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1 Arbeidsmigratie in Roosendaal 

1.1 Aanleiding  

Arbeidsmigratie is de afgelopen jaren sterk gegroeid in Noord-Brabant (Het PON 2018). 

Buitenlandse werknemers, in politieke en publieke discussies arbeidsmigranten genoemd, 

leveren een belangrijke bijdrage aan de vraag van bedrijven naar arbeidskrachten die, vaak 

flexibel en op tijdelijke basis, uitvoerend werk kunnen verrichten. Het vaststellen van 

precieze actuele aantallen – ook in Roosendaal – is om verschillende redenen niet simpel, 

waaronder gebrekkige registratie en vluchtigheid van locatie (werk en wonen). Roosendaal 

hoort volgens de laatste inzichten, die inmiddels al weer vier jaar oud zijn, wel tot de top vijf 

van Brabantse gemeenten met het hoogste aandeel arbeidsmigranten1.  

 

In 2008 is in de gemeente Roosendaal de beleidsnotitie arbeidsmigranten vastgesteld. In 

2012 is door de gemeenteraad verzocht deze notitie te actualiseren. Met als doel om aan de 

gemeenteraad een integrale aanpak om arbeidsmigratie in goede banen te leiden op het 

gebied van arbeidsmarkt, huisvesting, leefbaarheid en integratie te presenteren. Het 

toenmalige college heeft in 2013 geconcludeerd dat er toen geen behoefte was om het 

vastgestelde beleid uit 2008 te herzien en nieuw instrumentarium te ontwikkelen. 

Inmiddels worden daar door de raad vraagtekens bij geplaatst, door de grote toename van 

arbeidsmigranten in de regio.  

 

De gemeenteraad van Roosendaal wil in het kader van de raadsagenda in deze 

bestuursperiode enkele onderwerpen uitdiepen. Het eerste onderwerp dat gekozen is, is 

arbeidsmigranten. Daarbij gaat het niet uitsluitend om bijvoorbeeld de vraag of groot- of 

kleinschalige huisvesting gewenst is. Ook aspecten als sociale implicaties op het gebied van 

samen leven, voorzieningen, doelgroep benadering, participatie/integratie etc. kunnen aan 

de orde worden gesteld. Het uiteindelijke doel van de gemeenteraad is om kaders op te 

stellen voor het nieuwe arbeidsmigrantenbeleid. 

1.2 Opdracht en plan van aanpak 

Het PON is gevraagd de Werkgroep Raadsagenda te ondersteunen bij dit proces; het 

ophalen van informatie, het aanleveren van data en het helpen opstellen van een 

kaderstellende notitie voor gemeenteraad. Dit doen we in samenwerking met de Strategie 

Centrale.  

 

We inventariseren welke onderwerpen binnen het vraagstuk arbeidsmigratie geagendeerd 

en mogelijk opgepakt dienen te worden en, met het oog op het te formuleren beleid, 

brengen we in kaart welke formele beslisruimte de gemeente binnen verschillende 

beleidsdomeinen heeft.  

 

 
1 1 Op basis van belastinggegevens (Fiscale loongegevens uit actieve arbeid) per 

31/12/2015: 4.507 werknemers (bron: Decisio (2017). Economische analyse 

internationale werknemers, studenten en zelfstandigen. Amsterdam: Decisio)   
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We richten ons bij deze inventarisatie op de volgende vier beleidsvelden:  

 

 Bestuur & samenwerking 

 Wonen & leefomgeving 

 Economie & bedrijvigheid 

 Participatie & integratie. 

 

De inventarisatie bestaat uit twee onderdelen: 

 

 Dialoog met stakeholders 

Doormiddel van een veerkrachtdialoog halen we input vanuit de samenleving op. 

De veerkrachtdialoog is een gesprekmethode waarbij het gezamenlijk verkennen 

van oplossingsrichtingen centraal staat. Bij de dialoog zijn raadsleden, bewoners, 

arbeidsmigranten en verschillende stakeholders vanuit publieke en private 

organisaties uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan over het thema 

arbeidsmigratie. In hoofdstuk 2 vindt u een nadere uitleg van de gebruikte 

methode en de opbrengsten van de dialoog. De input uit de dialoog gaat verder 

dan de formele gemeentelijke taken en bevat ook oplossingsrichtingen op 

samenlevingsniveau.    

 

 Vaststellen beslisruimte 

Op basis van deskresearch en interviews met (groepjes) betrokken ambtenaren 

brengen we in kaart waar de beslisruimte is voor raad en college. Helder wordt op 

welke punten wettelijke bevoegdheden en opdrachten liggen. En waar keuzes te 

maken zijn. Ook brengen we in kaart welke beleidsinstrumenten kunnen worden 

ingezet. De resultaten vindt u in hoofdstuk 3, in een overzichtelijke infographic. 

 

We starten in de volgende paragraaf met een korte terugblik op de beleidsnotitie 

arbeidsmigratie in Roosendaal uit 2008 en maatschappelijke ontwikkelingen in de regio.  

 

In het laatst hoofdstuk (4) presenteren we aanknopingspunten voor een opmaat naar een 

kaderstellende notitie.  
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1.3 Huidige context: beleid in Roosendaal en 

maatschappelijke ontwikkelingen  

 

1.3.1 Beleidsnotitie arbeidsmigranten in Roosendaal 2008  

Het huidige beleidskader van de gemeente Roosendaal is vastgelegd in een beleidsnotitie 

uit 2008. De notitie is opgebouwd uit een situatieschets, een probleemduiding en een 

inventarisatie van bestaand instrumentarium op de beleidsterreinen Ruimtelijke Ordening 

en Toezicht en Handhaving. De notitie sluit af met een aantal besluiten en voornemens om 

de besluiten uit te voeren of verder uit te werken.  

