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1 Inleiding
De regio Hart van Brabant heeft eind 2015 haar Regionaal Woonkader vastgesteld. Onderdeel van het
Woonkader is het in regionaal verband oppakken van de huisvestingsopgave rond bijzondere
doelgroepen. Dit vraagt inzicht in de omvang van de doelgroepen en hun huisvestingsbehoefte. De regio
heeft Companen gevraagd dit voor bijzondere doelgroepen in Hart van Brabant in beeld te brengen.
Voorliggend vindt u de deelrapportage over de huisvestingsbehoefte van arbeidsmigranten, afkomstig
1
uit Midden- en Oost-Europa (MOE) . De deelrapportage met betrekking tot de overige doelgroepen
volgt later in 2017.

Toenemende instroom van arbeidsmigranten
De toestroom van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europese landen is gestegen na toetreding van
deze nieuwe lidstaten tot de Europese Unie in 2004 en 2007. Recente schattingen gaan uit van een
totaal van 340.000 MOE-arbeidsmigranten in Nederland, dat gelijk staat aan circa 2% van de totale
2
bevolking . In de afgelopen vijf jaren hebben ruim 180.000 Midden- en Oost-Europeanen zich in
Nederland gevestigd. Vooral vanuit Polen is de instroom hoog. In 2013 bedroeg de instroom op
3
nationaal niveau ruim 20.000 Polen . Ook vanuit andere MOE-landen is de instroom gestegen, vooral
vanuit Bulgarije. Bulgaren vormen na Polen de grootste groep MOE-landers in Nederland.

MOE-landers in de regio Hart van Brabant
In 2012 heeft de regio Hart van Brabant een quickscan uitgevoerd waarin zij in beeld heeft gebracht
hoeveel arbeidsmigranten uit de MOE-landen zich in de regio vestigen en wat zij wensen als het gaat om
4
wonen . Achterliggende reden voor de quickscan is dat arbeidsmigranten een belangrijke rol vervullen in
het economisch functioneren van de regio. In haar Strategische Meerjarenagenda 2016-2020 heeft de
regio stevige ambities geformuleerd als het gaat om economische ontwikkeling, onder andere in de
logistieke sector. Logistieke bedrijvigheid is in sterke mate afhankelijk van voldoende beschikbaarheid
van werknemers, waartoe ook de inzet van arbeidsmigranten behoort. Het is daarom van belang
arbeidsmigranten perspectief te bieden op passende huisvesting.
De resultaten van de quickscan uit 2012 zijn verkregen door een analyse te maken van de inschrijvingen
in gemeentelijke Basisregistratie Personen (BRP, voorheen GBA) en door een enquête te houden onder
bedrijven en woningcorporaties in de regio. De belangrijkste uitkomsten van deze quickscan worden
samengevat in het volgende hoofdstuk.

Vraagstelling van het onderzoek
De regio Hart van Brabant heeft Companen gevraagd de quickscan uit 2012 te actualiseren. Sinds de
uitvoering van de quickscan zijn nieuwe onderzoeken en cijfers beschikbaar gekomen. Informatie op
basis waarvan we een actueel inzicht kunnen bieden in de doelgroep arbeidsmigranten. Een drietal
zaken staat hierbij centraal:
 In beeld brengen van de doelgroep arbeidsmigranten binnen de regio Hart van Brabant, inclusief
een (voorzichtige) doorrekening van de omvang van de doelgroep richting de komende jaren.
 In beeld brengen van het woonaanbod voor arbeidsmigranten in de regio.

1

MOE-landers met een nationaliteit uit de landen: Albanië, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Estland, Hongarije, Kosovo, Kroatië,
Letland, Litouwen, Macedonië, Moldavië, Montenegro, Oekraïne, Polen, Roemenië, Servië, Slovenië, Slowakije, Tsjechië, WitRusland.
2
Platform 31 (2016) De Magic Mix / SER (2014) Arbeidsmigratie.
3
SCP (2015) Langer in Nederland
4
Gerrichhauzen en Partners (2012) Quickscan arbeidsmigranten en permanente vormen van tijdelijke huisvesting
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 Vanuit vraag en aanbod onderzoeken of en waar eventuele fricties bestaan.
Voor het in kaart brengen van de doelgroep en het woningaanbod beperken we ons tot een analyse van
data uit de BRP en een uitvraag naar woningaanbod bij de gemeenten en woningcorporaties in de regio.
Het gebruik van enquêtes onder bedrijven die actief zijn binnen Hart van Brabant leidde ten tijde van de
quickscan tot onvoldoende respons om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Dit wordt om die
reden niet opnieuw uitgevoerd.

