
Onafhankelijk kennisplatform voor informatie en beleid
inzake arbeidsm ig ranten
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Het aantal arbeidsmigranten in Nederland is de

afgelopen jaren fors gegroeid. Op dit moment
zijn er naar schatting 700.000 buitenlandse
werknemers actief op de Nederlandse
arbeidsmarkt. 0ngeveer hetzelfde aantal
Nederlanders werkt in het buitenland. Als gevolg

van deze open economie, en opkomende
vergrijzing en arbeidskrapte in ons land kan het
aantal arbeidsmigranten de komende jaren nog
verder toenemen. Kortom, in een open
economie is arbeidsmigratie een belangrijke
factor.

Arbeidsmigratie is de afgelopen jaren steeds
hoger op de bestuurlijke en maatschappelijke
agenda komen te staan. Enerzijds door het
groeiende aantal arbeidsmigranten en

anderzijds doordat arbeidsmigratie een forse
impact heeft op een groot aantal domeinen,
waaronder economie, werkgelegenheid,
integratie, woningbouw en leef baarheid van
wijken. Hoewel arbeidsmigratie aan belang heeft
gewonnen, blijft het een complex fenomeen.
Precieze cijfers over aantallen ontbreken en we
weten weinig over de herkomst, motieven en de
verblijfsd uu r van'de arbeidsmigrant'.
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0m meer duidelijkheid en informatie te
verstrekken over arbeidsmigranten is er vanuit
de sector Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten
opgericht. Doel van het Ínitiatief is om betrokken
partijen zoals politici en het bedrijfsleven
informatie te kunnen verstrekken.
lnitiatief nemers Frank van Gool en Karolina
Swoboda, willen met de oprichting van een
onaf hankelijk instituut tevens een bijdrage
leveren aan de beeldvorming rondom
arbeidsmigranten.

0m dit mogelijk te maken zoeken zij in
samenwerking met andere koplopers en met
kennisinstellingen het kenniscentrum over
arbeidsmigranten realiseren. ln dit
kenniscentrum verzamelen, ontwikkelen en

verspreiden we actuele kennis en kunde over
arbeídsmigranten. Dit doen we op het gebied
van werken, wonen, integratie, cultuur en

wetgeving. De agenda en prioriteiten van het
Kenniscentrum worden bepaald door een breed
gedragen bestuur. ln totaal nemen, naast
oprichters Frank van Gool en Karolina Swoboda,
vijf tot zeven onafhankelijke bestuurders
namens maatschappelijke organÍsaties zitting in

het bestuur. Met dit breed gedragen bestuur
borgt het Kenniscentrum haar onaf hankelijkheid
en rol als adviseur voor maatschappelijk beleid.
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HET KENNISCENTRUM ARBEIDSMIGRANTEN

Contact
Meer weten over Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten? K'rjk

op www.hetkennÍscentrumorbeidsmigronten.nl at neem
co nta ct op via ínfo@hetkenníscentrumorbeídsmigranten.nl
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