
Welkom op het Webinar 
Arbeidsmigranten

. 

De informatieavond start om 19:00 



Het college organiseert een informatieavond voor de gemeenteraad van Etten-Leur over 
arbeidsmigranten.

Al jaren is er veel vraag naar arbeidskrachten, die worden vaak gevonden in buitenlandse 
werknemers.  Ze zijn onmisbaar voor de Etten-Leurse economie maar er zijn aandachtspunten 

waaronder goede huisvesting. Vanuit verschillende invalshoeken wordt de raad 
door stakeholders, ervaringsdeskundige en ambtelijke specialisten bijgepraat over de 

ontwikkelingen.

Het doel van deze avond is om de gemeenteraad eerst overzichtelijk bij te praten over de 
actualiteiten rondom arbeidsmigranten. Er worden op deze avond geen besluiten genomen of 

inhoudelijke debatten gevoerd. 



Welkom op het Webinar 
Arbeidsmigranten

. 

De informatieavond start om 19:00 



Briefing
Arbeidsmigranten Etten-Leur

19 oktober 2021



Welkomstwoord
Wethouder Frank Vrolijk



Programma van vandaag

18:45 Inloop  

19:00 Welkomstwoord door wethouder Vrolijk

19:10 Welkomstwoord door presentator Peter de Leeuw

19:15 Deel 1 Technische briefing door de sprekers 

20:45 Pauze  

21:00 Deel 2 Beantwoording van vragen door de sprekers en vakspecialisten

21:30 Slotwoord namens het college door wethouder De Weert



Heeft u een vraag voor een van de 

sprekers of specialisten? 

Stel uw vraag via de chat in het Webinar



Willy Gommeren  

Strategisch adviseur economie en vastgoed
Gemeente Etten-Leur
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 Feiten en cijfers
 Huidige beleid binnenstedelijk en buitengebied
 Beleidskeuzes

Inleiding
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• Circa 1.230 arbeidsmigranten gehuisvest in Etten-Leur
• Circa 500 binnenstedelijk in 83 woningen nagenoeg allemaal in segment goedkope koop
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Ontwikkeling aantal arbeidsmigranten Etten-Leur

binnenstedelijk buitengebied totaal

Feiten en cijfers 
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Provinciaal onderzoek naar omvang en samenstelling doelgroep
- 71% werkt voor een uitzendbureau
- 44% uit Roemenië, 37% uit Polen
- 62% man en 37% vrouw
- 60% is al meer dan 3 jaar ingeschreven in een Brabantse gemeente 
(6% korter dan 6 maanden)

Feiten en cijfers 
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a. Maximaal 10 maanden per jaar

b. Aantoonbare noodzaak voor doelmatige agrarische 
bedrijfsvoering

c. Uitsluitend werknemers die werkzaamheden verrichten 
bij het bedrijf waar ze gehuisvest zijn

Beleid buitengebied

Huidige beleid  
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Beleid binnenstedelijk

Vergunning voor een periode van maximaal 5 jaar. Na deze periode moet een 

nieuwe aanvraag ingediend worden, of de huisvesting gestopt, en bij een 

nieuwe aanvraag wordt het dan huidige beleid gehanteerd. 

De aanvraag moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

a. de aanvraag richt zich op een woning, niet gelegen in het buitengebied;

b. voor bedrijfswoningen gelegen op het bedrijventerrein geldt dat de 

huisvesting uitsluitend personen betreft, die alleen binnen het bedrijf waar ze 

gehuisvest zijn, werkzaamheden verrichten;

Huidige beleid  
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c. de aanvraag richt zich op het huisvesten van maximaal 6 personen in één 

woning;

d. per persoon moet er minimaal 12 m² bruto woonoppervlak aanwezig zijn;

e. medewerking aan de aanvraag leidt er niet toe dat meer dan 10% van de 

woningen in een straat, met dezelfde postcode, voor deze doeleinden worden 

gebruikt, met een minimum van 1 woning;

f. medewerking aan de aanvraag leidt niet tot verkeers- en parkeerproblemen;

g. het gebruik van het pand leidt niet tot (aanhoudende) overlast.

Beleid binnenstedelijk (vervolg)

Huidige beleid  



Standstill scenario

 Toename tekorten op de arbeidsmarkt
 Toename tekorten aan huisvestingsmogelijkheden
 Toename opkopen van woningen door werkgevers/huisvesters
 Toename druk op huidige woningen in het segment goedkope koop
 Toename woon-werk verkeersbewegingen in de regio
 Onvrede in de samenleving
 Voldoen niet aan onze bijdrage in de regionale opgave conform het 
vastgestelde afsprakenkader
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Huidige beleid  



 

 

 Collectieve voorzieningen 
 Wijzigen 10% regeling binnenstedelijk gebied
 Van maximaal 6 bewoners terug naar 4 bewoners per woning
 Betere koppeling tussen nieuw huisvestingsaanbod en 
verblijfsduur arbeidsmigrant 