Leeswijzer
Het volgende hoofdstuk geeft een korte samenvatting van de belangrijkste uitkomsten uit de quickscan.
Dit is het vertrekpunt van de actualisatie. In hoofdstuk 3 gaan we in op de omvang van de doelgroep
arbeidsmigranten binnen de regio Hart van Brabant. We brengen de huidige omvang in beeld en bieden
een doorkijk naar 2025. Hoofdstuk 4 behandelt het woonaanbod voor arbeidsmigranten in de regio en
de rol die verschillende partijen spelen in het huisvesten van de doelgroep. Het rapport sluit af met
hoofdstuk 5, de conclusie en aanbevelingen.
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2 Quickscan huisvesting arbeidsmigranten 2012
De Quickscan Arbeidsmigranten, in 2012 uitgevoerd door Gerrichhauzen en Partners (G&P), vormt het
vertrekpunt van dit onderzoek. Onderstaand de belangrijkste uitkomsten van de quickscan:






Vooral op korte termijn (tot 2015 en 2025) bestaat grote behoefte aan permanente vormen van
tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten. Zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht voldoet
het aanbod in de regiogemeenten niet aan de (verwachte) vraag.
De omvang van de doelgroep is gebaseerd op cijfers vanuit de GBA (tegenwoordig BRP). Nadeel van
het gebruik van deze data is dat niet alle arbeidsmigranten zich registreren. Op basis van eerder
uitgevoerd onderzoek naar de registratiegraad van arbeidsmigranten heeft G&P een inschatting
gemaakt van de doelgroep. In 2012 komt de omvang neer op een totaal 7.000 – 8.250
arbeidsmigranten met een Midden- of Oost-Europese nationaliteit die woonachtig zijn in de regio
Hart van Brabant. De groep is grotendeels opgebouwd uit Polen en in mindere mate uit Roemenen,
Bulgaren en migranten met een overige MOE-nationaliteit. Destijds vertegenwoordigde de MOEarbeidsmigranten 1,8% tot 2,1% van het totaal aantal inwoners in de regio Hart van Brabant. Het
aandeel lag in 2012 boven het landelijk gemiddelde van 1,3% MOE-landers. (al uit de inleiding blijkt
dat dit laatgenoemde aandeel in de afgelopen jaren landelijk is opgelopen tot circa 2%.)
De quickscan voorziet dat de groep arbeidsmigranten in de regio Hart van Brabant op langere
termijn groeit. De ontwikkeling van de doelgroep is gerelateerd aan een prognose rond MOEarbeidsmigranten van het toenmalige ministerie van VROM-WWI. Op basis van een hoge en een
lage raming is een doorkijk gegeven naar de omvang van de doelgroep in de periode 2012-2040. De
prognose is weergegeven in de onderstaande tabel. Hieruit blijkt een groei tot een totale omvang
tussen 18.000 en 34.000 arbeidsmigranten in de regio in 2040. (Dit is een behoorlijke bandbreedte,
die duidelijk maakt dat het bijna niet mogelijk is om de ontwikkeling van de doelgroep op deze lange
termijn exact te voorspellen.)

Tabel 2.1

Regio Hart van Brabant. Omvang en ontwikkeling van de doelgroep arbeidsmigranten in de regio Hart
van Brabant volgens de quickscan 2012, in aantal arbeidsmigranten.
Jaar
Inschatting/prognose
Lage raming (in personen)
Hoge raming (in personen)
2012 Inschatting
7.000
8.250
2015 Prognose
8.000
11.250
2025 Prognose
12.500
20.000
2040 Prognose
18.000
34.000
Bron: Quickscan G&P, 2012



