Arbeidsmigranten
In de agrarische sector logistiek en industrie vervullen buitenlandse migranten een rol. In
hoeverre ben je het (on)eens met de volgende stellingen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

9. “Waar er te weinig mensen zijn om het noodzakelijke werk
te doen, is het goed dat er buitenlandse migranten zijn”
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Ik heb zelf buitenlandse migranten in dienst sinds een jaar of 6-7. Er was toen niet
aan 'Nederlands' personeel te komen. Deze migranten hebben dus nu al veel
ervaring op mijn bedrijf waardoor ik ze niet kwijt wil.
Mee eens maar betaal die mensen ook fatsoenlijk. Zij verlaten huis en haard om
hier de vuile klusjes op te knappen voor een habbekrats
Nederlanders klagen wel dat Polen (etc) hun banen inpikken, maar als ze zélf niet
in een kas willen staan, of voor een hongerloontje vrachtwagen willen rijden,
moeten ze niet klagen als arbeidsmigranten dit doen.
Win win situatie
Er zijn zoveel mensen met een uitkering. Die kunnen daar, indien de gezondheid
dat toe laat, toch ook een steentje aan bij dragen
Volgens mij moet de insteek tijdelijk verblijf zijn, met bijvoorbeeld een max.
termijn waarin men Geholpen wordt terug te keren naar eigen land. Mits de
situatie het in het land van herkomst toelaat.
Er hebben genoeg mensen een uitkering, het werk kan ook door hen gedaan
worden in ruil voor deze uitkering
Er zijn genoeg werklozen, deze moeten aan het werk. Ze willen niet al het werk
aanpakken, maar dan wellicht op hun uitkering korten.
Er zijn zat mensen in Nederland met een uitkering die ook kunnen werken. Eerst
MOETEN zij werken ook al willen ze niet en is het maar voor tijdelijk.
Laat eerst eens onze thuiszittende steuntrekkende nietsnutten eens aan het werk
gaan. Niet werken is minder geld en minder recht op extra`s.
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Uitkeringstrekkers dwingen tot invullen van die functies... sla je gelijk vele vliegen
in 1klap
De mensen uit de bijstand kunnen ook gewoon werken!!
Eigen volk eerst
Er komen in Nederland steeds meer werkelozen. je kunt beter eerst het
Nederlandse volk eerst doen en dan de import
Zolang er Nederlanders werkeloos zijn, is het overbodig om buitenlandse
werknemers/ migranten. Nederlanders die weigeren om te werken moeten
zouden gekort moeten worden op hun uitkering.

