Belangrijkste uitkomsten Arbeidsmigranten LAB
d.d. 24 april 2018 19.30-21.30
Aantal deelnemers: 25
Introductie
Een diverse groep van inwoners, arbeidsmigranten, ondernemers, maatschappelijke
organisaties en huisvesters heeft op dinsdagavond 24 april deelgenomen aan het
Arbeidsmigranten LAB. Dit is waarschijnlijk één van de eerste keren dat men in deze
samenstelling op dit thema rond de tafel zat. Dat werd door velen gewaardeerd. In het
Arbeidsmigranten LAB hebben we onderzocht hoe we samen kunnen werken aan goede
huisvesting en participatie van arbeidsmigranten. Dit met als doel om ook echt ‘samen’
aan de slag te gaan met de actiepunten. Op deze manier geven we met elkaar de
strategische visie handen en voeten in de praktijk.
Blik van vandaag, (over)morgen
Na een korte introductie op het thema is met post it’s geïnventariseerd wat er allemaal
wordt georganiseerd op het thema en door wie. Hieruit blijkt dat er veel partijen actief
zijn, zowel inwoners, als ondernemers, organisaties als de gemeente.

Kansen en uitdagingen
Op basis van deze inventarisatie is besproken wat er opvalt en welke kansen en
uitdagingen we zien. En welke ideeën er zijn voor de toekomst.
Opvallend:
 Er is veel input geleverd op huisvesting, locaties, vergunningen, handhaving.
 Het lijkt of dat inwoners niet veel doen maar ook zij zetten zich op verschillende
manieren in, bijvoorbeeld als maatje of goede buur. Zij helpen met het vinden



van de juiste weg in de gemeente of ten aanzien van voorzieningen en
formulieren.
Sociaal aspect, bijdrage komt beperkt aan bod. Wij vinden meedoen in de
samenleving erg belangrijk maar daarbij moeten we rekening houden met
cultuurverschillen. Mensen die hier tijdelijk werken, komen hier vooral om te
werken. Niet iedereen wil lid worden van een vereniging of vrijwilligerswerk doen.
Dé arbeidsmigrant bestaat niet.

Kansen en uitdagingen:
 Maak in aanbod van huisvesting, voorzieningen enz. onderscheid tussen mensen
die hier kort verblijven (korter dan 6 maanden), middellang verblijven (korter dan
3 jaar) of lang verblijven (langer dan 3 jaar).
 Mensen hebben behoefte aan laagdrempelige informatie. Waar kunnen zij terecht?
 Er is veel negatieve beeldvorming rondom arbeidsmigranten. Draagvlak in de wijk
ontbreekt. Dit vraagt extra aandacht en een goede aanpak.
 Weten we voldoende wat de behoeften van arbeidsmigranten zijn?
Thema’s onderzoeksteams
Op basis van de inventarisatie kansen, uitdagingen en ideeën hebben de deelnemers drie
thema’s geformuleerd waarmee zij in onderzoeksteams aan de slag gaan:
 Huisvesting en handhaving
 Meedoen, participatie in de samenleving (inclusief taal)
 Beeldvorming en draagvlak
In het




onderzoeksteam stonden drie vragen centraal:
Wat is er nodig (grondstoffen)?
Wie kan wat bijdragen (chemie)?
Wat is een mogelijk vervolg (proeven)?

Belangrijkste uitkomsten onderzoeksteams
1. Huisvesting en handhaving
Een belangrijke grondstof voor goede huisvesting en handhaving is het eerder betrekken
van alle groepen. Ook inwoners en arbeidsmigranten zelf. Daarbij moet er gekeken
worden naar de gehele context: wat zijn de verwachtingen voor de toekomst
(forecasting), wie betreft het, wat zijn de aantallen, wat zijn de behoeften, wat is de
woonbeleving en voldoet de regelgeving? Op basis daarvan moeten we de strategie voor
de toekomst bepalen.
Mogelijk vervolg: een forecasting maken waarin de verwachtingen, aantallen, behoeften
naar de toekomst in beeld wordt gebracht en vervolgens toetsen of regelgeving/beleid
voldoet en nadere strategie bepalen. Ook goed onderzoeken op welke manier inwoners
en arbeidsmigranten vervolgens het beste vroegtijdig betrokken kunnen worden.
2. Meedoen, participatie in de samenleving
Om te kunnen meedoen, is het belangrijk dat mensen elkaar (leren) kennen en de weg
weten. Dit kan op verschillende manieren vorm krijgen. Bijvoorbeeld via een
welkomstborrel in de wijk, via aantrekkelijke introductiefilmpjes, sociale media of een
speciale app. Er is ook behoefte aan een vorm van lotgenotencontact en/of begeleiding
door iemand die de taal spreekt. Het zou bijvoorbeeld goed zijn om een soort van
inloopspreekuur voor vragen te hebben. In de praktijk blijken ze regelmatig bij de
Bibliotheek binnen te lopen met allerlei praktische vragen. Maar dit kan ook in WIJdienstencentra of andere ontmoetingsvoorzieningen een plek krijgen. En wat te denken
van een Migranten Advies Centrum? Voor mensen die wat langer in Nederland verblijven,
zou je ook een inburgeringsprogramma in het klein kunnen vormgeven in samenwerking
met werkgevers en maatschappelijke organisaties. Of een bedrijfsportcompetitie in