In de quickscan worden de MOE-arbeidsmigranten uitgesplitst naar verblijfsduur. Onderscheid
wordt gemaakt naar:
o kort verblijf (vier tot zes maanden)
o permanent tijdelijk verblijf (zes maanden tot drie jaar)
o permanent verblijf (langer dan drie tot vijf jaar)
De quickscan stelt dat circa 20% van de doelgroep arbeidsmigranten bestaat uit permanente
verblijvers en circa 33% uit permanent tijdelijke verblijvers. Voor beide doelgroepen is een
doorrekening gemaakt tot 2025. Dit is in de onderstaande tabel weergegeven. Arbeidsmigranten
die kort verblijven zijn in de doorrekening niet meegenomen. Uitgaande van bovengenoemde
aandelen bestond in 2012 circa de helft van de doelgroep arbeidsmigranten uit personen die slechts
voor een korte periode verblijven in de regio.
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Tabel 2.2

Regio Hart van Brabant. Omvang en ontwikkeling van de doelgroep arbeidsmigranten die zich
permanent of permanent tijdelijk vestigen in de regio Hart van Brabant, in aantal arbeidsmigranten.
Jaar
Permanent tijdelijk (in personen)
Permanent verblijf (in personen)
2012 2.300 – 2.750
1.400 – 1.650
2015 2.650 – 3.750
1.600 – 2.250
2025 4.150 – 6.650
2.500 – 4.000
Bron: Quickscan G&P, 2012



Ook zijn in de quickscan de gewenste woonkwaliteiten in beeld gebracht. Korte verblijvers willen
doorgaans zo goedkope mogelijke huisvesting en stellen verder weinig aanvullende eisen. De groep
permanente tijdelijkheid heeft behoefte aan kwalitatief redelijke tot goede huisvesting die flexibel
kan worden ingezet. Hiertoe behoren ook circulaire migranten die bijvoorbeeld acht tot tien
maanden in Nederland verblijven, terugkeren naar het herkomstland en het volgende jaar weer
richting Nederland komen (bijvoorbeeld seizoenarbeiders). Permanente verblijvers zoeken
kwalitatief goede woningen, doorgaans in de vorm van reguliere huisvesting. Door een gemiddeld
lage inkomenspositie zijn zij veelal aangewezen op de sociale huursector. Uit de quickscan blijkt dat
het woonaanbod in 2012 in de regiogemeenten niet aansluit op de omvang en wensen van de
doelgroep. Vooral de afhankelijkheid van huisvesting door de werkgever of bemiddelingsbureaus
vergroot het risico op uitbuiting en is ongewenst.
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3 Arbeidsmigranten in de regio Hart van Brabant
In dit hoofdstuk brengen we de doelgroep ‘arbeidsmigranten’ opnieuw in beeld. Net als in de quickscan
nemen we de data vanuit de Basisregistratie Personen (BRP) als basis. We combineren dit met
prognoses en onderzoeksrapporten rond arbeidsmigranten die de sinds de quickscan zijn opgesteld. Dit
biedt een actueel inzicht in de samenstelling van de doelgroep binnen de regio Hart van Brabant. Ook
geven we een doorkijk naar de ontwikkeling van de doelgroep tot 2025.

3.1 Geregistreerde arbeidsmigranten
MOE-landers in de regio Hart van Brabant
Allereerst richten we ons op arbeidsmigranten die zich officieel registreren in de Nederlandse
bevolkingsregisters. Het CBS heeft onlangs per gemeente in Nederland in beeld gebracht welk aandeel
van de officieel geregistreerde bevolking bestaat uit personen met een migratieachtergrond uit onder
5
andere de MOE-landen .
Figuur 3.1 Regio Hart van Brabant. Aandeel personen met een migratieachtergrond uit Nieuwe EU-landen*, in %
van de totale bevolking per gemeente.

*Tot deze landen behoren naast MOE-landen ook Cyprus en Malta. De instroom uit deze landen is
verhoudingsgewijs dermate klein dat zij de gemiddelden niet sterk vertekenen.
Bron: CBS 2016

Uit cijfers van het CBS blijkt dat in de meeste Hart van Brabant-gemeenten gemiddeld 1% tot 2% van de
totale bevolking bestaat uit personen met een migratieachtergrond uit de MOE-landen. In Tilburg en
Waalwijk liggen de aandelen het hoogst op gemiddeld 2% tot 3%. Let wel, dit betreft enkel personen die
zich hebben geregistreerd in de BRP. Omdat lang niet alle arbeidsmigranten zich registreren is het
aannemelijk dat het daadwerkelijke aandeel hoger ligt.