 Tijdelijke oplossingen (vb. leegstaande kantoren of gronden)

Wat kunnen we doen?
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Beleidskeuzes om te voorzien in passende huisvesting



Niels Mensink

Adviseur handhaving
Gemeente Etten-Leur
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Feiten en cijfers

Aantal 
controles

Nieuwe vergunningen 
aangevraagd n.a.v. 

controles
Totaal aantal 
vergunningen

Klachten/ 
meldingen

2018 29 7 52 1

2019 59 16 75 4

2020 28 4 81 3

2021 -
heden 37 4 83 8
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Beeld vanuit handhaving herziening beleidskeuzes  

Scenario van 6 naar 4 bewoners per woning

1. Meer acceptatie, minder klachten op voorhand.

2. De kans op overtreden van de vergunning wordt groter.

3. Door beperkte aanwezigheid woonvoorzieningen voor migranten 

zullen er meer illegale situaties ontstaan.



Frank Theys

Beleidsmedewerker Samenleving 
Gemeente Etten-Leur



Samenleving en sociaal domein



Samenleving en sociaal domein

Regelingen, hulp en/of ondersteuning die het verblijf of inburgering van arbeidsmigranten 

verbeteren voor de arbeidsmigrant en zijn omgeving.

Afspraken binnen de regio West-Brabant richten zich op:

• (taal)scholing;

• medische zorg;

• integratie en informatie.



(Taal)scholing

 We informeren onze lokale uitzenders en ondernemers over scholingsmogelijkheden 

voor arbeidsmigranten. Hieronder worden in ieder geval taalcursussen verstaan.



Medische zorg

• Gemeenten stimuleren werkgevers, uitzendbureaus en huisvesters arbeidsmigranten 

te informeren over de toegang tot medische zorg.

• We vragen van werkgevers hun medewerkers te informeren over de mogelijkheden voor 

vergoeding van medisch noodzakelijke zorg, na uitdiensttreding.



Integratie en informatie

• We vinden het belangrijk dat arbeidsmigranten zich welkom voelen, dat zij de weg weten te 

vinden in onze samenleving en zelfredzaam zijn.

• We participeren en investeren gezamenlijk (met de regio) in een informatiepunt voor 

arbeidsmigranten.

• Gemeenten zorgen voor aansluiting van arbeidsmigranten op gemeentelijke 

basisvoorzieningen op het gebied van taal, onderwijs, gezondheid, vrijetijd en werk & 

inkomen, passend bij de status en de wensen van de arbeidsmigrant.



Aanbevelingen

• Bij ontwikkeling nieuw beleid, maak het onderwerp Samenleving en Sociaal domein een 

gelijkwaardig onderdeel. Het verbetert omstandigheden, draagvlak en leefbaarheid.

• Inhoudelijk: richt primair op (lokale) uitwerking van het afsprakenkader.

Aanbevelingen voor uitwerking van afsprakenkader zijn welkom. Maar ook aanbevelingen 

naast Onderwijs, Zorg en Integratie horen we graag.



Christ Monden
Namens het ZLTO Etten-Leur



Huisvesting internationale werknemers
Bijeenkomst Gemeente Etten-Leur 
oktober 2021



Inleiding

• Internationale werknemers zijn van groot 
belang voor de land- en tuinbouw

• Werknemers verdienen goede en veilige 
huisvesting

• Sector heeft eigen certificering 
ontwikkeld en beschikbaar



Ontwikkeling landelijk

• LTO Nederland heeft in sept 2021 visie 

‘Huisvesting internationale werknemers in land- en 

tuinbouw’’ uitgegeven. Deze is bedoeld ter 

inspiratie. 

• ZLTO-afdeling Etten-Leur heeft deze visie samen 

met eigen visie vertaald in deze presentatie



Vorm huisvesting

• Grote diversiteit in soorten bedrijven en 

arbeidspieken. 

• Grote diversiteit in verblijfsduur internationale 

werknemers; van zeer tijdelijk tot semi-permanent.

Behoefte aan verschillende huisvestingsoplossingen 

met als basis: veilige, hygiënische, comfortabele en 

adequate huisvesting voor een eerlijke prijs.



Keurmerken

2 keurmerken voor huisvesting: 

1. Agrarisch Keurmerk Flexwonen (AKF)

2. Stichting Normering Flexwonen (SNF)

• In deze vrijwillige keurmerken zijn de kwaliteit, 

veiligheid hygiëne en comfort van de huisvesting 

geborgd. 

• Keurmerken zijn complementair aan elkaar. 

• Vergelijking tussen beide keurmerken door 

onafhankelijke analyse van het Expertisecentrum 

Flexwonen.

• Belangrijk dat de gemeente beide keurmerken 

accepteert

• Belang agrarische sector bij AKF: Ook huisvesting 

voor korte perioden is te certificeren.



