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Dit is een nieuwsbrief van het regionaal project “H et 
belang van arbeidsmigranten” en verschijnt periodie k.  

Nieuwsbrief 11 | januari 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeidsmigranten tevreden over informatiebijeenkomsten  
 

Onder de noemer Poznaj Holandię/ Kennismaken met Nederland werd in de regio Noord Limburg door de 

gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venray invulling gegeven aan de pilot participatieverklaring van 

het ministerie van Sociale  Zaken en Werkgelegenheid. 

 

In mei zijn 1.000 personen aangeschreven om mee te 

doen. Het totaal aantal deelnemers is uiteindelijk 220. 

De meeste deelnemers zijn geworven door de persoon-

lijke benadering door de leden van de Poolse 

Adviesraad. De bijeenkomsten zijn door Vorkmeer, 

Synthese en belangenorganisatie Viva Polonia 

georganiseerd. De groepen bestaan uit ongeveer 20 

deelnemers per groep verspreid over Horst aan de 

Maas, Peel en Maas en Venray. Daarnaast hebben 

stichting Arka en de Poolse Adviesraad een adviserende 

rol.  

 

Bijeenkomsten 

In totaal zijn er vijf onderdelen: 

1. Welkom en kennismaking. 

In deze bijeenkomst wordt ingegaan op de 

verschillen tussen Polen en Nederland. Ook wordt 

besproken wat men moet weten over Nederland.  

2. Tijdens deze bijeenkomst krijgen de deelnemers 

informatie over de Nederlandse gebruiken, normen 

en waarden. Daarnaast krijgt men informatie over 

het volgen van Nederlandse taalcursussen bij 

gecertificeerde instellingen. 

3. Door middel van een workshop wordt met de 

deelnemers op een actieve manier gesproken over 

de normen en waarden. Ook wordt ingegaan op 

informatie waar de arbeidsmigrant behoefte aan 

heeft qua verenigingsleven. 

4. Informatiebeurs (18 oktober 2014 in Kerkeböske 

Helden). Op deze markt stonden allerlei instanties, 

organisaties en verenigingen die specifieke vragen 

konden beantwoorden. Denk dan aan vragen over 

belastingen, gezondheidszorg, werk en huisvesting 

die tijdens de eerste bijeenkomsten niet aan de orde 

zijn geweest. In totaal bezochten 180 mensen de 

beurs.  

5. Tijdens deze feestelijke afronding op 15 december 

werd de participatieverklaring getekend. Hiermee 

kan de deelnemer laten zien dat hij of zij kennis van 

de Nederlandse samenleving heeft opgedaan. Alle 3 

de burgemeesters ondertekenden namens de 

gemeente en samen met de deelnemers de 

verklaring 

  

Openbare locaties 

De bijeenkomsten vonden plaats zo veel mogelijk 

verspreid over locaties in Horst aan de Maas, Peel en 

Maas en Venray. Het gaat dan om gemeenschaps-

huizen, basisscholen, sportkantines en bibliotheken. Dit 

leidt tot meer inzicht welke voorzieningen er in de 
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buurt zijn en leidt tot betrokkenheid van de 

voorzieningen bij arbeidsmigranten als doelgroep.  

 

Informatiemateriaal 

Naast het materiaal wat door het ministerie van SZW 

ter beschikking wordt gesteld, is er eigen materiaal 

ontwikkeld. Het belangrijkste materiaal zijn 5 filmpjes 

waarin 5 Poolse personen/gezinnen vertellen over hun 

geschiedenis in Nederland. Daarnaast is een boekje met 

25 verschillen tussen Polen en Nederland ontwikkeld. 

Met 25 cartoons en een toelichting worden een aantal 

opvallende (culturele) verschillen weergegeven in het 

Nederlands en als het boekje omgekeerd wordt in het 

Pools. Hiermee kan ook aan de taalvaardigheid gewerkt 

worden). Dit boekje wordt ook ingezet bij de taal 

trajecten die via de provinciale subsidie worden 

aangeboden. 

 

Onderzoek 

Onder de deelnemers is ook een onderzoek gedaan 

naar de waardering van de bijeenkomsten. 

Van de 45 reacties geeft 96% aan dat het geheel 

duidelijk is waarom deze bijeenkomsten zijn 

georganiseerd. Daarbij geeft 60% aan vanwege de 

inhoud van het programma naar de bijeenkomsten te  

komen. Andere redenen waren het abonnement op 

PoPolsku (40%) en de brief van de gemeente (38%). De 

bijeenkomsten worden als erg nuttig (87%) tot nuttig 

(13%) ervaren. Van de deelnemers geeft 71% aan de 

Nederlandse samenleving veel beter te hebben leren 

kennen en 27% een beetje beter. 

