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

Nieuwsbrief 12 | juli 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezoek Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Goed voorbeeld voor Nederland! 
 

Een ambtelijke delegatie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 3 maart 2015 een 

bezoek gebracht aan Noord-Limburg. Reden van hun komst is de wijze waarop  arbeidsmigranten in Noord-

Limburg welkom geheten worden en de regionale samenwerking “het belang van arbeidsmigranten”. 

 

Servicepoint Meterik 

In Meterik bracht de delegatie een bezoek aan het 

Servicepoint Meterik. Zij werden welkom geheten door  

Krystyna Górska en de Poolse pastoor. De delegatie 

kreeg uitleg over het aantal bezoekers, de soort vragen 

die binnen komen en wat Meterik voor de 

arbeidsmigrant betekent. Het servicepoint is een 

belangrijke ontmoetingsplek waar arbeidsmigranten 

informatie en advies kunnen krijgen over diverse zaken 

in hun eigen taal. De vragen (2000 bezoekers op 

jaarbasis) stromen binnen vanuit het hele land. De 

pastoor vertelde vervolgens over de Poolse parochie in 

Meterik.  

 

Integrale handhaving 

Tijdens het ochtendprogramma is ook uitgelegd hoe het 

regionale samenwerkingsverband “het belang van 

arbeidsmigranten” is georganiseerd en wat de 

succesfactoren zijn. Verder werd  uitgebreid  ingezoomd 

op de regionale pilot “Integrale handhaving” die in 

samenwerking met het ministerie opgezet is. De politie 

vertelde over haar ervaringen bij de controles, de 

taalcursus die een aantal agenten volgt  en over de 

contacten met de Poolse overheid. Deze internationale 

contacten hebben geresulteerd in een uitwisseling van 

Poolse agenten die een positieve bijdrage leverden bij de 

integrale handhaving controles.  

 

Onderwijs en educatie 

Tijdens het bezoek werd ook aandacht besteed aan 

onderwijs en volwasseneducatie. De basisscholen in 

Venray en Horst vertelden over hun aanpak hoe zij  

kinderen van arbeidsmigranten in de klas begeleiden.  

 

 

Maar nadrukkelijk is ook stilgestaan bij het welzijn van 

de Poolse kinderen op de basisschool en de combinaties 

die eventueel te maken zijn met taalonderwijs voor 

volwassenen. 

 

 

Participatie 

Hoog op de agenda stond ook  de uitwerking van de 

participatieverklaring. Monika Brzakala van VivaPolonia 

en Susan van Asten van Vorkmeer vertelden  over hun 

samenwerking in de succesvolle  pilot Participatie-

verklaring. Hierbij gaven zij aan welke vraagstukken er 

leven bij de Poolse gemeenschap.  Dit werd door de  

Poolse Adviesraad onder leiding van Jos Coesmans 

nogmaals bevestigd. Een goede tip die hierbij gegeven 

werd: wanneer je de Poolse arbeidsmigrant op cursus 

wilt hebben, laat dit dan direct aansluiten op de 

werkuren. Dit werkt het beste! 

Het betoog van Ad Mens van het Educatie Bureau over 

hoe volwassenen-educatie wordt opgepakt en waar ze in 

de praktijk tegenaan lopen leidde tot een 

vervolgafspraak met het ministerie. 
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Een belangrijk aspect in de aanpak is een positieve 

grondhouding tegenover arbeidsmigranten. Dat 

betekent ook dat Nederland als ontvangende samen-

leving verplichtingen heeft naar de arbeidsmigrant toe, 

onder andere in de informatievoorziening.  

De hoge delegatie van het Ministerie van SZW was erg 

enthousiast over wat er in Noord-Limburg wordt gedaan 

om de arbeidsmigrant welkom te heten. Daarnaast 

vonden ze ook het bezoek aan de Heldense Steenfabriek 

en Irenehof zeer interessant. Conclusie is dat we 

duidelijk een voortrekkersrol vervullen en een goed 

voorbeeld zijn voor de rest van Nederland.  