samenwerking met Samen RKC. Belangrijk is om in de uitvoering ook arbeidsmigranten
enthousiast te krijgen. Twee andere concrete suggesties zijn een Poolse Mis te
organiseren in de Sint Jan en bijvoorbeeld De Wereldkeuken te organiseren in de
Kansenfabriek. Kortom, ideeën genoeg.
Mogelijk vervolg: Een plan van aanpak maken en gaan doen. De deelnemers gaan zelf
een vervolgsessie hiervoor in de Kansenfabriek organiseren.
3. Beeldvorming en draagvlak
De verhouding tussen arbeidsmigranten en Nederlanders vraagt aandacht. Ook
arbeidsmigranten voelen zich gediscrimineerd. Het is belangrijk om arbeidsmigranten uit
anonimiteit te halen, de informatievoorziening te verbeteren en verbindingen te creëren
in de buurt. Dit vraagt inzet en betrokkenheid van ondernemers, huisvesters,
arbeidsmigranten, inwoners en gemeente. Een leefstijlenonderzoek kan de behoeften van
arbeidsmigranten en inwoners in de buurt in beeld brengen. Dit geeft de gemeente,
werkgevers en huisvesters handvaten om meer draagvlak te creëren. Daarnaast is het
belangrijk dat de huisvesting wordt afgestemd op de behoefte. Doorstroming van kort,
middellang naar lang. Bijvoorbeeld door middel van campussen.
Mogelijk vervolg: Onderzoeken of een leefstijlenonderzoek zinvol is. Dit kan een
gezamenlijke opdracht zijn vanuit bedrijfsleven en overheid.
Vervolg
Na een eerste oriëntatie in het LAB gaan de deelnemers met het vervolg aan de slag. Op
het thema ‘Meedoen’ organiseren zij zelf een vervolgsessie in de Kansenfabriek om een
plan met activiteiten op te stellen. Daarna nemen zij contact op met de gemeente om het
eindresultaat te delen en te bespreken wat er eventueel nodig is. Dit wordt ook gedeeld
met de andere LAB-deelnemers.
Op het thema Huisvesting en handhaving wordt er een tweede sessie Arbeidsmigranten
LAB georganiseerd waarbij gekeken wordt hoe we gezamenlijk de verwachtingen voor de
toekomst qua benodigde huisvesting en behoeften van arbeidsmigranten goed in beeld
kunnen krijgen. Ook wordt onderzocht op welke manier inwoners en arbeidsmigranten
het beste vroegtijdig betrokken kunnen worden bij de uitwerking daarvan. De
deelnemers van het thema ‘Beeldvorming en draagvlak’ sluiten hierbij aan omdat het een
overlap kent.
De deelnemers vinden het belangrijk dat de gemeente als deelnemer betrokken blijft en
een rol vervult in het faciliteren van het vervolglab. Ook moet helder zijn wat het kader
vanuit de gemeente is. Een mogelijk vervolg is dat vanuit de werkgroep een eerste
opzet/ voorstel aan het college en/of de raad alszijnde LAB-voorstel wordt gepresenteerd
waarna het kader/vervolg wordt bepaald.
Afgesproken
 Gemeente organiseert vervolgbijeenkomst en stuurt alle aanwezigen hiervoor een
datumprikker. Dan kunnen mensen zelf aangeven of ze wel of niet erbij aanwezig
willen zijn.