 

In deze notitie wordt gesteld dat de komst van arbeidsmigranten impact heeft op enerzijds 

de woningmarkt en anderzijds ervaren overlast bij bewoners tot gevolg heeft. Het vraagstuk 

wordt in deze notitie voornamelijk vanuit de beleidsterreinen huisvesting en in tweede 

instantie toezicht en handhaving uitgewerkt. Het beleidsterrein welzijn wordt wel 

aangestipt, maar in beperkte mate.  

 

In de beleidsnotitie uit 2008 wordt aangegeven dat de gemeente Roosendaal van mening is 

dat “kamerverhuur en anderszins huisvesting van (arbeids)migranten in principe mogelijk 

dient te zijn” en dat de huisvesting “goed” moet zijn. De beleidskeuze van de gemeente is 

dan ook huisvesting reguleren aan de hand van voorwaarden (p.10). 

 

Er wordt gesproken over het aanspreken van uitzendbureaus op de verantwoordelijkheid 

voor huisvesting van arbeidskrachten en het stimuleren van afspraken tussen 

woningbouwverenigingen en uitzendorganisaties om druk op wijken te voorkomen.  

Daarnaast wordt goede communicatie naar arbeidsmigranten en het in gesprek gaan met 

de doelgroep benoemd.  

 

Het belang van regionaal overleg en afstemming wordt benoemd. De intentie is  

om qua instrumenten één lijn te trekken. Daarnaast wordt de ambitie uitgesproken om tot 

een convenant met uitzendbureaus/werkgevers te komen om af te stemmen over 

huisvesting. 

 

Concreet zijn er de volgende besluiten genomen: 

a. Ruimtelijke ordening: komen tot een paraplubestemmingsplan voor de bebouwde 

kom, grootschalige huisvesting onder specifieke voorwaarden, huisvesting in het 

buitengebied onder voorwaarden. 

b. Welzijnsaspecten arbeidsmigratie: de gemeente is geen voorstander om nu al 

aanbod te doen voor welzijns- of inburgeringsactiviteiten. Wel overleg binnen 

huidige subsidiecontract met SIW om meer inzicht te krijgen in de aanwezigheid 

van eventuele kinderen van arbeidsmigranten (destijds waren daar nog geen 

signalen over). 

c. Informatie vanuit het bedrijfsleven: informatie ophalen over ervaringen met 

arbeidsmigranten. 

d. Regionaal convenant. 

e. Evaluatie na een jaar. 
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1.3.2 Maatschappelijke ontwikkelingen in de regio 

 

Toename arbeidsmigratie 

Arbeidsmigratie in Brabant is de afgelopen jaren sterk gestegen; tussen 2009 en 2015 is het 

aantal arbeidsmigranten in Brabant 2,5 keer zoveel geworden (Decisio 20172). Aannemelijk 

is dat de groei van deze veelal flexibele arbeidskrachten in Brabant ook in Roosendaal heeft 

plaatsgevonden.  

 

Op regio-niveau is veel data verouderd. Voor de regio West-Brabant zijn de meest recente 

cijfers beschikbaar in de rapportage van Gerrichhauzen en Partners (20133). Op basis van 

enquêtes die uitgezet zijn onder bedrijven en uitzendbureaus (2012/2013) en cijfers van het 

CBS (2010) doen zijn een schatting. Ze schatten dat er zo’n 12.000-16.000 arbeidsmigranten 

werkzaam zijn en 21.000-25.000 arbeidsmigranten woonachtig zijn in de regio West-

Brabant. In Roosendaal zou het in die periode gaan om 930-1.580 arbeidsmigranten die 

werkzaam zijn in de gemeente en 2.130-2.630 arbeidsmigranten die woonachtig zijn in de 

gemeente. Precieze en recente cijfers ontbreken voorlopig [NB. Het PON komt in het najaar 

van 2019 met cijfers uit 2018 op gemeenteniveau].     

 

Nog altijd vormen Polen de grootste groep arbeidsmigranten, maar diverse betrokkenen 

geven aan dat arbeidsmigranten ook steeds vaker uit andere (Oost-Europese) landen 

komen (Het PON 2018b: 394). Het aantal geregistreerde inwoners met de Poolse 

nationaliteit is dan ook de afgelopen jaren zowel in Roosendaal als in de rest van Brabant 

gegroeid (CBS, 2018). In 2017 waren er 1.277 inwoners met een Poolse nationaliteit in 

Roosendaal geregistreerd en opzichte van 640 in 2013. Hierbij moet worden opmerkt dat 

het aannemelijk is het grootste deel van deze inwoners naar Roosendaal is gekomen om te 

werken (en dus arbeidsmigrant is), maar dat dit gegeven onbekend is.  

 

Vraag naar (flexibele) arbeid 

Een recent arbeidsmarktonderzoek voor West-Brabant, verwacht dat de vraag naar 

(flexibele) internationale arbeid de komende jaren zal blijven bestaan, met name in de 

logistiek en agrarische sector (Wise up consultancy 20195). In West-Brabant is met name de 

logistieke sector sterk vertegenwoordigd.  

