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Voortgangsrapportage EU arbeidsmigratie  

 

Sinds de uitbreiding van de Europese Unie in 2007 heeft Den Haag te maken met een geleidelijke maar 

forse toename van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa en een lichte toename uit Zuid-Europa. 

Het recht van burgers om zich vrij te verplaatsen en om zich ook elders binnen Europa te vestigen, biedt 

echter niet de garantie dat burgers geruisloos hun weg vinden in die nieuwe samenleving. De meeste EU-

arbeidsmigranten werken, volgen Nederlandse taallessen en hun kinderen gaan naar school. Maar uit het 

aantal EU-migranten dat voor hulp aanklopt bij de spreekuren blijkt dat veel EU-migranten behoefte 

hebben aan informatie en hulp bij problemen rondom vestigen, wonen, werken en leven in Den Haag. Om 

de integratie van nieuwkomers uit Europa te bevorderen en misstanden te bestrijden, is er sinds 2010 een 

specifiek programma ontwikkeld voor EU-arbeidsmigranten. De doelstellingen van het beleidsprogramma 

zijn:  

 Het bevorderen van de integratie van EU-migranten die langer in Den Haag blijven. 

 Het bestrijden van illegale situaties en het oplossen van maatschappelijke problemen onder 

arbeidsmigranten afkomstig uit Midden-, Oost en Zuid-Europa woonachtig in Den Haag. 

 

In deze voortgangsrapportage treft u de maatregelen en de resultaten van 2013 aan voor dit programma. In 

de aankomende collegeperiode wordt geen aparte voortgangsrapportage en monitor EU-arbeidsmigratie 

meer uitgebracht, maar wordt het thema meegenomen in de algemene Integratie voortgangsrapportage en 

monitor. 

 

Projecten en resultaten programma EU-arbeidsmigratie 2013 

Door de continue intra-Europese migratie blijft het thema EU-arbeidsmigratie op Europees, nationaal en 

lokaal niveau van belang. Binnen het programma EU-arbeidsmigratie worden een aantal projecten 

uitgevoerd. Daarnaast wordt het programma betrokken bij projecten die worden uitgevoerd door andere 

dossiers, zoals bijvoorbeeld huisvesting en registratie. Hierbij een opsomming van de projecten die in 2013 

zijn uitgevoerd met de bijbehorende resultaten: 

1. Voorlichting en informatie: er worden steeds meer mensen bereikt met informatie en voorlichting. 

In 2013 werden in totaal 1.533 migranten via de spreekuren en ambulante hulpverlening geholpen. 
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2. Jongerenbegeleiding  Johan de Witt Scholengemeenschap: 97 leerlingen van de Johan de Witt 

Scholengroep zijn door Poolse consulenten begeleid. 

3. Registratie: op het gebied van registratie heeft de opzet van de pilot REVA (Registratie Eerste 

VerblijfsAdres) en afstemming met de Rijksoverheid in 2013 plaatsgevonden. 

4. Terugkeerbeleid langs drie sporen (Perspektywa project): vanuit het Perspektywa project zijn111 

daklozen teruggekeerd naar hun herkomstland en 81 werklozen aan het werk geholpen. Er zijn in 

2013 11 kandidaten voorgedragen voor Beëindiging Recht Op Verblijf (BROV) en 4 voor 

Ongewenst Verklaring (OVR). Daarvan zijn er 6 uitgezet via BROV en 2 via OVR. 

5. Taal en Inburgering: er zijn 685 deelnemers gestart met een taaltraject Taal in de buurt en 519 

EU-migranten hebben zich in 2013 aangemeld voor een cursus Nederlands als tweede taal bij het 

ROC Mondriaan. 

6. Sociale voorzieningen: de groep Polen, Bulgaren en Roemenen met een bijstandsuitkering maakt 

op dit moment in de gemeente Den Haag een zeer klein deel uit van de groep mensen met een 

bijstandsuitkering. 

7. Handhaving: er zijn 130  adressen gezamenlijk met IDHEM bezocht in het kader van de 

handhaving om illegale en (brand)gevaarlijke situaties tegen te gaan bij de huisvesting van 

arbeidsmigranten. 

8. Huisvesting: in 2013 zijn tevens 290 huisvestingsplaatsen voor de doelgroep gerealiseerd en de 

gemeente heeft de ambitie aangegeven om 2.000 extra plekken voor kort- en middellang verblijf te 

realiseren binnen afzienbare tijd. 

