
 

 

Onderwerp: Afsprakenkader arbeidsmigranten regio West-Brabant 

 

Geachte lokale, regionale en provinciale bestuurders, 

Binnenkort gaat u belangrijke besluiten nemen over het verbeteren van de leefomstandighe-

den van arbeidsmigranten in West-Brabant. Wij juichen het toe dat u hier regionaal en in de 

breedte afspraken over maakt. U bent hiermee een koploper in Nederland. Eén van de eerste 

regio’s die invulling geeft aan de aanbevelingen van de commissie Roemer. Een goede zaak, 

want in West-Brabant draait de economie voor een belangrijk deel op arbeidsmigranten. Voor 

die werkers moeten de zaken goed geregeld zijn.   

We waarderen het zeer dat wij bij de totstandkoming van de afspraken betrokken zijn. Wij 

kunnen ons uitstekend vinden in het ‘Afsprakenkader Arbeidsmigranten Regio West-Brabant’ 

dat aan u voorgelegd wordt. En daar willen we het niet bij laten. Wij willen graag samen met u 

invulling geven aan de afspraken, daadwerkelijk stappen zetten om de leefomstandigheden 

van arbeidsmigranten op een hoger plan te tillen. 

Want als het daar om gaat hebben we enige zorg. Aan initiatiefnemers die goede woonvoor-

zieningen willen wegzetten is er geen gebrek. We zien in West-Brabant mooie voorbeelden. 

Maar helaas zien we in de praktijk ook dat ondernemers bij de ontwikkeling van (tijdelijke) 

huisvestingslocaties nog tegen veel belemmeringen aan lopen. Dat ambtelijk en bestuurlijk de 

deur dicht gehouden wordt als er initiatieven voor nieuwe huisvestingslocaties ingediend wor-

den. 

Zonder medewerking van gemeenten in de zoektocht naar geschikte locaties en bij het creëren 

van draagvlak bij bewoners staan initiatiefnemers met lege handen. We merken gelukkig dat 

veel gemeenten al bezig zijn met het maken van nieuw beleid, waarbij ook de vaststelling van 

geschikte locaties aan bod komt. We vinden het noodzakelijk dit door alle gemeenten voort-

varend wordt opgepakt. 

In het afsprakenkader wordt terecht ook aandacht geschonken aan andere aspecten, zoals 

registratie, de toegang tot scholing, welzijnsvoorzieningen, gezondheidszorg, de (vaak af-

hankelijke) positie van arbeidsmigranten. Deze zullen deels tot uw taakgebieden behoren, 

deels ligt er een verantwoordelijkheid bij ons. Die verantwoordelijkheid willen we nemen. We 

zien dit afsprakenkader als opmaat naar een betere samenwerking. Laat dat een volgende 

stap zijn!  

Met vriendelijke groet, 

Klankbordgroep arbeidsmigranten West-Brabant 

 

Nick van Meerten  FNV   

Bertie de Rooij Stuwadoorsbedrijf Van Rooij   

François Schepens GoedGoed   

Daniëlle Steenbergen GGD West-Brabant   

Marc van de Veen Covebo   

Eefke Visser Goodmorning   

Willem Weggeman  Homeflex   
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