 

 

 

Module Participatie

Succesvolle integrale handhavingsacties arbeidsmigranten  
 
Eind mei zijn in de gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas en Nederweert locaties bezocht  waar 

arbeidsmigranten wonen of verblijven. Het belangrijkste doel van het bezoek was het controleren op veilige 

huisvesting. Daarnaast had het bezoek ook tot doel het voorkomen en bestrijden van uitbuiting van personen, en 

het opsporen van belasting- en premiefraude, uitkeringsfraude, en illegale tewerkstelling. De controle was niet 

primair gericht op de arbeidsmigrant, maar op huisvesters, werkgevers, en uitzendorganisaties.  

 

Nederweert 

In de gemeente Nederweert zijn 6 locaties bezocht. 

Geconcludeerd is dat alles netjes op orde was. In totaal 

zijn er 31 arbeidsmigranten aangetroffen waarvan er al 

15 ingeschreven stonden in de basisregistratie 

personen (BRP), 4 personen hebben zich ter plekke in 

laten schrijven en 12 personen verblijven korter dan 3 

maanden in Nederland. Deze personen hoeven niet 

ingeschreven te worden in verband met het korte 

verblijf. Op één locatie zal door de Belastingdienst nog 

verder onderzoek plaatsvinden richting de werkgever. 

Er zijn aanwijzingen dat er mogelijk sprake is van 

uitbuiting. 

 

Peel en Maas 

Op 2 locaties is het team integrale handhaving op 

bezoek geweest. Op deze locatie zijn 3 Poolse 

personen ingeschreven in de BRP. De tweede locatie 

leverde informatie op dat voor meerdere partijen 

interessant was. Op deze locatie waren meer dan 4 

arbeidsmigranten gehuisvest. Er was voor deze locatie 

geen omgevingsvergunning verleend. Daarnaast was 

ook de brandveiligheid niet op orde. Er vindt nog nader 

onderzoek plaats door een aantal betrokken partijen. 

 

Eerder, in april, werd ook een integrale handhavings-

actie gehouden in de gemeente Peel en Maas en met 

name bij het voormalig recreatieterrein Startebos in 

Meijel. Tijdens deze controle zijn 34 arbeidsmigranten 

in de Basis Registratie Personen ingeschreven. De 

beheerder en bewoners van de accommodatie waren 

behulpzaam. Er waren diverse tolken aanwezig om de 

bewoners in hun eigen taal (bijvoorbeeld Roemeens, 

Pools en Hongaars) te woord te staan en uit te leggen 

waarom deze controle plaats vond. Dit werd door de 

bewoners als positief ervaren. De gesprekken en het 

overhandigen van de gevraagde papieren verliep dan 

ook heel soepel. 

De huisvesting was goed geregeld, mede door 

aanwezigheid van een beheerder. Het onderhoud aan 

accommodaties en terrein was gedaan en diverse 

faciliteiten, zoals wifi waren aanwezig.  

 

Horst aan de Maas 

In Horst aan de Maas stonden 4 locaties op de 

planning; waarvan er 3 bezocht zijn. Bij één locatie 

waren te veel personen ondergebracht in units. Deze 

units stonden er illegaal en waren volgens de brand-

weer niet brandveilig. Door de burgemeester is toen 

besloten om deze units per direct te sluiten voor 

bewoning. De huisvester had de mogelijkheid om de 

arbeidsmigranten ergens anders onder te brengen. 

Daarnaast had de gemeente eventueel ook een 

vervangende huisvestingslocatie waar de bewoners op 

kosten van de huisvester naar toe konden. 

 

Algemene conclusie is dat de leefomgeving voor de 

arbeidsmigranten op de 3 locaties in principe goed 

was. Zowel de huisvesters als de arbeidsmigranten zelf 

gaven alle medewerking tijdens de handhavingsacties. 