5

CBS (2016): https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2016/47/bevolking-naar-migratieachtergrond, interactieve kaart.
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Registratie per gemeente
Om een meer exact inzicht te bieden in het aantal MOE-landers, is voor elk van de regiogemeenten
opgevraagd hoeveel mensen met een dergelijke nationaliteit staan ingeschreven in de BRP.

Dongen
Gilze en Rijen
Goirle
Heusden
Hilvarenbeek
Loon op Zand
Oisterwijk
Tilburg
Waalwijk
Regio

218
146
37
473
71
193
71
3.077
798
5.084

<10*
<10
<10
59
<10
21
12
230
60
403

<10
<10
<10
19
10
18
13
223
53
352

<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
264
<10
294

<10
<10
<10
<10
<10
14
<10
77
42
149

<10
<10
46
56
<10
<10
<10
33
<10
148

<10
<10
<10
11
<10
<10
<10
59
17
104

<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
68
10
102

<10
<10
<10
35
<10
<10
<10
247
37
339

245
173
113
669
91
262
109
4.278
1.035
6.975

% t.o.v. totale
bevolking

Totaal

Overig MOElanden

Tsjechië

Slowakije

Bosnië en
Herzegovina

Litouwen

Bulgarije

Hongarije

Roemenië

Regio Hart van Brabant. Personen geregistreerd in de Basisregistratie Personen, naar nationaliteit en
gemeente van registratie.

Polen

Tabel 3.1

1,0%
0,7%
0,5%
1,5%
0,6%
1,1%
0,4%
2,0%
2,2%
1,6%

*Vanwege privacygevoeligheid worden waarden kleiner dan 10 personen niet weergegeven.
Bron: BRP regiogemeenten Hart van Brabant (peildatum 1 oktober 2016).

In de regio Hart van Brabant staan op 1 oktober 2016 ongeveer 7.000 personen met een Midden- of
Oost-Europese nationaliteit geregistreerd. Dit komt overeen met circa 1,6% van de totale bevolking in
de regio. Veruit het grootste gedeelte van de geregistreerden, circa driekwart, bestaat uit mensen een
Poolse nationaliteit. Het aantal ingeschrevenen uit de overige MOE-landen is beduidend kleiner.
Van de personen met een MOE-nationaliteit staan in absolute zin de meeste personen ingeschreven bij
de gemeenten Tilburg, Waalwijk en Heusden. Zeker voor Tilburg is dit logisch, het is immers een
stedelijke gemeente en qua bevolking de grootste gemeente binnen de regio Hart van Brabant. In
relatieve zin is het aantal inschrijvingen in Waalwijk het hoogst. Dit hangt mogelijk samen met de
arbeidsintensieve bedrijvigheid in deze gemeente.
Ten opzichte van de quickscan blijkt het aantal ingeschrevenen in de regio Hart van Brabant te zijn
gestegen. Het aantal geregistreerde MOE-landers in 2012 bedroeg circa 4.000 personen, wat destijds
overeen kwam met een aandeel van 1,0% van de totale bevolking. In 2016 bedraagt het aantal
ingeschrevenen 6.975 personen, overeenkomstig met 1,6% van de totale bevolking. Dit duidt op een
stijging van het aantal MOE-landers in de regio.

Registratie naar gemeente en jaar van inschrijving
Om te onderzoeken hoe het aantal registraties zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld splitsen we de
ingeschreven arbeidsmigranten uit naar jaar van inschrijving.
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Tabel 3.2

Regio Hart van Brabant. Personen met een MOE-nationaliteit ingeschreven in de BRP naar jaar van
inschrijving en gemeente van inschrijving.

Dongen
Gilze en Rijen
Goirle
Heusden
Hilvarenbeek
Loon op Zand
Oisterwijk
Tilburg
Waalwijk
Regio HvB

2011 of
eerder
109
81
90
256
30
117
26
1.316
342
2.368

2012

2013

2014

2015

2016*

Totaal

16
7
56
7
28
9
412
81
616

30
21
5
52
7
18
6
504
114
757

21
20
1
95
13
33
13
593
353
1.142

29
26
3
106
13
33
23
742
97
1.072

40
18
14
104
21
33
32
710
48
1.020

245
173
113
669
91
262
109
4.278
1.035
6.975

* tot 1 oktober 2016
Bron: BRP gemeenten Hart van Brabant (oktober 2016).