Zoveel mensen zoveel wensen

• Mensen die zich hier permanent willen vestigen

• Mensen die hier kort (aantal weken tot aantal 

maanden) willen verblijven (gekoppeld aan de 

agrarische werkzaamheden) tot mensen die hier 

maximaal 3 jaar willen blijven.



Huisvesting voor internationale 
werknemers die zich hier 
permanent willen vestigen:

• Doelgroep: werknemers (vaak met een zich 

ontwikkelend gezin) 

• Type huisvesting: reguliere woningen in de 

woonkernen is het meest geschikt. Zij kunnen hier 

het beste integreren én bijdragen aan de 

woonomgeving. 



Huisvesting voor internationale 
werknemers die hier kort (willen) 
verblijven tot maximaal 3 jaar 
willen blijven.

• Agrarische bedrijven die kleine aantallen mensen 

voor een langere periode aan het werk hebben 

kunnen dergelijke voorzieningen vaak uitstekend 

op het eigen bedrijf realiseren. Comfortabele, 

grootschalige (beheer), ruime huisvesting op 

centrale locaties. Voordelen:

-In dit geval kunnen meer voorzieningen geboden worden, 

denk aan recreatieruimten. 

-24 uurs toezicht mogelijk. 

-ZLTO Etten-Leur staat open voor deze vorm mits er een goede 

locatie beschikbaar is. 



Waar knelt het?

• Er is gebrek aan goede huisvesting waardoor ook 

minder goede huisvesting in gebruik is en blijft.

• Door ondernemers de ruimte te geven om goede 

huisvesting op agrarische bedrijven te 

ontwikkelen, is een mooie eerste slag te slaan.



Conclusie

• Gemiddeld genomen heeft gemeente Etten-Leur 

het beleid goed geregeld

• Verruiming maximaal aantal te huisvesten 

personen op één locatie

• Belangrijk dat gemeente beide keurmerken 

accepteert

• ZLTO-afdeling Etten-Leur gaat graag verder het 

gesprek aan voor passend beleid voor huisvesting 

van internationale werknemers 

• Vragen?



Reggie Heijens
Namens de Industriële kring Etten-Leur (IKE)



Kort voorstellen:

Reggie Heijens (voorzitter) 



Arbeidsmarkt:

• 78,7% van de leden ervaart 
op dit moment een tekort 
aan arbeidskrachten

• 89,4% verwacht de 
komende jaren een tekort 
aan arbeidskrachten 
(toename van 10,7%)

De groei van de leden van 
IKE stagneert ook door 
gebrek aan werknemers 
(landelijk geeft 24% van de 
ondernemers dit aan)



• 44,7% van de leden maakt 

gebruik van 

arbeidsmigranten

• 40% van deze 

arbeidsmigranten is in  

loondienst bij leden IKE

• 51,4 % werkt via een 

uitzendorganisatie

• 8,6% is ZZP’er



71,4% van de leden die  

arbeidsmigranten inzetten 

ervaren een probleem met 

de huisvesting en dit leidt tot 

een probleem voor het 

aanbod van 

arbeidsmigranten



Oplossingsrichting:

• Los het op in de keten

• Bouwen, bouwen en nog 

eens bouwen

• Regelgeving voor verhuur 

woningen waarbij 

leefomstandigheden voor 

arbeiders worden 

gewaarborgd

• Mogelijk maken 

grootschaligere huisvesting 

met goede voorzieningen 

(winkels, vrije tijd, toezicht)



Oplossingsrichting:

• Zorg dat plaatselijke 

ondernemers gebruik 

maken van 

arbeidsmigranten die in E-L 

zijn gehuisvest.

• Plaatselijke bedrijven 

toeleverancier van de 

grootschalige 

woonvoorziening (wasserij, 

toezicht, onderhoud 

gebouw, etc.)



Oplossingsrichting:

• Mensen met een afstand 

tot de arbeidsmarkt 

moeten nú echt gaan 

participeren op de 

arbeidsmarkt. 

Dan is de vraag naar 

arbeidsmigranten minder. 

Bovendien vormt de taal 

nog steeds een barrière 

voor bepaalde functies



Bedankt !



Eefke Visser
Namens GoodMorning



Goodmorning BV



Stella Maris – Steenbergen (400 
personen) 



Stella Maris – Steenbergen (400 
personen) 



Stella Maris – Steenbergen (400 
personen) 



Cube Park Terneuzen (200 personen)



Cube Park Terneuzen (200 personen)



Joris van den Bergh
Namens de Provincie Noord-Brabant



VISIE EN BRABANTSE AANPAK

ARBEIDSMIGRATIE 

PROVINCIE NOORD-BRABANT

Joris van den Bergh, Adviseur Wonen & 
Arbeidsmigratie





Thema’s Arbeidsmigratie



Thema’s Arbeidsmigratie
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•

Pauze

Heeft u een vraag voor een van de sprekers of 
specialisten? 

Stel ze via de chat



Vragen



Slotwoord 
Wethouder Ger de Weert