Ook de partners hebben informatie gekregen waar ze 

verder mee kunnen.  Op de locaties waar het bestem-

mingsplan technisch niet  goed zat, zijn afspraken 

gemaakt om samen met de gemeente te bekijken hoe 

één en ander gelegaliseerd of aangepast kan worden. 
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Belastingdienst 

Naar aanleiding van de acties gaat de Belastingdienst 

nog nader onderzoek doen bij enkele werkgevers en 

personen in de gemeenten Nederweert en Horst aan 

de Maas. Verder troffen zij tijdens de acties, veel 

auto’s aan met een buitenlands kenteken (voorname-

lijk Pools).  Een aantal eigenaren van deze auto’s zal 

vermoedelijk een naheffingsaanslag BPM (belasting 

van personenauto’s en motorrijwielen) ontvangen 

omdat zij woonachtig zijn in Nederland en het voertuig 

hen feitelijk ter beschikking staat. Daarnaast dienen zij 

ook Motorrijtuigenbelasting in Nederland af te dragen.  

 

Samenwerking door diverse instanties 

Tijdens de controle is nauw samengewerkt door 

diverse instanties zoals gemeenten, politie, 

Belastingdienst, RCF Kenniscentrum handhaving, UWV, 

SVB en Inspectie SZW. De controles zijn onder meer 

een signaal naar huisvesters, werkgevers en 

uitzendorganisaties die het goed voor elkaar hebben, 

dat misstanden niet worden getolereerd. 

Arbeidsmigranten worden daarnaast geïnformeerd 

over voordelen van inschrijving in de BRP, bijvoorbeeld 

voor verzekeringszaken, onderwijs en kinderbijslag.  

 

Resultaten integrale handhavingsactie 

Een algemene conclusie is dat arbeidsmigranten zich 

niet altijd laten inschrijven bij de gemeente als ze 

langer dan vier maanden in Nederland verblijven. 

Tijdens de controle hebben diverse arbeidsmigranten 

zich alsnog laten inschrijven in de BRP. Hiermee krijgen 

zij dezelfde rechten en plichten die iedere inwoner 

heeft. Daarnaast heeft de gemeente beter inzicht in 

het aantal arbeidsmigranten dat hier verblijft.  

 

Regionale samenwerking: Het Belang van 

Arbeidsmigranten 

De actie was onderdeel van de module Veiligheid en 

Handhaving van het regionale project “Het Belang van 

Arbeidsmigranten”. Hiervoor is een gezamenlijke 

“Interventieaanpak illegale huisvesting en 

arbeidsvoorwaarden van arbeidsmigranten” opgesteld. 

Bij deze aanpak hoort ook het doen van integrale 

controles om zo legale en verantwoorde huisvesting 

van arbeidsmigranten te stimuleren en te zorgen voor 

goede arbeidsomstandigheden. Uit economisch en 

demografisch oogpunt hebben we arbeidsmigranten 

immers nodig in Noord- en Midden-Limburg.  

 

Module Veiligheid en Handhaving 

 

Kumpel-project 

Zullen we samen gaan winkelen? 

Polen en Nederlanders zouden best graag eens contact met elkaar willen hebben, maar hoe maak je contact? 

Ook al komen ze elkaar op straat of in de supermarkt tegen, dan nog is het moeilijk om contact te leggen. Ook 

hebben veel Polen weinig contact met Nederlanders om datgene wat ze in de taalles geleerd hebben toe te 

passen in de praktijk.  Daarom financiert de Provincie Limburg het Kumpel-project en worden in de gemeenten 

Venray, Peel en Maas en Horst aan de Maas een Pool en een Nederlands sprekende inwoner aan elkaar 

gekoppeld. Gedurende een half jaar ontmoet een Kumpel-koppel elkaar minimaal 1 x per 14 dagen, gaan ze 

samen de woonomgeving verkennen en dingen ondernemen die hun beide aanspreken. 