 

Uitzendbureaus werkzaam in deze regio geven aan dat de vraag naar internationale arbeid 

bij bedrijven groter is dan het aanbod en dat gebrek aan woonruimte een remmende factor 

is (Wise up consultancy 20195). Voor de toekomst wordt er ook rekening gehouden met de 

impact van robotisering en verdere automatisering; deze zouden ervoor zorgen dat 

arbeidsmigranten aanzienlijk minder nodig zijn voor bepaald type arbeid (Brabantkennis 

 
2 Decisio (2017) Economische analyse internationale werknemers, studenten en 

zelfstandigen. Regiorapportage Zuid-Nederland. Amsterdam: Decisio 
3 Gerrichhauzen en Partners (2013) Quickscan Arbeidsmigranten West-Brabant. 

Omvang en ontwikkeling aantal arbeidsmigranten. Huisvesting arbeidsmigranten 

(‘Goed, veilig en humaan’, Een regionaal onderzoek naar omvang en 

ontwikkeling aantal arbeidsmigranten.). Dordrecht: GenP 
4 Het PON (2018) Arbeidsmigratie in Noord-Brabant. Tilburg: Het PON.   
5 Wise up Consultancy (2019) Internationale werknemers in de toekomstige 

arbeidsmarkt van regio West-Brabant. 
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20186). In het recente arbeidsmarktonderzoek voor West-Brabant wordt aangegeven dat dit 

met name voor de maintenance sector geldt (Wise up consultancy 20195). 

 

Verblijfsduur  

Migratie kent vele vormen, van zeer tijdelijk verblijf tot permanente vestiging. Verblijfsduur 

en -frequentie hebben implicaties voor huisvesting, arbeidspositie en participatie en 

integratie. Op dit moment zijn er geen recente cijfers beschikbaar over de verblijfsduur van 

arbeidsmigranten. Een laatste berekening van Gerrichhausen en Partners (20137) gaat uit 

van een verdeling van 20-30% permanent verblijvende arbeidsmigranten, 25-30% 

permanent tijdelijke verblijvers en 30-40% korte verblijvers (eenmalig, beperkte tijd). Ook 

deze cijfers zijn berekend op basis van een enquête onder bedrijven en uitzendbureaus in 

2012/2013. 

 

Huisvesting 

Grootschalige huisvesting wordt in de afgelopen jaren vaker ingezet als oplossing om 

tijdelijke arbeidsmigranten te huisvesten. De locaties zijn vaak aan de rand van het 

woongebied gesitueerd.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
6 Brabantkennis (2018) Longread: In goede banen?  
7 Gerrichhauzen en Partners (2013) Quickscan Arbeidsmigranten West-Brabant. 

Omvang en ontwikkeling aantal arbeidsmigranten. Huisvesting arbeidsmigranten 

(‘Goed, veilig en humaan’, Een regionaal onderzoek naar omvang en 

ontwikkeling aantal arbeidsmigranten.). Dordrecht: GenP 



 

8 

 

  



 

9 

 

2 Dialoog met stakeholders 

2.1 Methodiek en organisatie 

Naast een inventarisatie vanuit de beleidskant is door middel van een veerkrachtdialoog 

input vanuit de samenleving opgehaald. De veerkrachtdialoog is een methodiek die 

verschillende stakeholders met elkaar in gesprek brengt. In dit geval zijn naast raadsleden, 

arbeidsmigranten, bewoners, maatschappelijke organisaties, werkgevers en huisvesters 

uitgenodigd met als doel de verschillende perspectieven en meningen samen te brengen. 

Via deze methodiek wordt opgehaald hoe deze stakeholders denken over verschillende 

thema’s binnen het vraagstuk arbeidsmigratie, wat zij denken dat (beleidsmatig) nodig is 

om huidige problemen aan te pakken, welke acties daarvoor nodig zijn en welke actoren 

deze acties zouden moeten uitvoeren. Deze serious game werkt ondersteunend bij het 

verkennen van oplossingen voor maatschappelijke opgaven. Uitgangspunt is om op 

gelijkwaardige wijze het gesprek met elkaar aan te gaan. Hiermee wordt tegelijkertijd lokaal 

eigenaarschap van het vraagstuk en betrokkenheid gestimuleerd.  

 

De Werkgroep Raadsagenda Roosendaal heeft de communicatie rondom de avond 

verzorgd en gezorgd voor de werving van de deelnemers. Doel was om een breed publiek 

aan te spreken. Diverse werkgevers, maatschappelijke/welzijn organisaties, basisscholen, 

uitzendbureaus, huisvesters, arbeidsmigranten en bewoners van Roosendaal zijn 

uitgenodigd. De avond vond plaats op woensdag 18 september in Cultuurhuis Bovendonk. 

2.2 Themakeuze 

De werkgroep heeft de thema’s woon & leefomgeving, economie & arbeidsmarkt en 

participatie & integratie geselecteerd als gespreksonderwerpen. De werkmethode vraagt 

om de formulering van één vraag per thema. Omdat de werkgroep het gesprek zo open 

mogelijk wilde insteken is gekozen voor een brede formulering van de vragen.  

 

1. Woon & leefomgeving: wat is er nodig voor voldoende en geschikte huisvesting 

voor arbeidsmigranten? 

2. Economie & arbeidsmarkt: wat is er nodig om te zorgen dat arbeidsmigranten 

kunnen werken in Roosendaal? 

3. Participatie & integratie: wat is er nodig om integratie van arbeidsmigranten te 

bevorderen? 