10. “Nederlanders die werkloos zijn moeten het werk, dat nu
door buitenlandse migranten gedaan wordt, invullen”
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Eerst eigen volk er lopen genoeg Nederlanders rond die geen werk meer hebben,
denk aan ExV&D medewerkers.
Er zou een landelijke regeling moeten komen om de werkeloze Nederlanders
(tijdelijk) dit werk te laten doen. Eventueel middels aanvulling op hun uitkering. Dit
houd de Nederlandse economie op pijl. Nu verdwijnt al ons geld doordat de
migranten het meenemen en investeren in hun thuisland.
Zie vraag 9
Daar ben ik het ook grotendeels mee eens, want re-integratie op de arbeidsmarkt
begint bij de eerste baan, vandaar uit kan je groeien. Dus als werkloze kan je niet te
langdurig banen afwijzen die je niet aanstaan.
Ik vind dat iedereen die kan werken moet werken En dat je verplicht word om al
het werk aan te pakken Ook al vind je het beneden je nivo
Veel Nederlanders hebben hun mond vol van 'eigen volk eerst' en die buitenlanders
pakken onze banen af etc. Veel van deze klagers zitten echter al lange tijd thuis te
teren op geld van de gemeenschap.
Voor wat hoort wat, ik krijg het ook niet cadeau
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Zo laten zoals het is. Een gemotiveerde migrant zorgt voor een betere werksfeer
dan een ongemotiveerde werkloze. Je moet een werkloze daarom niet verplichten
om een bepaalde taak uit te voeren. Laat ze bij een club of stichting naar keuze
vrijwilligers werk doen voor 50% van de ontslag uren. Blijft de rest van de uren over
om te solliciteren.
Het hang van de opleiding van de werkoose mensen af.
Sommige werkzaamheden kunnen door migranten beter worden verricht dan door
`verwende` Nederlanders.
Sommigen zullen dat kunnen, maar niet iedereen is geschikt - fysiek of mentaal om die functies goed te kunnen vervullen.
Werkeloos zijn is niet gebonden aan nedelander of vluchteling zijn. Nuttig zijn voor
maatschappij met uitgangspunt zijn
Ben toevallig zelf werkloos en ik zou het verschrikkelijk vinden om ergens in een
vuile fabriek te moeten staan. Ik denk dat er voor de meeste werklozen prima werk
te vinden is maar ze moeten wel willen
Dat werkt niet, tenzij het werk past bij ervaring en opleiding. Vragen zou wel
kunnen werken maar zeker niet verplichten
Hier wordt verschil gemaakt tussen Nederlanders en buitenlanders. Vooral daarmee
ben ik het zeer oneens. Iedereen moet werken voor de kost.
Wat heeft een werkgever aan mensen die niet gemotiveerd zijn.Helemaal niets.
mensen zoeken werk waarvoor ze hebben geleerd. als ze het werk van een migrant
moeten gaan doen zullen ze na verloop van tijd weer naar `hun` sector terug gaan
en kan je als werkgever wéér nieuwe mensen inwerken. Er zijn al genoeg projecten
geweest om werkelozen weer aan het werk te krijgen; kijk maar naar de projecten
die ze in o.a. het Westland in de kassen gehad hebben. Uiteindelijk werken er
(bijna) geen meer. Heb in het verleden ook eens aan een project mee gewerkt om
langdurige werkelozen werk ervaring op te laten doen. Na enkele maanden werkte
er nog geen een van hen.
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11. “Buitenlandse migranten zijn een verrijking voor onze
gemeente”
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Iedereen neemt iets moois mee. Doet je weer naar jezelfs kijken.



Het geeft een jongere en kleurrijker samenleving, zeker na verloop van tijd;
veroudering van de samenleving wordt zo tegengegaan; geen privileges aan
migranten geven
Mits zij integreren en de taal leren.
Als ze niet steeds met alcohol achter het stuur zitten geen probleem met ze.
Dat kán maar hoeft niet.
De meeste mensen zijn heel fatsoenlijk, hebben een gezinnetje en proberen er het
beste van te maken. Ook is een groot deel van de mensen niet netjes en deze rotte
appels verpesten het voor de rest
Nederlanders willen wel werken als ze er fatsoenlijk voor worden betaald .bij
migranten worden cao`s niet altijd betaald en daardoor goedkoper dan
Nederlanders
Volkeren migreren dat is een normaal proces. vluchtelingen krijgen een plek. als het
druk wordt moeten gelukzoekers even wachten. Ik vind de vluchtelingen
vraagstukken veel te tendentieus gesteld.
Wanneer ze per gezin (max 6 per huis)tussen de lokale mensen worden geplaatst
wel, niet wanneer ze met zijn allen in een soort van AZC worden geplaatst, dat is
niet te overzien voor de gemiddelde bevolking. Dit schept afstand en niveau verschil
tussen de mensen.
Zolang ze zich aanpassen naar onze wetten en werken en de taal spreken heb ik
geen moeite met buitenlanders
Geloof niet in multiculturele samenleving, er is te veel verschil in geloofsovertuiging
en wetgeving, dat zal altijd botsen
Migranten zijn altijd buitenlands, dus gewoon: `migranten` niet `buitenlandse
migranten`
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Eerst alle nederlanders aan een baan, daarna de migranten .
Hoe je het ook went of keert, ze kosten de gemeente veel geld die wij als inwoner
van deze gemeente moeten ophoesten.
Ik ken ook de uitzondering: een Pool die zich inzet voor sport (hij is
volleybalscheidrechter geworden). Hij houdt van Guus Meeuwis en voelt zich naast
Pool ook brabander. Helaas zie ik dagelijks ook polen die niets bijdragen dan
verruwing. Hun woningen zijn slecht onderhouden (niet hun schuld). Zelf drinken ze
bier op straat, en eten daarbij chips. Crossen met fietsen over de stoep.
Opvang voor mensen die het echt nodig hebben, is goed. Maar geef ze geen
voorrang/extra voordelen die anderen niet krijgen. En massa opvang is denk ik echt
niet goed.
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