Een belangrijk aspect is dat 55% aangeeft een beetje 

actiever in de gemeenschap te gaan worden en 36% 

geeft aan veel actiever te gaan worden. Veel 

interessanter is dat 93% aangeeft anderen in de eigen 

gemeenschap zeker zal aanraden om naar de 

bijeenkomsten te gaan. Hiermee is de conclusie te 

trekken dat de opzet van de bijeenkomsten en de 

geboden informatie duidelijk voorziet in een behoefte 

van de deelnemers. 

 

Het bestuurlijk overleg van 8 oktober 2014 heeft 

gevraagd om een korte evaluatie. Daarbij zal ook een 

voorstel volgen hoe de regio de aanpak door kan zetten 

en welke kosten hiermee gepaard gaan. De aanpak 

rondom de participatieverklaring krijgt ook een podium 

op het symposium van 9 februari 2015.  

 

 

 

 

9 februari 2015  

Symposium arbeidsmigranten met Minister Asscher  
 

Medio 2013 heeft Provinciale Staten de kadernotitie, 

met bijbehorend uitvoeringsprogramma, 

arbeidsmigranten vastgesteld.  Onderdeel van het 

uitvoeringsprogramma arbeidsmigranten is om  de 

binnen het samenwerkingsverband “het belang van 

arbeidsmigranten” opgedane kennis en ervaring te 

verspreiden over belangstellenden en 

belanghebbenden binnen Limburg. Hiervoor zal er op 

9 februari 2015 in Venlo een grootschalig symposium 

gehouden worden. Minister Asscher is vanuit zijn 

integrale verantwoordelijk voor dit thema bereid 

gevonden om aan het symposium deel te nemen.  

 

Limburg is landelijk gezien de meest actieve provincie 

binnen het thema arbeidsmigranten. Dit vindt zijn 

oorzaak in het gegeven dat arbeidsmigratie  bijdraagt 
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aan het waarmaken van onze economische ambitie die  

onder druk komt te staan vanwege  de krimp en de 

vergrijzing binnen deze provincie.  

Overigens is arbeidsmigratie uit EU-landen niet iets 

waarvoor wij kunnen kiezen. Inwoners van EU-landen 

hebben het recht om te wonen en te werken in een 

ander EU-land. Mede vanwege de economische crisis is 

een momenteel breed gehoord signaal binnen de 

publieke opinie dat arbeidsmigranten onze eigen 

werknemers van de arbeidsmarkt verdringen. Om meer 

zicht te krijgen in welke mate er sprake is van 

verdringing op de Limburgse arbeidsmarkt is een 

opdracht gegeven aan E’Til om onderzoek te doen naar 

de feitelijkheden over aanwezigheid en effecten van 

arbeidsmigranten op de Limburgse arbeidsmarkt. De 

resultaten van dat onderzoek zullen tijdens het  

symposium gepresenteerd worden.  Ook zal er tijdens 

dit symposium aandacht zijn voor thema’s als 

huisvesting, handhaving van huisvestingseisen en 

arbeidsvoorwaarden, en integratie. Verder zal het 

project participatieovereenkomst  aan de orde komen. 

Het project participatieovereenkomst heeft tot doel om 

arbeidsmigranten meer en beter te laten participeren 

en integreren binnen onze samenleving en komt tot 

stand met steun van het Ministerie van SZW en de 

Provincie. 

 

Ed Roos 

Provincie Limburg 

 
Programma symposium 
 

12.30-13.00 uur  Inloop 

13.00-14.00 uur Ronde 1 subsessies 

14.00-15.00 uur  Infomarkt (incl. lunch) 

15.00-16.30 uur Plenair deel met sprekers: 

    Minister Asscher, 

Gedeputeerde Van der Broek,  

Burgemeester Van Rooij (Horst aan de Maas) 

16.30-16.45 uur Pauze/wisselmoment 

16.45-17.45 uur Ronde 2 subsessies 

17.45-19.00 uur Borrel incl. hapjes 

 

Aanmelden kan nog tot 28 januari 2015. 

 

Informatie 

Voor meer informatie of voor aanmelding kunt u terecht bij Stéphanie Schlicher via smp.schlicher@prvlimburg.nl of 

via 06-11908803. 

Binnenkort komt er nog een aparte nieuwsbrief die geheel gewijd is aan het symposium.  

