roemeense Marian Turescu plukt van april tot en met december komkommers in 
de kassen van Aarts. Het is hard werken, maar hier verdient hij drie keer zoveel geld 

http://www.pewglobal.org/2019/03/14/around-the-world-more-say-immigrants-are-a-strength-than-a-burden/


als in Roemenië. "Nederlanders zijn luilakken", zegt Turescu. "Roemenen pakken 
alles aan. We komen hier om geld te verdienen. Dat gebruiken we in Roemenië voor 
mooie dingen."  
Samen met zijn vrouw, die in de aardbeienkassen werkt, woont Turescu in een 
container op een camping in Melderslo. Ze delen de container van zestien vierkante 
meter met een ander Roemeens echtpaar. Veel privacy hebben de stellen niet, maar 
nu ze hier allemaal samenwonen en werken, zijn ze net een familie. 
Christian Berika, ook uit Roemenië, is minder te spreken over de manier waarop hij 
woont in de containers. "Alsof we in de gevangenis zitten." Hij betaalt ongeveer 400 
euro per maand voor een bed in de container, net als de drie andere bewoners. 
"Ik ben geen voorstander om die mensen in dit soort containers te plaatsen", zegt 
Twan Christiaens van uitzendbureau Sun-Power. Hij had plannen om duurzame 
woonunits te plaatsen op de camping, met meer ruimte en privacy voor de 
bewoners. Maar hij stuitte op verzet van de buurtbewoners. "Dan kom je weer bij die 
vooroordelen: het zijn criminelen, drankoverlast en verkeersoverlast en ga zo maar 
door. Dat is allemaal gebaseerd op emoties, niet op feiten." 
De dorpsraad van Melderslo bevestigt dat er nog nooit een klacht is geweest over de 
Roemenen op de camping. Maar door de zorgen uit de buurt heeft Christiaens een 
vergunning van slechts twee jaar gekregen. Daarvoor zijn de duurzame woonunits te 
duur, dus wonen de Roemenen in containers. 
Voorlopig neemt Berika nog even genoegen met de containerwoning. "In de 
toekomst vertrek ik, maar nu heb ik geen keus, want ik heb niet genoeg geld. Maar 
in de toekomst ga ik zeker. Want dit is geen accommodatie." 
Dat de arbeidsmigranten vertrekken, is precies waar Christiaens bang voor is. "Je 
moet niet tegen de arbeidsmigrant zijn, maar je moet ze welkom heten. Want ze zijn 
ontzettend belangrijk voor onze Nederlandse economie. Zolang we ze niet welkom 
heten, ga je straks steeds meer problemen krijgen om deze mensen hier naartoe te 
krijgen. Met als resultaat dat ze uiteindelijk waarschijnlijk naar Duitsland gaan of naar 
Scandinavië of België. En dan zijn wij ze kwijt." 
 
Bron 3. De waarde van diversiteit 
Bedrijven geven steeds vaker aan dat ze veel waarde hechten aan meer diversiteit 
in hoge functies. Diverse bedrijven blijken namelijk beter te functioneren en meer 
winst te maken. Een van die bedrijven is ABN Amro. De bank wil dat eind volgend 
jaar 6 procent van de top bestaat uit mensen met een diverse achtergrond. De 
subtop bestaat uit ongeveer 2000 mensen en daarvan moet dan minstens 7 procent 
zo'n achtergrond hebben. Een actief diversiteitsbeleid betekent niet dat er ingeleverd 
wordt op kwaliteit. Er moet nagedacht worden over wat kwaliteit is. We zijn als 
mensen geneigd om onze eigen goede eigenschappen het belangrijkst te vinden. 
Maar soms moet je gewoon net iets anders kijken naar iemands kwaliteiten. Het 
ultieme doel is dat het niet meer over percentages gaat, maar dat diversiteit in de top 
de norm is.  
 