 

Genodigden konden bij aanmelding een voorkeur voor een thema opgeven. Bij deelnemers 

is het thema huisvesting het meest populair gebleken; vijf tafels bogen zich over het thema 

wonen, twee over werken en een over integratie. Ook aan de tafels over werken is het veel 

over huisvesting gegaan. Net zoals in beleid, politiek en media zien we dat het onderwerp 

arbeidsmigratie primair als huisvestingsvraagstuk wordt besproken. Daarbinnen wordt de 

druk op huisvesting (verschil tussen vraag en aanbod en de beperkte ruimte en 

mogelijkheden om aan de huisvestingsvraag te voldoen) als voornaamste probleem gezien.        
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2.3 Opbrengst  

2.3.1 Behoefte aan dialoog 

Er is ruime animo gebleken voor het vraagstuk, blijkend uit een goede en diverse opkomst 

aan de dialoogavond. De veerkrachtdialoog is gespeeld met 41 deelnemers die aan 8 tafels 

met elkaar in gesprek zijn gegaan over drie verschillende thema’s.  

 

Van de 41 deelnemers zijn 14 raadsleden, 8 personen van uitzendbureaus, 1 huisvester, 4 

werkgevers, 5 arbeidsmigranten, 3 bewoners en 6 personen van maatschappelijke 

organisaties. Aan iedere tafel zat een gemixt gezelschap, met uitzondering van tafel 1 waar 

5 arbeidsmigranten met elkaar in gesprek gingen. Er bewust gekozen om deze groep 

deelnemers niet te mixen aan de andere tafels vanwege een taalbarrière. Zij hebben het 

gesprek grotendeels in het Pools gevoerd, waarbij één van hen de vertaling naar het 

Nederlands op zich nam. 

 

Het diverse publiek zorgt ervoor dat verschillende stakeholders en daarmee ook 

perspectieven in de discussie over de thema’s zijn ingebracht. Deelnemers van diverse 

tafels gaven aan dat dit van meerwaarde is; ze hebben andere stakeholders ontmoet, 

kennis over het onderwerp opgedaan en hebben nieuwe inzichten gekregen. De meeste 

deelnemers evalueren de veerkrachtdialoog positief.  

 

2.3.2 Betrokkenheid stakeholders 

 

Daarnaast heeft de avond een groep mensen opgeleverd die betrokken willen blijven. Alle 

deelnemers geven tijdens de bijeenkomst aan op de hoogte gehouden te willen worden. 

Acht van de  deelnemers (géén raadsleden) geven aan te willen meehelpen bij het uitvoeren 

van de door hen geformuleerde acties.  

 

2.3.3 Uitkomsten dialoog: algemeen 

 

De opbrengst van de veerkrachtdialoog kunnen we in hoofdlijnen beschrijven over de drie 

thema’s (wonen, werken en integratie) heen. We hebben de opbrengst onderverdeeld in 

uitkomsten over het proces en over de inhoud. 

 

Proces: 

 

 Bij de deelnemers aan de veerkrachtdialoog is grote behoefte aan het uitwisselen 

informatie, o.a. kennis over het vraagstuk, communicatie door de overheid en 

informatie voor arbeidsmigranten en bewoners. 

 Stakeholders vinden een gemeentelijk beleidsplan nodig, met een integrale visie. 

 Stakeholders vinden samenwerking tussen partijen en betrokkenheid van belang 

om tot oplossingen te komen. 

 Naast elementen die kunnen dienen als kaders voor beleid komen stakeholders 

ook met uitvoeringsgerichte acties die door de overheid 

gestimuleerd/gefaciliteerd kunnen worden en ook zonder tussenkomst van de 

overheid kunnen worden opgezet. Dit is mede opgehaald door de opzet van de 

methodiek. 
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 Vertrouwen, samenwerken en ervoor gaan zijn onderwerpen die bij een groot deel 

van de tafels aan bod zijn gekomen. 

Inhoud:  

 Arbeidsmigratie heeft impact op verschillende beleidsterreinen: 

economie/arbeidsmarkt, woningmarkt, sociaal domein (onderwijs, zorg). 

 Huisvesting wordt ervaren als het meest prangende beleidsprobleem. 

 Ondersteuning van arbeidsmigranten is nodig; onafhankelijke informatie in eigen 

taal. 

 Contact tussen arbeidsmigranten en bewoners is gewenst (onbekend maakt 

onbemind). 

 Arbeidsmigranten agenderen het vergroten van zelfredzaamheid van 

arbeidsmigranten. 

 

2.3.4 Uitkomsten dialoog: per thema 

 

De opbrengst van de veerkrachtdialoog is meer dan wat je kunt vatten in beleid. Door de 

opzet van de methodiek leidt het gesprek ook tot concrete doelen en bijbehorende acties. 

Per thema vatten we de belangrijkste resultaten hieronder samen. 

 

1. Woon & leefomgeving: Wat is er nodig voor voldoende en geschikte huisvesting 

voor arbeidsmigranten? 

De vijf tafels die de vraag over voldoende en geschikte huisvesting voor arbeidsmigranten 

voorgelegd kregen, spraken bij de vraagverkenning onder andere over: 

 

 Wat verstaan we onder voldoende en goede huisvesting? 

 Wat is er op dit moment mogelijk? Ook planologisch, ruimtelijk-juridisch gezien. 

 Belang van goed, integraal beleid. 

 Het belang van transparante samenwerking. 

 Arbeidsmigranten komen tijdelijk, maar een deel blijft. 

 Het verschil tussen vaste en flexibele/tijdelijke woonruimte. 