Opvallend is dat ruim een derde van de MOE-landers sinds een langere periode verblijft in de regio
(2011 of eerder). Dit zijn personen die zich permanent in Nederland hebben gevestigd.
In de laatste vijf jaren signaleren we in de meeste gemeenten een toename van het aantal
inschrijvingen. Deze groei moeten we echter niet overschatten, omdat een deel van de ingestroomde
arbeidsmigranten uit eerdere jaren inmiddels weer is uitgestroomd. Uit onderzoek van het Sociaal
Cultureel Planbureau blijkt bijvoorbeeld dat gemiddeld 17% van de ingestroomde Polen zich binnen
6
anderhalf jaar weer uitschrijft . Onder Bulgaren bedraagt dit aandeel zelfs 27%. Het feit dat een deel van
de mensen alweer is uitgestroomd geeft een vertekend beeld van de groei.
In vergelijking tot de quickscan blijkt dat van de ruim 4.000 ingeschrevenen in 2012 op dit moment nog
7
bijna tweederde staat ingeschreven . Dit betekent dat een derde van de instromers tot en met 2012 de
regio inmiddels heeft verlaten. Uitgaande van dit uitstroompercentage zouden zich in heel 2012 circa
900 MOE-landers hebben geregistreerd. Tot 1 oktober 2016 hebben zich al 1.020 MOE-landers
geregistreerd. Dit bevestigt de toename in het aantal inschrijvingen op regionaal niveau. In Waalwijk
signaleren we een piek in 2014 waarna het aantal registraties flink terugloopt.

Registratie naar nationaliteit en jaar van inschrijving
Daarnaast is het relevant te onderzoeken of de mate van registratie verschilt per nationaliteit. We
splitsen de inschrijvingen daarom uit naar land van herkomst en jaar van inschrijving.
Tabel 3.3

Regio Hart van Brabant. Personen ingeschreven in de BRP binnen de regio Hart van Brabant naar
nationaliteit en jaar van inschrijving.

Polen
Roemenië
Hongarije
Bulgarije
Litouwen
Bosnië en H.
Slowakije
Tsjechië
Overig MOE
Totaal

2011 of
eerder
1.692
88
119
83
41
127
26
54
138
2.368

2012
525
15
23
12
7
4
6
3
21
616

2013
602
29
46
19
17
3
10
10
21
757

2014
890
67
48
45
28
6
16
8
34
1.142

2015
748
79
58
70
25
5
24
10
53
1.072

2016*
627
125
58
65
31
3
22
17
72
1.020

Totaal
5.084
403
352
294
149
148
104
102
339
6.975

* tot 1 oktober 2016
Bron: BRP gemeenten Hart van Brabant (oktober 2016).

6
7

SCP (2015) Langer in Nederland
Optelling van het aantal inschrijvingen in de jaren 2011 en 2012, met uitzondering van de gemeente Heusden omdat deze niet is
meegenomen in de quickscan van Gerrichhauzen en Partners.
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Hoewel het aantal Polen met ruim 61% van de inschrijvingen in 2016 nog veruit de grootste groep
vormt, signaleren we een lichte afname in de afgelopen jaren. De piek deed zich voor in 2014, mogelijk
samenhangend met de piek in Waalwijk, waarna het aantal Polen gestaag is teruggelopen. Vooral bij
Roemenen, Hongaren en Bulgaren zien we een lichte toename. Ook hier geldt dat de toename niet
overschat moet worden, omdat een deel van de ingeschrevenen vanuit het verleden inmiddels de regio
weer heeft verlaten.