9. Participatietraject: ook zijn we in 2013 aangehaakt bij de landelijke pilot participatietraject. 

Binnen dit project is in 2014 het informatiecentrum EU-arbeidsmigranten opengegaan. 

10. Zuid-Europa: er is een verkennend onderzoek verricht onder Haagse Zuid-Europeanen door 

stichting LIZE (kennis- en informatiecentrum Europese migranten). 

11. Informatiecentrum voor Bulgaren en Roemenen (IBR): eind 2013 is het Roemeens Bulgaars 

Informatiecentrum (IBR) van start gegaan. 

12. Antidiscriminatie project Midden- en Oost-Europeanen: om Midden- en Oost-Europeanen hun 

weg te laten vinden naar Bureau Discriminatiezaken (BDZ) is er in 2013 een bemiddelingscentrum 

opgezet waar deze groep terecht kon voor hulp bij het melden van discriminatie bij BDZ. In totaal 

zijn 186 klanten bij het bemiddelingscentrum langsgekomen. 

13. EU-agenda: tot slot is er in 2013 vanuit het programma EU-arbeidsmigratie een onderwerp 

aangedragen voor de Haagse EU-agenda. 

 

De projecten hebben met de gewenste resultaten bijgedragen aan de invulling voor het behalen van de  

doelstellingen van het beleidsprogramma EU-arbeidsmigratie. Voor de uitgebreide beschrijving van de 

projecten en hun resultaten verwijs ik u naar de bijlage van deze voortgangsrapportage en de monitor EU-

arbeidsmigratie 2013-2014. 

 

Financiën 2014 

In onderstaand overzicht staan de activiteiten en kosten vermeld van de projecten die in 2014 uitgevoerd 

en/of opgestart zijn binnen het programma EU-arbeidsmigratie. 

 

Activiteit Omschrijving  Bedrag 

Voorlichting, spreekuren, 

advies en doorverwijzing 

Alle spreekuren en inzet 

vrijwilligers St. IDHEM 

€235.000 

Taal in de Buurt  Laagdrempelige taallessen op 

A2 niveau door o.a. St MPVV 

€150.000 
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Project i.s.m. Haags Panden 

Brigade 

Verstrekken van informatie 

die bijdraagt aan de 

verbetering van de woon- en 

werksituatie van Midden- en 

Oost-Europese migranten in 

Den Haag tijdens 

woningcontroles.  
 

€11.666 

Terugkeerproject Perspektywa Het project Perspektywa richt 

zich op het begeleiden van dak- 

en thuisloze Midden-

Europeanen op het gebied van 

re-integratie op de Nederlandse 

arbeidsmarkt of vrijwillige 

terugkeer naar het land van 

herkomst. De partners die 

betrokken zijn bij het project 

zijn  Stichting Barka, Stichting 

Den Haag Midden Europa en 

het Leger des Heils. 

€687.209 minus €238.369* = 

€448.840  

 

* Voor het Perspektywa project 

is  €238.369 gefinancierd door 

productgroep Zorg en 

Volksgezondheid 

Jongerenbegeleiding 

Diamantcollege 

Het weerbaar maken van 

jongeren uit Midden –en 

Oost Europa gezien de 

thuissituatie en 

gedragsproblemen. 
 

€18.088 
 

Personele kosten 

 

 €50.000 

Pilot Participatietraject In samenwerking met min. Van 

SZW is er een pilot ontwikkeld 

voor de doelgroep EU 

arbeidsmigranten om ze sneller 

te helpen integreren en ze 

kennis te laten maken met de 

waarden en normen van de 

Nederlandse samenleving. 

€240.000 minus €70.000* = 

€140.000 

 

* Voor de pilot 

participatietraject is een bedrag 

van €70.000 beschikbaar 

gesteld door het ministerie van 

SZW. 

 

Toekomst beleid EU-arbeidsmigratie 

De specifieke aanpak op het beleidsterrein van EU-arbeidsmigratie heeft geleid tot goede resultaten. Voor 

het eind van het jaar zal de Wethouder Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport (SWWS) 

een beleidsbrief aan de Commissie Samenleving sturen over de richting van het integratiebeleid. In deze 

brief wordt ook aangegeven op welke wijze en in welke mate het beleid rondom EU-arbeidsmigratie wordt 

gecontinueerd. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

mw. A.W.H. Bertram  J.J. van Aartsen 

 