 Het belang om harde cijfers inzichtelijk maken. 

 Communicatie met de buurt. 

 Regels en controle, tegengaan van over-bewoning, registratie. 

 Informatievoorziening voor arbeidsmigranten zelf. 

 Draagvlak van gemeente en de buurt. 

 Kennis, zowel voor inwoners als gemeente. 

 

Het belang van een goede, veilige woonomgeving wordt in de gesprekken aan de tafels 

onderschreven. Een gezonde woonomgeving is van belang voor alle inwoners van 

Roosendaal; de oorspronkelijke en de migranten.  
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De vijf tafels stelden de volgende doelen als gewenste resultaten: 

 Samenwerking, betere controle over uitzendbureaus en verantwoordelijkheid 

over meer woningen 

 Een gemeentelijk arbeidsmigratieplan 

 Integrale visie, beleid en registratie (handhaving) 

 Centrale huisvesting voor tijdelijke werknemers én kleinschalige huisvesting 

ten behoeve van integratie 

 Transparantie 

 

De gewenste resultaten zijn zowel gericht op visie en beleid als op de uitvoering daarvan, 

zoals samenwerking, controle en type huisvesting. De acties om tot de gewenste resultaten 

te komen hebben we hieronder samengevat: 

 

Opstellen beleid en handhaving op beleid: door gemeente(raad). Een integrale visie is 

hierbij van belang. Projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties, werkgevers, 

uitzendbureaus moeten hierbij worden betrokken. 

 

Vergroten aanbod woningmarkt: gezamenlijk met projectontwikkelaars, uitzendbureaus, 

beleggers, verhuurders en gemeente kijken naar (ontwikkel)locaties. Faciliteren en 

stimuleren van ombouw leegstand naar woningen. 

 

Dialoog: door met elkaar in gesprek te gaan (gemeente, uitzendbureaus, ondernemers, 

arbeidsmigranten en inwoners en mogelijk andere betrokkenen). 

 

Informatie voor arbeidsmigranten: ten behoeve van de zelfredzaamheid van 

arbeidsmigranten. Voorbeelden die worden gegeven: informatie op de gemeentelijk 

website over rechten en plichten in Poolse taal, algemene meldingen zowel in het 

Nederlands als in het Pools. 

 

Waarborgen kwaliteit woningen waarborgen: door het SNF-keurmerk aan te houden en 

controles uit te voeren, ook om uitbuiting te voorkomen. Door huisvesting te laten 

verzorgen door partijen die in de gemeente gekend worden in actief beheer in onderhoud, 

klachten en meldingen.  

 

Samenwerken en kennis met elkaar delen: ‘het beste resultaat bereik je alleen door goed + 

echt samen te werken’. Samenwerking met alle benodigde stakeholders, afhankelijk van 

het concrete vraagstuk (denk aan: gemeente, uitzendbureaus, ondernemers, 

projectontwikkelaars, woningcorporaties, belangengroepen, buurt, arbeidsmigranten zelf). 
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2. Economie & arbeidsmarkt: wat is er nodig om te zorgen dat arbeidsmigranten 

kunnen werken in Roosendaal? 

Zoals eerder benoemd ging het gesprek bij de twee tafels die de vraag over werken in 

Roosendaal kregen voorgelegd ook grotendeels over huisvesting. Aan deze tafels zaten 

werkgevers, uitzendbureaus, iemand van een vakbond en raadsleden. Bij de 

vraagverkenning spraken zij onder andere over: 

 Belang van voldoende huisvesting. 

 (Betaalbare) huisvesting, acceptabele huurprijzen. 

 Het belang van toezicht/beheerder. 

 Belemmeringen bij vergunningen. 

 Schaarsheid van locaties. 

 Duidelijke uniforme kaders: waar mag wel en waar mag niet gebouwd 

worden. 

 Arbeidsmigranten zijn huiverig om zich definitief te vestigen. 

 

De twee tafels stelden de volgende doelen als gewenste resultaten: 

 A: Goede, gecertifieerde huisvesting  

B: Gemeente meefaciliteren en vooral meebewegen.  

 Voor shortstay arbeidsmigranten voldoende en betaalbare woningen met 

faciliteiten zoals: fitness, restaurant, recreatiezaal.  

 

Beide doelen zijn gericht op huisvesting. Ook hier wordt benoemd dat het hebben van een 

veilige gezonde woon- en leefomgeving van belang is. De acties om tot de gewenste 

resultaten te komen hebben we hieronder samengevat: 

 

Bestaande locaties herzien met medewerking van de gemeente en voorsorteren op de 

toekomst: door te kijken naar hoe woningen gebouwd worden om mogelijk later een 

andere functie te bieden. 

 

Inspanning van politiek is nodig: om te realiseren en niet te blokkeren. De overheid moet 

betrouwbaar zijn. 

 

Kwaliteit woningen waarborgen: door te handelen volgens de SNF richtlijnen en meer 

controle op kwaliteit van de woningen en onderverhuur. 

 

Zorgen voor arbeidsmigranten: werkgevers en uitzendbureaus zouden moeten zorgen voor 

arbeidsmigranten in de ruimste zin van het woord.  

 

Gezamenlijke behoefte: met elkaar in gesprek (gemeente, arbeidsmigranten, 

uitzendbureaus en ondernemers) om te bepalen wat de behoeften zijn. 

 

Leren van elkaar: door bij elkaar in de keuken te kijken. 

