
 

 
 
Polen nog steeds eerste keuze in tuinbouwsector 
 
Mentaliteit, productiviteit en flexibiliteit belangrijkste redenen 
 
De Lier, 26 juni 2012 – Tuinbouwbedrijven in Nederland verkiezen de inzet van 
Poolse arbeidsmigranten boven die van langdurig werklozen. Dit blijkt uit onderzoek 
van Holland Contracting, specialist in het uitzenden van Poolse arbeidsmigranten, 
onder tuinders in Nederland. Gevraagd naar de beslissingsfactoren geeft ruim een 
derde van de tuinders (37%) aan de voorkeur te geven aan Polen vanwege hun 
arbeidsmentaliteit. Andere factoren die meespelen zijn de productiviteit (21%), de 
flexibiliteit (21%) en de betrouwbaarheid (21%).  
 
De overheid stimuleert langdurig werklozen om in de tuinbouw te gaan werken. 
Hierdoor wordt verwacht dat een deel van deze groep uitkeringsgerechtigden een 
baan zal vinden in de tuinbouwsector. Doordat de productiviteit van Polen echter 
over het algemeen hoger ligt en zij vaak flexibeler zijn in het aantal uren dat zij 
inzetbaar zijn, blijft de tuinbouwsector vasthouden aan de inzet van 
arbeidsmigranten. Daarnaast geven tuinders aan dat ook de kennis die 
arbeidsmigranten hebben van de uit te voeren werkzaamheden, hen een voorsprong 
geeft op de langdurig werklozen.  
 
Volker van Vuurde, directeur van Holland Contracting: “De positieve ervaringen die 
tuinders hebben met arbeidsmigranten, zorgen ervoor dat zij langdurig werklozen niet 
direct zien als mogelijke vervangers voor het vervullen van arbeid. In tegenstelling tot 
de groep uitkeringsgerechtigden kiezen arbeidsmigranten vrijwillig voor het werken in 
de tuinbouw, waardoor zij zeer gemotiveerd zijn. Bovendien bieden arbeidsmigranten 
de flexibiliteit waar tuinders behoefte aan hebben. Deze factoren samen resulteren in 
een hogere productiviteit. In een markt waar de prijzen onder druk staan, is dit zeer 
belangrijk.” 
 
Over Holland Contracting 
Holland Contracting is gespecialiseerd in het uitzenden van Poolse arbeidsmigranten. Bij Holland 
Contracting staat de mens op de eerste plaats. Door te kijken naar de persoonlijke doelen, de ambitie 
en de dromen van de mensen die zich willen inschrijven worden alleen die mensen gedetacheerd die 
voor een werkgever het daadwerkelijke verschil kunnen maken. Als flexibele en betrouwbare partner 
voor zowel werkgever als werknemer heeft Holland Contracting een uitgesproken mening over de 
dienstverlening en de arbeidsvoorwaarden. Holland Contracting beschikt over eigen kantoren in Polen 
waar de inschrijving en ook gelijk de eerste selectie plaatsvindt. Voor meer informatie: www.holland-
contracting.nl.  
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