Afgelopen voorjaar zijn in iedere gemeente een 

projectleider (betaalde kracht) en een vrijwillige Poolse 

en Nederlandse coördinator aan de slag gegaan met de 

werving. Aanmeldingen van Poolse en Nederlandse 

geïnteresseerden kwamen al snel binnen en momenteel 

zijn er in iedere gemeente tussen de 6 en 10 koppels 

gestart. En dit is niet onopgemerkt voorbij gegaan, het 

Kumpel-project kwam ter sprake in het NOS journaal 

d.d. 16 mei en in Brandpunt d.d. 2 juni. 

In de praktijk 

Het ene Kumpel-koppel is samen gaan winkelen, gezellig 

een kopje koffie gaan drinken. Een ander Kumpel-koppel 

is heel gericht met de Nederlandse taal bezig en weer 

een ander koppel wisselt het zingen van Nederlandse en 

Pools-Russische liedjes af met samen gaan fietsen of 

picknicken. 

De activiteiten die men onderneemt zijn heel divers en 

afhankelijk van de wensen en interesses van ieder 

koppel. 

 

Ter ondersteuning hebben de Nederlandse deelnemers 

twee trainingsavonden bij kunnen wonen. De eerste 

avond ging o.a. over overeenkomsten en verschillen in 

de cultuur en het aangeven van je grenzen. En de 

tweede avond stond in het teken van het leren van een 

tweede taal door een volwassene. 
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De Poolse deelnemers in Peel en Maas en Venray 

gaven aan geen behoefte te hebben aan een 

trainingsavond. In Horst heeft op verzoek van de 

Poolse deelnemers wel een trainingsavond plaats 

gevonden over o.a.  overeenkomsten en verschillen in 

de cultuur en het aangeven van je grenzen. 

 

Voor meer informatie over het Kumpel-project kunt u 

contact opnemen met: 

Gemeente Peel en Maas: 

Sandra Dekkers s.dekkers@vorkmeer.nl 

Gemeente Horst aan de Maas en Venray: 

Annie Korstjaans a.korstjaans@synthese.nl  

 

Uitzending gemist: 

NOS journaal over de participatieverklaring 
 

Op zaterdag 16 mei heeft het regioproject het acht uur journaal van de NOS gehaald! In de nieuwsuitzending was 

aandacht voor de positieve resultaten van de integratie van EU-arbeidsmigranten in onze regio. 

Projectwethouder Roland van Kessel (Peel en Maas) is geïnterviewd over de aanpak in Noord-Limburg. Natuurlijk 

werd er ook aandacht besteed aan de mensen om wie het gaat: de arbeidsmigranten zelf. De positieve media-

aandacht is een mooie bekroning op het werk dat is verzet voor het project.  

 

Slechts 20% van onze Nederlandse collega gemeenten 

heeft beleid op het gebied van integratie van 

arbeidsmigranten. Bij deze 20% hoort het beleid en de 

aanpak van het regionaal samenwerkingsproject Het 

Belang van Arbeidsmigranten. Gemeenten Horst, Venray 

en Peel en Maas zijn kartrekkers van dit project, maar 

kunnen zeker niet zonder de belangenverenigingen 

en welzijnsorganisaties met wie intensief wordt 

samengewerkt. Afgelopen jaar zijn kennismakings-

bijeenkomsten voor arbeidsmigranten met 

Nederland/ onze regio georganiseerd, zijn taallessen 

opgestart en worden taalmaatjes gevormd (kumpel-

koppels).  

 

De uitzending van het acht uur journaal gemist?  

 

Kijk hier dan op: 

www.nos.nl/artikel/2035922-gemeenten-doen-te-

weinig-aan-integratie-migranten.html  

(vanaf minuut 6:05)   

Ook is er een artikel op de NOS website verschenen over 

bovenstaand onderwerp.  