 

Aanpassen: alle belanghebbenden (gemeente en politiek, omwonende, werkgevers, 

werknemers, media) dienen zich aan te passen.  
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3. Participatie & integratie: wat is er nodig om integratie van arbeidsmigranten te 

bevorderen? 

Eén tafel besprak de vraag over integratie van arbeidsmigranten. De deelnemers aan de 

tafel spraken onder andere over: 

 

 Belang van taal, zowel voor kinderen van arbeidsmigranten als de 

arbeidsmigranten zelf. Ouders lopen achter. 

 Het kennen van de regels en mogelijkheden in Roosendaal (bijv. hoe werkt 

afvalinzameling, hoe werkt kinderopvang?) 

 Vergelijking met statushouders (die volgens de tafel betere begeleiding 

krijgen). 

 Het zoeken van bondgenoten door het doen van vrijwilligerswerk, het volgen 

van een taalcursus en activiteiten.  

 

De tafel stelde het volgende doel als gewenst resultaat: 

 Bekendheid met gewoontes vergroten en delen  

 

Met name deze tafel die sprak over het bevorderen van informatie zijn tot concrete acties 

gekomen, die we hieronder beschrijven:  

 

Informatieverstrekking: door een handboek uit te geven waarin men punten kan sparen ter 

bevordering van integratie voor inwoners en migranten. Ook zouden overheid en 

organisaties vanuit Jip en Janneke taal bepaalde informatie kunnen communiceren. 

Daarnaast is het idee geopperd om een film te maken over hoe je bepaalde dingen in 

Roosendaal doet: bijvoorbeeld een film over het maken van een kind-speel afspraak, een 

film over hoe je lid wordt van een vereniging en een film over kennismaking met de buren. 

 

Kennismaken met elkaar: gewenst is een cultuur van inwoners en migranten waarbij men 

elkaar de hand rijkt, kennis maakt en uitnodigt. ‘Onbekend maakt onbemind’. Door elkaar 

te leren kennen ontstaat er begrip voor elkaar en daarmee ook een veiligere omgeving waar 

men hulp aan elkaar durft te vragen. 

 

Hierbij kunnen het onderwijs, werkgevers en het gebiedsnetwerk betrokken worden.  

Een concreet voorstel dat wordt gegeven: het aanstellen van buddy die een arbeidsmigrant 

bij de hand neemt, bijvoorbeeld bij school, werk en het verenigingsleven. Dit kunnen 

verschillende mensen zijn die onderling contact hebben.  

 

Campagnes: Week van de arbeidsmigrant ‘Doe’s lief’, opgezet door gemeente en bedrijven. 

Daarnaast kunnen acties worden gestart waaraan ambassadeurs kunnen worden 

gekoppeld. De gemeente zou ambassadeurs kunnen benoemen en faciliteren. 
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2.4 Opbrengst dialoog: input voor de gemeenteraad 

Welke elementen kan de gemeenteraad meenemen uit de opbrengst van de 

veerkrachtdialoog uitgaande van hun ambitie om te komen tot een kaderstellende notitie 

arbeidsmigratie?    

 

Uitgangspunten en hoofdlijnen aanpak: 

 

 Visieontwikkeling en aandacht voor impact van besluiten 

Beleidsdomeinen: 

 Aandacht voor arbeidsrelaties (relatie tussen uitzendbureaus en buitenlandse 

uitzendkrachten)  

 Aandacht voor mogelijkheden voor huisvesting (plekken en type huisvesting), 

kwaliteit huisvesting (normering), spreiding en concentratie 

 Aandacht voor participatie en integratie   

Proces: 

 Aandacht voor participatie stakeholders (bijvoorbeeld in 

besluitvormingsprocessen, vergunningverlening)   

 Communicatie vanuit gemeente naar betrokkenen 
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3 Beslisruimte 

3.1 Wat zijn knoppen om aan te draaien? 

In onderstaande infographic is de beslisruimte voor de gemeenteraad in kaart gebracht. 

Het zijn knoppen waar de gemeenteraad aan kan draaien vanuit haar kaderstellende rol. 

Op hoofdlijnen wordt aangegeven wat het effect is van het instrument en welke 

kanttekening meegenomen moet worden bij het maken van een keuze.  

 

De gemeente beschikt over beslisruimte om arbeidsmigratie te versterken of juist te 

beperken. Deze ruimte zit vooral in Ruimtelijke Ordeningsinstrumenten: 

bestemmingsplannen en vergunningen. Door aan de juiste knoppen te draaien kan de 

instroom van arbeidsmigranten beperkt dan wel verruimd worden. Zeker als bepaalde 

instrumenten in combinatie met elkaar worden ingezet.  

 

Er zijn wel twee kanttekeningen. Allereerst kan Roosendaal arbeidsmigratie sterk beperken, 

maar niet helemaal voorkomen. De koers van hogere overheden bepaalt voor een deel de 

ontwikkelingen. Veel instrumenten zijn Europees, bijvoorbeeld vrije verkeer van 

werknemers. Sommige instrumenten zijn nationaal, zoals het niet belasten van goederen in 

opslag waardoor logistiek Nederland een concurrentievoordeel heeft ten opzichte van 

andere landen. Maar ook de provincie bevordert, al dan niet impliciet, de komst van 

arbeidsmigranten door grootschalige logistiek mogelijk te maken. Ten tweede moet 

opgemerkt worden dat een aantal principiële keuzes in het verleden niet of impliciet zijn 

gemaakt. Het inzetten van instrumenten om arbeidsmigratie te beperken of te verruimen, 

huisvesting in of juist buiten de woonkernen te organiseren richten zich dan ook op de 

toekomst.  