 

 

 

Regio Noord-Limburg leert arbeidsmigranten Nederlandse taal 
 

In de regio  Noord-Limburg is dit jaar nog een project gestart om Poolse arbeidsmigranten de Nederlandse taal te 

leren. Bovendien worden ze meer betrokken bij de autochtone inwoners door het vormen van koppels en het 

organiseren van bijeenkomsten. Het project bestaat uit verschillende onderdelen van kennismaking tot coaching 

en scholing. 

 

“Mede door subsidies vanuit de provincie Limburg en 

het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is 

het mogelijk om een totaalaanpak rondom integratie en 

taal samen te stellen”, aldus wethouder Roland van 

Kessel, die verantwoordelijk is voor het regionale 

project. “We richten ons hierbij op arbeidsmigranten 

die voor korte of langere tijd hier verblijven én op de 

inwoners van onze regio”.  

 

Scholing, coaching en kennismaking 

In totaal kunnen er 145 deelnemers  meedoen aan dit 

project dat uit vier onderdelen bestaat.  

Arbeidsmigranten die voor langere tijd in Nederland 

blijven krijgen een uitgebreid scholingstraject 

aangeboden. Dit bestaat uit een voortraject van drie 

maanden en een BBL-opleiding van één jaar. Hierbij is 

Subsessies op basis van 4 thema’s 

1. Wonen 

2.  Arbeidsmarkt 

3. Interventieaanpak 

4. Participatie 
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een belangrijke rol voor werkgevers weggelegd. Zij 

moeten de deelnemers namelijk begeleiden en een deel 

van de kosten op zich nemen. Daar staat wel een 

subsidie tegenover en natuurlijk op termijn een beter 

ontwikkelde werknemer en dat het Rijk 

opleidingskosten vergoed. 

 

Arbeidsmigranten die nog niet weten hoe lang ze in 

Nederland blijven kunnen een voorzichtige start maken 

met het leren van de Nederlandse taal met een 

kortlopend traject. 

 

Een  volgend onderdeel gaat meer in op de sociale kant. 

Poolse inwoners die voor langere tijd in Nederland 

willen blijven, worden gekoppeld aan een Nederlandse 

vrijwilliger in het Kumpelproject. Kumpel is het Poolse 

woord voor maatje, maar heeft ook een Limburgse 

betekenis. De koppels gaan regelmatig samen iets 

ondernemen. Hierdoor vergroot de woordenschat van 

de Poolse deelnemer en komt hij of zij in contact met 

de buurt. Bovendien kan zo een barrière worden 

weggenomen die is ontstaan door de wederzijdse 

beeldvorming en het taal- en cultuurverschil. 

 

Het laatste onderdeel richt zich voornamelijk op 

kennismaking. In Meterik wonen veel Polen. Vanuit het 

dorp komt de vraag “Waarom zeggen die Polen nooit 

Hallo terug als ik ze groet?” Terwijl het voor Polen niet 

gebruikelijk is om te groeten op straat. Tijdens 

verschillende bijeenkomsten maken Polen en 

Nederlanders kennis met elkaars gewoonten. 

Onderdeel hiervan is het wederzijds aanleren van het 

Poolse én het Nederlandse woord Goedendag. Deze 

aanpak wordt ook toegepast op een meer stedelijke 

omgeving, zodat eventuele verschillen zichtbaar 

worden. 

 

Niet inburgeringsplichtig 

Wethouder Van Kessel: “Poolse arbeidsmigranten zijn 

niet inburgeringsplichtig, maar hebben wel behoefte 

aan informatie en integratie. Dat blijkt onder andere uit 

het grote aantal deelnemers aan de pilot participatie-

verklaring. 210 arbeidsmigranten maken tijdens 

bijeenkomsten kennis met de Nederlandse 

samenleving, de normen, waarden en gebruiken. 145 

deelnemers aan deze pilot komen dan ook in 

aanmerking voor de verschillende onderdelen van dit 

nieuwe taalproject.” 