Uitzending gemist: 

Brandpunt reportage over 

tegengaan krimp 
 

Op 2 juni was de reportage “de Limburgse Hoop” te zien bij Brandpunt. In deze reportage laat Brandpunt zien 

hoe in onze regio omgegaan wordt met arbeidsmigranten. De vraag is of wij de oplossing hebben gevonden 

tegen krimp.  

 

Aan bod komt onder andere het hierboven genoemde  

Kumpel-project van Synthese en de overige initiatieven 

om arbeidsmigranten welkom te heten en ze hier te 

laten blijven. 

De uitzending gemist? Kijk dan op: 

www.brandpunt.kro.nl/seizoenen/2015/afleveringen/02

-06-2015/fragmenten/de-limburgse-hoop  

 

Module Communicatie 
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Goedendag project 

Onderling contact tussen Polen en Nederlanders bevorderen 

Hoe komen we als dorp, wijk of vereniging meer in contact met onze Poolse buren en hoe betrekken we ze meer 

bij het wijk/dorpsgebeuren? Nederlanders kunnen het, vooral in de dorpen, als vervelend ervaren dat Poolse 

dorpsgenoten niet terug groeten en vragen zich af waarom men niet terug groet. De Poolse inwoner zou graag 

meer contact willen met de Nederlandse buren, straat, dorps- of wijkgenoten maar weet niet hoe. Veel Poolse 

inwoners vinden het vervelend dat er in z'n algemeen een negatieve beeldvorming over hen is. De gemeente 

Horst aan de Maas, Venray en Peel en Maas willen graag het onderlinge contact tussen Polen en Nederlanders 

bevorderen en zo bijdragen aan een veranderde beeldvorming over elkaar en de Provincie Limburg stelt hiervoor 

de financiële middelen beschikbaar. 

Beoogd resultaat 

Er vindt een uitwisseling plaats tussen lokale bewoners 

van Poolse en Nederlandse achtergrond waardoor men 

elkaar leert kennen. 

• Men neemt kennis van elkaars culturele waarden en 

normen en hierdoor ontstaat meer wederzijds 

begrip en verandert de beeldvorming over elkaar. 

• Men ziet en spreekt elkaar tijdens deze uitwisseling 

en hierdoor leert men elkaar kennen. Hierdoor 

verdwijnt de angst en de onzekerheid om elkaar te 

groeten en elkaar aan te spreken tijdens het 

dagelijks leven. 

• Het goedendag project vindt plaats in tenminste 2 

verschillende kernen met een bereik van 40 

personen in totaal. 

 

In het appartementencomplex Librije Horst heeft het 

eerste goedendagproject plaats gevonden. De 

Nederlandse bewoners gaven aan graag de Poolse 

medebewoners te leren kennen. Na enkele 

voorbereidende bijeenkomsten met zowel Nederlandse 

als Poolse bewoners en een vrijwillige tolk was er op 

zondag 3 mei een barbecue op de Librije. Hier waren 

een 20 Nederlandse en 6 Poolse bewoners bij aanwezig. 

Tijdens de barbecue zorgde een Poolse bewoner die 

accordeon speelt extra voor een verbindende sfeer en is 

er spontaan een Kumpel-koppel tot stand gekomen. 

Door deze bijeenkomst groeten mensen in de Librije 

elkaar nu, realiseert de bewonersvereniging zich dat het 

belangrijk is om huisregels, afvalbeleid en nieuws ook in 

het Pools te vertalen voor de Poolse bewoners en zijn er 

nieuwe ideeën ontstaan voor andere gezamenlijke 

activiteiten in de toekomst. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Gemeente Peel en Maas:  

Sandra Dekkers  s.dekkers@vorkmeer.nl 

Gemeente Horst aan de Maas en Venray:  

Annie Korstjaans  a.korstjaans@synthese.nl
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Integratie Poolse arbeidsmigranten 

Culinair en cultureel evenement “Van Horster Land”  
 