3.2 Registratiegraad arbeidsmigranten
Bekend is dat arbeidsmigranten zich niet altijd kunnen of willen inschrijven bij de gemeente waarin zij
verblijven. Er zijn allerlei redenen waarom zij niet staan ingeschreven: een gebrek aan informatie en
voorlichting, een korte werkduur in een bepaalde gemeente of het opzien tegen kosten en moeite van
inschrijving. Dit betekent dat de groep arbeidsmigranten groter is dan in de BRP is vastgelegd. De
schattingen omtrent de registratiegraad van arbeidsmigranten lopen uiteen. De quickscan uit 2012 gaat
uit van gemiddelde registratiegraad van ongeveer 50%. Dit wil zeggen dat de helft van de
arbeidsmigranten zich inschrijft in de gemeente waarin zij verblijft. De andere helft schrijft zich niet in.

Registratiegraad op basis van recente onderzoeken
De laatste jaren zijn onderzoeken uitgevoerd naar de registratiegraad onder arbeidsmigranten.
8
9
Onderzoek van de Universiteit Utrecht (2013) en de Erasmus Universiteit (2014) wijst uit dat binnen de
totale populatie MOE-arbeidsmigranten in Nederland circa 50% tot 53% zich registreert. De
onderzoeken baseren zich hierbij op gegevens uit de BRP en op gegevens uit de polisadministratie van
10
het UWV. De Erasmus Universiteit en het voormalige Nicis Institute (2012) schatten de registratiegraad
onder arbeidsmigranten in de regio West-Brabant op circa 66%. Het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (2013) gaat in een kamerbrief over EU-arbeidsmigratie uit van lagere inschattingen en
11
stelt dat: ‘ongeveer 62% van de bij het UWV geregistreerde werknemers niet staat ingeschreven’ .
12
Eerdere onderzoeken van bijvoorbeeld het Risbo (2009) komen uit op een registratiegraad van circa
45%. Hoewel enigszins verouderd, is de wijze van berekenen in dit laatste onderzoek betrouwbaar. Het
aandeel niet-geregistreerden is afgeleid uit loongegevens van de Belastingdienst over personen met een
MOE-nationaliteit die wel loonbelasting afdragen, maar niet in de BRP zijn geregistreerd.
13
14
Andere recente onderzoeken komen uit op registratiegraden variërend van 39% tot ongeveer 60% .
Uitzendbureaus in de regio Hart van Brabant schatten de registratiegraden vele malen lager.
Kanttekening die we hierbij plaatsen is dat zij zich primair richten op de huisvesting van
arbeidsmigranten die hier voor korte tijd verblijven. Dit zijn juist de migranten die zich vaak niet
inschrijven en omvatten slechts een gedeelte van de totale groep.

Registratiegraad in de regio Hart van Brabant
Een eenduidige registratiegraad is niet te geven. Als we op hoofdlijnen kijken naar bestaande
onderzoeken, kunnen we stellen dat landelijk gezien ongeveer de helft van de MOE-landers zich
8

Van der Heijden e.a. (2013) Aantallen geregistreerde en niet-geregistreerde burgers uit MOE-landen die in Nederland verblijven.
Universiteit Utrecht.
9
Engbersen e.a. (2014) Migratiepatronen in dynamische perspectief. Erasmus Universiteit.
10
Burgers e.a. (2012) Arbeidsmigranten uit Polen, Bulgarije en Roemenië in West-Brabant. Erasmus Universiteit / Nicis instituut.
11
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2013) Brief Asscher over EU-arbeidsmigratie.
12
Weltevrede e.a. (2009) Arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa. Risbo BV / Erasmus Universiteit Rotterdam.
13
Dronten (2016) Hoofdlijnen onderzoek huisvesting arbeidsmigranten.
14
Professionals in Flex (2012) Arbeidsmigranten: huidige stand van zaken en toekomstverwachtingen.
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registreert bij de gemeente waarin zij verblijft. Dit geeft geen aanleiding om het uitgangspunt uit de
quickscan te herzien, ofwel een registratiegraad van 50%. We achten het echter wenselijk hierin een
bandbreedte te hanteren. Op basis van het onderzoek voor de regio West-Brabant kan namelijk
verondersteld worden dat de registratiegraad in de Brabantse regio hoger ligt dan het landelijk
gemiddelde. Uit het onderzoek van het Risbo en de inschatting van de uitzendbureaus blijkt echter dat
de registratiegraad ook lager kan liggen. Op basis van de genoemde inzichten gaan we uit van een
registratiegraad van circa 45% tot 55% onder MOE-landers in de regio Hart van Brabant.