Bron 4. Afhankelijk van buitenlanders 
Nederland wordt steeds afhankelijker van buitenlandse werknemers voor banen die 
Nederlanders niet willen of kunnen oppakken. De verwachting is dat de komende 
periode alleen al uit de Europese Unie jaarlijks ruim 50.000 extra mensen gaten 
moeten komen vullen die ontstaan door het Nederlandse personeelstekort. 
Ideeën over verdringing van Nederlanders op de arbeidsmarkt zijn volgens het 
bedrijfsleven zwaar achterhaald. Sterker nog: Nederland zal zijn uiterste best 



moeten doen om aantrekkelijk te blijven voor Oost-Europeanen die ook voor landen 
als Denemarken en Duitsland kunnen kiezen. 
De toenemende vraag naar arbeidsmigranten speelt in verschillende provincies ook 
een belangrijke rol in politiek. Er is met name aandacht voor de problemen met de 
huisvesting van deze groeiende groep. Nederland dreigt zich uit de markt te prijzen 
vanwege de vaak slechte en dure slaapplekken voor buitenlandse arbeidskrachten. 
En grootschaliger, tijdelijke opvang - de zogenoemde 'Polenhotels' - stuit juist vaak 
weer op verzet van omwonenden. 
Deze week nog tekende de provincie Limburg een intentieovereenkomst met 
gemeenten en bedrijfsleven die moet leiden tot een gezamenlijk beleid op het punt 
van de huisvesting. Provinciale Staten van Brabant hield begin deze maand een 
hoorzitting over de stand van zaken op recreatieparken, waar veel arbeidsmigranten 
noodgedwongen verblijven. 
"Zonder arbeidsmigranten loopt de economie harstikke vast", zegt de Brabantse 
gedeputeerde Bert Pauli (VVD). "Het is echt alle hens aan dek", stelt ook Jan van 
Mourik van werkgeversorganisatie NO-NCW Brabant Zeeland. "Bedrijven groeien nu 
al minder hard dan ze zouden willen omdat ze meer personeel nodig hebben." ABU, 
de bond van Nederlandse uitzendbedrijven, heeft laten uitrekenen dat de 
buitenlandse werknemers jaarlijks 11 miljard euro bijdragen aan het nationaal 
inkomen. Paul van Dieperbeek van uitzendbureau HOBIJ in Veghel vertelt dat 
recruiters als hij steeds creatiever moet zijn om buitenlandse werknemers te 
verleiden naar Nederland te komen. "In een land als Polen, waar we vijf kantoren 
hebben, is de werkloosheid inmiddels nog lager dan bij ons en gaan de lonen ook 
omhoog. Wij werven veel via sociale media, met onder meer filmpjes waarin we 
laten zien dat je in Nederland naast je werk ook voldoende mogelijkheden hebt om je 
te ontspannen. 25 procent van het personeel dat wij aantrekken komt uit eigen land, 
de rest uit het buitenland. Meer Nederlanders vind je gewoon niet voor logistiek en 
productiewerk, dat het leeuwendeel van onze activiteiten uitmaakt. " 
 
Bron 5. Criminaliteit 
De politie gebruikt steeds vaker autokentekens om mobiele bendes uit Roemenië, 
Georgië en Bulgarije op te sporen. Het gaat om netwerken van rondtrekkende 
criminelen die door heel Nederland winkels beroven en inbraken plegen. De bendes 
zijn lastig te pakken, maar met snelwegcamera’s zegt de politie steeds meer succes 
te hebben. De camera’s staan vooral boven snelwegen. De politie zet deze sinds 
een paar jaar in, onder meer om gestolen auto’s en openstaande boetes op te 
sporen. Winkels zeggen grote schade te lijden door mobiele ‘bandieten’: deze 
nemen een derde van alle winkeldiefstallen voor hun rekening, zegt woordvoerder 
Bert van Steeg van Detailhandel Nederland. ‘Samen zo’n 100 miljoen euro per jaar. 
Dat is vrij hoog, maar dit zijn professioneel opererende netwerken. Het is 
georganiseerde misdaad. Ze hebben vluchtauto’s, werken met meerdere mensen, 
en ze plannen precies welke winkels ze willen hebben. ’‘Deze criminelen hebben 
gewoon werkdagen’, zegt politiewoordvoerder Kraszewski. ‘Elke ochtend vertrekken 
ze met hooguit drie man naar hun jachtgebied. Per winkel stelen ze relatief kleine 
hoeveelheden, zodat het een eenmalige diefstal lijkt. Maar op één dag halen ze zo 
heel wat binnen. En de auto kan ’s avonds worden gebruikt voor inbraken.  

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2272955-spanje-onderzoekt-misbruik-spaanse-arbeiders-in-nederland.html
https://nos.nl/artikel/2272698-westland-maakt-toch-de-weg-vrij-voor-een-tweede-polen-hotel.html
https://www.1limburg.nl/overeenkomst-huisvesting-arbeidsmigranten-ondertekend
https://www.youtube.com/watch?v=ukNYieWSncU&feature=youtu.be