 

  



Bespreek de strategische vragen in de regio  Arbeidsmigratie houdt zich niet aan lokale grenzen Belangen in de regio kunnen uiteenlopen

Maak de wethouder economie verantwoordelijk 
voor huisvesting short stay/ grootschalig

Integrale afweging komst bedrijven en 
huisvesting arbeidsmigranten  

Met wie doe je zaken: projectontwikkelaar, 
uitzendbureau, huisvester of werklocatie?

Deel alle aanvragen grootschalige huisvesting 
in de regio 

Voorkom dat initiatiefnemers gaan shoppen per 
gemeente

Gemeenten gaan naar elkaar kijken: 
wie lost het op?   

Sluit convenant met bedrijven, uitzenders, 
huisvesters, zorgaanbieders, maatschappelijke 

middenveld

Niet alleen overheid heeft een rol, 
verantwoordelijkheid 

Publiekbelang kan anders zijn dan deelbelangen 
stakeholders  

BESTUUR & SAMENWERKING

WONEN & LEEFOMGEVING

Wat kunnen we doen Waarom doen we dit Waar moeten we rekening mee houden

Stel een liasonfunctie in: medewerker die 
Poolse taal en cultuur kent en toegang heeft 

tot de gemeenschap
Weet wat er leeft: praat met en niet over migranten Mogelijk budget nodig

Inventariseer en organiseer afspraken tussen 
werkgevers/ locaties/ huisvesters en huisartsen: 

toegang tot medische zorg

Op dit moment geen beeld bij toegang medische 
zorg arbeidsmigranten

 

Onderzoek of het integratieaanbod voldoende 
aansluit bij de doelgroep arbeidsmigranten

Een deel van de arbeidsmigranten vestigt zich 
permanent: voorkom taalachterstand kinderen 

 

Mogelijk budget nodig

Deze doelgroep is relatief beperkt 
ten opzichte van andere migrantengroepen

PARTICIPATIE & INTEGRATIE

STRATEGISCHE VRAGEN

Wat kunnen we doen Waarom doen we dit Waar moeten we rekening mee houden

Beperk het aantal toegestane personen in een 
woonhuis t.o.v. huidig beleid

Beperkt instroom arbeidsmigranten 
(in woonkernen)

Alleen voor nieuwe situaties

Grootschalige huisvesting wel of niet tijdelijk 
gunnen buiten de woonkernen, op bedrijventerrein 

Vermindert druk op woonkernen, goed te 
beheersen en controleren Onbekend maakt onbemind?

Grootschalige huisvesting alleen voor 
arbeidsmigranten met werklocatie in Roosendaal 

Voorkom waterbedeffect: Roosendaal als 
huisvester voor de regio Mogelijk moeilijk juridisch hard te maken

Hoe goed te controleren?

Maak bij grootschalige huisvesting afspraken met 
huisvester over 24 uur beheerder, zero tolerance 

beleid drugs en alcohol, controle gemeente
Voorkom overlast, leg verantwoordelijkheid 

bij huisvester Mogelijk lastig juridisch hard te maken 

Kies voor afstandscriterium voor locaties 
kamerverhuur en of grootschalige huisvesting

Voorkom dat bepaalde straten of wijken relatief 
veel arbeidsmigranten huisvesten

Maatwerk of ongelijke behandeling?  

Omgevingsdialoog: verplicht initiatiefnemer om 
dialoog met omgeving te starten

Goed en tijdig informeren van de omgeving 
noodzakelijk voor draagvlak

Stel instrumenten (toolkit) en expertise 
beschikbaar

Verblijfsbelasting: verhoog huidige verblijfbelas-
ting, stop met afkopen daarvan door huisvesters

Levert data en informatie op over aantal en 
type migranten

Betere balans kosten & baten overheid- bedrijven

Keurmerk: huisvesting moet minimaal voldoen aan 
landelijke keurmerken zoals SNF

Arbeidsmigranten verdienen kwalitatief goede 
huisvesting

Staat SNF-keurmerk voor goede huisvesting?

Beperk ‘Poolse’ supermarkten: voer 
afstandscriterium toe en of beperk aanbod 

supermarkten

Voorkom overlast bij supermarkten, voorkom 
concentratie in een straat

Generieke maatregel: geen onderscheid mogelijk 
tussen ‘Poolse’ supermarkten of een Albert Heijn 

Wat kunnen we doen Waarom doen we dit Waar moeten we rekening mee houden

BEDRIJVIGHEID & ECONOMIE

Geef geen ruimte aan grootschalige 
logistieke bedrijven Beperkt arbeidsmigratie

Is vastgelegd in economische koers ‘Verbinden, 
vernieuwen en uitdagen’, gemeenteraad 19 sept 2019 

Aanpassing bestaande bestemmingplannen kan 
maar kostbaar: planschade

Vestigingsvoorwaarden: stel eisen aan nieuwe 
bedrijven op het gebied van huisvesting (geregeld), 
integratie & participatie, duurzaamheidsambities, 

plaatsen inwoners uit participatiewet

Bij komst nieuw bedrijf heeft de gemeente 
‘onderhandelingsruimte’, welke eisen stellen we en 

hoe hard? 