 

 

 

 
Er is post  
Goed zo! Ansichtkaarten 
 

Arbeidsmigranten een gezicht geven, hun dagelijkse 

leven in beeld brengen en daarmee de positieve 

beeldvorming stimuleren, dat is de boodschap van de 

Goed zo! Ansichtkaarten. Zeven arbeidsmigranten zijn 

op de foto gezet en hebben hun verhaal verteld. De 

ansichtkaarten zijn klaar om verstuurd te worden! Helpt 

u mee? Verstuur deze kaarten dan naar iemand die u 

wilt laten zien dat wij in Noord- en Midden-Limburg niet 

zonder arbeidsmigranten kunnen. Zo geven we de 

arbeidsmigrant een gezicht en stimuleren we de 

positieve beeldvorming. De ansichtkaarten kunt u 

bestellen via marieke.verstappen@peelenmaas.nl   

 

 

 

In de regio 

Succesvolle integrale handhavingsacties arbeidsmigranten  
 

Eind november zijn in de gemeenten Horst aan de Maas, Venray en Peel en Maas locaties bezocht  waar 

arbeidsmigranten wonen of verblijven. De controles hadden tot doel het voorkomen en bestrijden van 

illegale huisvesting van arbeidsmigranten en daarmee samenhangende misstanden; het voorkomen en 

bestrijden van uitbuiting van (illegaal in Nederland verblijvende) personen, belasting- en premiefraude, 

uitkeringsfraude, illegale tewerkstelling, onderbetaling en illegale verwerving van inkomen, niet 

inschrijving en schoolverzuim. De handhavingsacties waren niet primair gericht op de arbeidsmigrant, 

maar wel op de (malafide) faciliteerders (huisvesters, werkgevers, uitzendorganisaties). 
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Tijdens de controles werd nauw samengewerkt 

door diverse instanties zoals o.a. de gemeenten, 

politie, brandweer, RCF Kenniscentrum handhaving 

Zuidoost Nederland, SVB, UWV, Belastingdienst en 

Inspectie SZW. De handhavingsacties waren 

onderdeel van module Veiligheid en Handhaving. 

Hiervoor is een gezamenlijke “Interventieaanpak 

illegale huisvesting en arbeidsvoorwaarden van 

arbeidsmigranten” opgesteld. Bij deze integrale 

aanpak hoort ook het doen van integrale controles. 

 

De handhavingsacties waren een succes. Vijf  

Poolse arbeidsmigranten hebben vanuit het 

oogpunt brandveiligheid een nieuw onderkomen 

gekregen. De woning waarin ze woonden werd 

door de brandweer als onveilig beoordeeld. De 

verhuurder heeft voor de 5 arbeidsmigranten per 

direct een ander onderkomen geregeld. Ook in 

andere woningen waar controles plaatsvonden 

moest men voorzieningen in het kader van 

brandveiligheid aanbrengen. 

Daarnaast werd ook een woning in Kronenberg 

gecontroleerd waar een 7-tal arbeidsmigranten 

woonden. De huisvesting was erg goed geregeld, in 

feite een voorbeeld voor vele huisvesters. Maar 

helaas had de verhuurder geen toestemming 

gevraagd bij de gemeente. Dus daar ligt voor hem 

eventueel nog een opdracht. Op één van de 

locaties werd drugs aangetroffen. Een algemene 

conclusie is dat veel arbeidsmigranten zich niet 

laten inschrijven bij de gemeente. Bovendien was 

ook niet overal een nachtregister aanwezig. 

Partijen gaan nu aan de slag met de opbrengst van 

de uitgevoerde controles.  

 

De integrale handhavingsacties werden door de 

deelnemende partners als waardevol beschouwd. 

Ook het feit dat er twee Poolse agenten meegingen 

werd als zeer positief ervaren. Zij konden meteen 

in de eigen taal aan de arbeidsmigrant uitleggen 

waarom deze controle plaats vond. De Poolse 

arbeidsmigrant werd daarbij meteen gerustgesteld. 

De gesprekken en het overhandigen van de 

gevraagde papieren verliep dan ook heel soepel. 

In het voorjaar van 2015 vinden er nieuwe 

controles plaats.  

 

  

 

Poolse folders 

 

Onlangs zijn een aantal Poolse folders in een regionaal 

jasje gestoken. Doel hiervan is dat de gemeenten en 

andere organisaties deze kunnen gebruiken. De 

volgende folders zijn op dit moment beschikbaar: 

 

• Rijbewijzen 

• Servicepoint Meterik 

• Onderwijs 

• Cursusaanbod & cursusinstellingen 

• Regionale adviesgroep Arbeidsmigranten 

Er is een beperkte gedrukte oplage. Maar de folders zijn 
zodanig opgemaakt dat ze in kleur uitgeprint kunnen 

worden. Wilt u de printversie stuur dan een mail naar 
v.klaassen@horstaandemaas.nl. 
 

 

 

 

 

Het belang van arbeidsmigranten is een samenwerkingsproject van  

gemeenten, provincie, bedrijven en maatschappelijke organisaties  

in Noord- en Midden-Limburg. 

Secretariaat: suzanne.van.gasselt@venray.nl 

 