Horst aan de Maas is met haar 42.000 inwoners van naturen sterk in logistiek, (glas)tuinbouw, champignon- en 

plantenteelt. Sectoren die economisch én voor de kwaliteit van hun producten sterk afhankelijk zijn van Poolse 

arbeidsmigranten. Geen wonder dat de regio Horst aan de Maas zo’n 20.000 Polen huisvest waarvan ongeveer 

33% het plan heeft om zich permanent in de regio te vestigen. Een grote groep Polen keert al dan niet in 

groepsverband, steeds weer terug om voor dezelfde werkgever, (tijdelijk) werk te verrichten. Om Poolse 

arbeidsmigranten beter te integreren in de lokale samenleving en het rijke en actieve verenigingsleven waar de 

regio om bekend staat, hebben de gemeente Horst aan de Maas, Poolse organisaties, lokale ondernemers en 

verenigingen uit de regio, hun handen ineen geslagen. Samen organiseren ze op 11, 12 en 13 september een 

groot culinair en cultureel evenement in het centrum van Horst waar zo’n 25.000 bezoekers worden verwacht. 

Intensieve samenwerking 

In de voorbereiding van het evenement werken Polen en 

Nederlanders intensief samen zodat ze elkaar en elkaars 

cultuur beter leren kennen. Dat maakt Van Horster Land 

écht bijzonder. Zo wordt er samen gekookt, 

georganiseerd en worden er optredens, demonstraties 

en een Pools-Nederlandse oogstdankviering voorbereid. 

Tijdens het evenement Van Horster Land kunnen 

bezoekers genieten van Poolse en Nederlandse 

streekproducten en gerechten. Er zijn het hele weekend 

veel optredens en demonstraties waarbij Polen en 

Nederlanders veel te weten komen over elkaars 

achtergrond en gewoontes. Poolse arbeidsmigranten 

worden,  onder andere via hun werkgevers uit de regio, 

persoonlijk uitgenodigd voor het evenement.  

Tijdens het evenement doen verenigingen uit Horst aan 

de Maas, aanbiedingen om Polen kennis te laten maken 

met hun sport-, muziek- en dansverenigingen. Zo wil de 

organisatie Polen betrekken in het rijke verenigings-

leven. De organisatie Van Horster Land wil ook scholen 

betrekken bij het evenement. Zij zullen meer leren over 

Polen en de Poolse cultuur tijdens een speciaal 

lesprogramma. 

 

Jaarlijks evenement 

Het is de bedoeling dat Van Horster Land een jaarlijks 

terugkerend evenement wordt waarbij steeds Polen en  

Nederlanders uit de regio een jaar lang samenwerken 

rond het evenement.  Poolse arbeidsmigranten worden 

elke jaar uitgenodigd na afloop van het evenement mee 

te doen met kennismakingsacties van verenigingen. Van 

Horster Land wordt gehouden op 11, 12 en 13 

september in het centrum van Horst. 

 

Meer informatie over dit evenement is verkrijgbaar bij 

Centrum Management Horst telefoon tel. 06 21315225. 

 

Denkt u nog aan het invullen van de enquête?

Wat vindt u van de nieuwsbrief ‘Het belang van arbeidsmigranten’? 
 

Het samenwerkingsverband ‘Het belang van 

arbeidsmigranten’ geeft deze nieuwsbrief uit sinds eind 

2011. Hierin besteden we aandacht aan resultaten van 

onze samenwerking en andere actuele thema’s en 

activiteiten die te maken hebben met arbeidsmigranten. 

 

Graag horen wij hoe u deze nieuwsbrief waardeert. Met 

de resultaten van deze enquête kunnen wij de 

nieuwsbrief beter op uw wensen afstemmen. Via de link 

(https://nl.surveymonkey.com/s/D668GP6)  die u in de 

mail gekregen heeft, komt u bij 6 vragen die u binnen 5 

minuten kunt beantwoorden.  

 

Alvast hartelijk bedankt namens de module 

Communicatie  

 

 

 
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 

 


