
Welkom  

Workshop Multi Culti, of liever 
niet? 



1.Waar gaan we het precies over 
hebben: multi culti 
(internationalisering) 

2.Facts & Figures 

3.De workshop: Multi Culti of 
liever niet? 

4.Conclusies uit de workshop 

5.Oplossingen 

  

 

Agenda 



Multi Culti 

  

 

1. Definitie: Multi Culti 
 
“Met elementen uit verschillende culturen:  
de multiculturele samenleving” ¹ 

 

2. Dagdefinitie: Multi Culti (Internationalisering) door Marcel 
Wouterse) 

 

“Het proces waarbij betrekkingen over steeds grotere afstanden worden 

aangegaan, met de daarbij behorende toename van buitenlandse activiteiten 

binnen ondernemingen” 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

¹ Bron: Van Dale 2013 
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Minister Asscher wil Europees  

overleg over de nadelen van  

arbeidsmigratie. Volgens hem 

is er nu sprake van oneerlijke  

concurrentie van Oost- 

Europeanen, doordat 

uitzendbureaus zich niet aan  

de regels houden. De  

Problematiek wordt volgens  

hem in Brussel niet serieus 

genoeg genomen. 

Multi Culti in het nieuws 

Discussie: decennia terug koos je voor  

een Economische Unie en 

nu per 01/01/14 de grenzen open gaan  

voor nog meer (NB; goedkope) 

EU arbeidskrachten begin je opeens  

tegen te stribbelen. Dat is wat laat,  

niet? 

 

 

Terwijl wij stoeien over de vraag of Roemenen & Bul-/Hongaren welkom  

zijn op de NL Arbeidsmarkt, komt de volgende generatie arbeidsmigranten er al  

aan: de bevolking van Afrika bestaat voor 60% uit jongeren onder 25 jaar!  

 



Facts & Figures 

“Daarnaast  claimen 

zelfs Poolse 

werknemers in 

Nederland dat 

Roemenen en Bulgaren  

straks „hun werk‟  

Inpikken” 



Facts & Figures 

Bron: CPB Notitie 31 mei 2013 

  

 



Facts & Figures 
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• Werk verdwijnt naar het buitenland 
• Welk doel streven we na? Full Employment? 
• Arbeid is belangrijk - En multi culti ís gewoon 

Op 1 januari 2012 telde Nederland 3,5 
miljoen allochtonen op een totale 

bevolking van 16,7 miljoen. Dit betekent 
dat 21% van de bevolking van allochtone 

afkomst was.  



7 juli 2007 - De krapte  
op de arbeidsmarkt zal  
volgens onderzoek  
van de VTL de  
komende jaren verder  
toenemen. Dit wordt  
ook versterkt door de  
Daling van het aantal  
MBO-leerlingen in  
transport en  
logistieke opleidingen,  
terwijl werkgevers in  
het beroepsgoederen 
vervoer aangeven  
juist meer behoefte te  
hebben aan  
leerlingen. 
 

Workshop 4: Internationalisatie 



Facts & Figures 

  

 

Marktwerking van  
vraag en aanbod 

Verschuivingen leiden tot  
verandering in prijzen en  

hoeveelheden 
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Workshop 

De opdracht : Van macro-economisch naar micro-economisch  

niveau 

 

Noem 3 voor- (groene kaartjes) en 3 nadelen (rode kaartjes) van  

internationalisering van arbeid(het  inzetten van buitenlandse  

werknemers in je bedrijfsvoering) voor jou en je bedrijf 

 

• If you can‟t beat them, join them! 

• If you can‟t /won‟t join them, beat them! 

 

Doe dit op bedrijfsmatig niveau 

 

5-10 minuten om na te denken, op te schrijven, en op de juiste plek  

op het bord te plakken / clusteren 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



Workshop (Nadelen) 
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Workshop (Voordelen) 
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Marcel Wouterse - Voordelen 
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Marcel Wouterse - Nadelen 
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1. Overheidscontrole laten toenemen 

2. Fatsoenlijke huisvesting/beloning/behandeling 

3. ARBO eisen voor iedereen – Commitment van bedrijven en managers 

4. Taaleisen 

5. Keurmerk voor vakbekwaamheid 

6. Meldpunt 

7. Vergunning plicht 

8. Verander jezelf 

9. Training / Opleiding 

10. Werven 

11. Contracten 

12. Begeleiden deel de begeleiding 

13. Van den Bosch Experience 

1. Dialoog met klanten 

2. Dialoog met collega vervoerders 

3. Dialoog met belangenorganisaties 

 

 

Oplossingen 



Terwijl we opstaan en weglopen .. geven we elkaar  

nog iets mee voor de toekomst. 

 

VANDAAG 

   MORGEN 

     OVERMORGEN 
 

Vraag: denk je dat het komende jaren toeneemt? 

Geen turbulentie? Meer turbulentie? Hetzelfde? 

Afsluiting 



 

 

Bedankt voor jullie aandacht! 