Alleen bij uitgifte eigen kavels gemeente

Van harde eisen in contracten tot convenanten

Bestemmingsplan & actieve grondbeleid: beperk 
agrarische sector met intensieve arbeidsmigratie 

(kassen, groente en fruitteelt)

Veel beleidsinstrumenten werken alleen voor nieuwe 
initiatieven, niet voor bestaande bedrijvigheid

Financiële inspanning gemeente

Sluit waar mogelijk aan bij provinciaal beleid

Stimuleer innovatie in de agrarische sector Automatisering & robotisering beperken 
arbeidsmigratie

Onderzoek & benut arbeidspotentieel 
migranten optimaal

Mogelijk zijn arbeidsmigranten in te zetten 
op sectoren waar nu een tekort is: 

vakmanschap & zorg
Mogelijk budget nodig

Wat kunnen we doen Waarom doen we dit Waar moeten we rekening mee houden

1. Wat voor samenleving willen 
we zijn?

2. Wat vinden we van het huidige 
economische model gebaseerd 
op maximale flexibiliteit, lage 
lonen van bepaalde delen van 
de lokale economie? 

3. Wat zijn de verschillende 
belangen bij arbeidsmigratie? 
Wat is het publieke belang 
van arbeidsmigratie?

4.  Welke kosten en baten, zowel 
privaat als publiek, zijn er in 
dit vraagstuk?  

A

1

2

3

4

B

1

2

3

4

5

D

1

2

3

4

C

1

2

3

5

6

7

8

9
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4 Opmaat naar een kaderstellende 

notitie 

Om te komen tot een adequate kaderstellende notitie richting het Roosendaalse College 

van B&W heeft de Roosendaalse gemeenteraad een visie nodig aangaande het complexe 

vraagstuk arbeidsmigratie. De primaire reden hiervoor is dat het aantal arbeidsmigranten in 

Roosendaal én in de rest van Brabant de afgelopen jaren is toegenomen. Arbeidsmigratie 

start wellicht als een economisch vraagstuk, maar zorgt voor beweging en verandering op 

vele andere facetten van een gemeenschap. Mensen komen hier om te werken, maar 

wonen en leven ook in de gemeenschap. Een deel van hen is hier tijdelijk, maar we weten 

inmiddels ook dat een deel zich hier voor langere tijd wil vestigen of de intentie hebben 

permanent hier te blijven. Arbeidsmigratie heeft daarmee impact op samenleven binnen de 

Roosendaalse gemeenschap. Niet alleen nu en op korte termijn, maar ook voor de 

volgende generatie nu een groep migranten zich permanent vestigt.   

 

We moedigen in deze opdracht de raad dan ook aan de dialoog te voeren over de volgende 

strategische vragen:     

 

1. Wat voor samenleving willen we zijn en past arbeidsmigratie daarbij? 

2. Wat vinden we van het huidige economische model gebaseerd op maximale 

flexibiliteit en lage lonen van bepaalde delen van de lokale economie?  

3. Wat zijn de verschillende belangen bij arbeidsmigratie? Wat is het publieke belang 

van arbeidsmigratie? 

4. Welke kosten en baten, zowel privaat als publiek, zijn er in dit vraagstuk?   

 

Naast de dialoog over de bovenstaande strategische vragen die meer op de toekomst van 

Roosendaal gericht zijn zal de gemeente zich ook moeten verhouden tot de opgave van nu, 

de huidige situatie. Vanuit de kaderstellende rol van de gemeenteraad adviseren we de 

dialoog te voeren over de volgende vragen betreffende participatie, integratie en 

leefbaarheid:  

 

1. Hoe willen we participatie en integratie vormgeven binnen de samenleving die 

Roosendaal wil zijn? (maak gebruik van het antwoord op de bovenstaande 

strategische vraag 1) 

2. Welke rol zouden de gemeente en andere stakeholders moeten pakken als het 

gaat om participatie en integratie van zowel tijdelijke als deze meer permanente in 

Roosendaal woonachtige arbeidsmigranten?  

 

Op het gebied van integratie en participatie heeft de gemeente Roosendaal veel 

beslisruimte. De impact van gemeentelijke besluiten hieromtrent geldt zowel voor de 

huidige groep in Roosendaal woonachtige arbeidsmigranten als voor de toekomstige 

arbeidsmigranten. Een actieve integratie en participatie beleid brengt kosten met zich mee, 

de gemeenteraad zal moeten bepalen waar de verantwoordelijkheid ligt, wat de rol van de 

overheid is en daarmee hoe de rekening verdeeld wordt.  



 

 

 

Stationsstraat 20c 

5038 ED Tilburg 

+31 (0)13 535 15 35 

info@hetpon.nl  

www.hetpon.nl  

Over het PON 

Passie voor samen leven 
 
Het PON is een kennisonderneming in het hart van de samenleving. We 

halen meningen en voorkeuren uit de samenleving op over alles wat 

mensen bezig houdt. Bij de mensen zelf, in nauwe samenwerking met 

die mensen. Die voorkeuren en meningen onderzoeken we, analyseren 

we en duiden we. Met prikkelende aanpakken en innovatieve 

methodieken. Emoties verbinden we aan feiten, kennis koppelen we aan 

beleving. We leggen dwarsverbanden die op het eerste gezicht niet zo 

vanzelfsprekend zijn. En soms ontwrichten we. 

Met die uitkomsten en inzichten adviseren we beleidsmakers en 

bestuurders. Of ze nu bij een gemeente, provincie, woningcorporatie of 

zorginstelling werken. Zodat ze afgewogen keuzes kunnen maken. 

Zodat ze bestuurlijk kunnen vernieuwen. En zodat ze een positieve 

impuls kunnen geven aan de samenleving van morgen. 