3.3 Omvang van de doelgroep arbeidsmigranten
Op basis van het aantal geregistreerde arbeidsmigranten en de registratiegraad, maken we opnieuw een
inschatting van het totaal aantal arbeidsmigranten in de regio.
Tabel 3.4

Regio Hart van Brabant. Inschatting van het aantal personen met een MOE-nationaliteit in de regio Hart
van Brabant, in aantal personen.

Nationaliteit
Polen
Roemenië
Hongarije
Bulgarije
Litouwen
Bosnië en H.
Slowakije
Tsjechië
Overig MOE
Totaal

MOE-landers ingeschreven in BRP
5.084
403
352
294
149
148
104
102
339
6.975

Omvang totale groep MOE-arbeidsmigranten
9.200 - 11.300
700 - 900
600 - 800
500 - 700
300 - 350
300 - 350
200 - 250
200 - 250
600 - 800
12.600 - 15.700

Bron: BRP 2016, bewerking Companen

De omvang van de doelgroep MOE-arbeidsmigranten in de regio Hart van Brabant bestaat uit circa
12.600 tot 15.700 personen in 2016. Dit valt enigszins hoger uit dan de prognose uit de eerder
uitgevoerde quickscan die uitgaat van circa 8.000 tot 11.250 arbeidsmigranten (in 2015). Een deel van
het verschil is logisch verklaarbaar door de toenemende instroom van MOE-landers in de afgelopen
jaren. In de periode 2012-2015 is volgens cijfers van het CBS het aantal (geregistreerde) eerste generatie
MOE-landers in Nederland gestegen met ruim 38%. In de regio Hart van Brabant bedraagt de groei in
dezelfde periode circa 35%. De quickscan gaat in haar prognose uit van een groei van de doelgroep van
14% (laag scenario) tot 36% (hoog scenario) in de periode 2012-2015. Ervan uitgaande dat de groei die
het CBS beschrijft geldt voor de gehele groep arbeidsmigranten, blijkt dat de prognose van de quickscan
vooral in het lage scenario aan de voorzichtige kant is.
Ook is Heusden niet meegenomen in de quickscan. Dit betekent automatisch dat de omvang van de
doelgroep nu hoger uitvalt dan is voorzien in de eerdere prognoses. In absolute aantallen gaat dit om
circa 1.200 tot 1.500 arbeidsmigranten, uitgaande van de gestelde registratiegraad. Dit verklaart tevens
de absolute toename in de doelgroep.
Voor een goede inschatting van de groei kan worden gekeken naar het aandeel arbeidsmigranten ten
opzichte van de totale bevolking. Het inwonertal in de regio bedraagt in 2016 ruim 440.000 inwoners.
Dit betekent dat op dit moment circa 2,8% tot 3,5% van de totale bevolking bestaat uit
arbeidsmigranten. Een toename in vergelijking tot 2012 toen het aandeel, op basis van de resultaten uit
de quickscan, circa 2,1% bedroeg. Dit geeft een indicatie van een groeiende doelgroep, en daarmee de
groeiende vraag naar passende huisvesting.
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3.4 Verblijfsduur van arbeidsmigranten
Niet alle migratie uit Midden- en Oost-Europese landen betreft tijdelijke arbeidsmigratie. Er is ook
sprake van vestigingsmigratie; het gaat dan om arbeidsmigranten die zich met hun gezin permanent in
15
Nederland vestigen . Verblijfsperspectief is bepalend voor de vraag naar geschikte vormen van
huisvesting. Permanente vestigers zullen zich doorgaans meer richten op regulier woningaanbod, terwijl
arbeidsmigranten die hier tijdelijk verblijven vaker kiezen voor zo goedkoop mogelijke huisvesting.
Daarnaast staat op moment van binnenkomst lang niet altijd vast of arbeidsmigranten zich permanent
(willen) vestigen. Dit kan in de loop der tijd ontstaan. Ook bestaat een deel van de vestiging uit circulaire
migratie: het tijdelijk verblijven in Nederland (6-10 maanden), terugkeren naar het land van herkomst
(overige maanden) en het volgende jaar opnieuw terugkeren naar Nederland (bijvoorbeeld
seizoenarbeid).

Drie typen verblijfsduur
Binnen de verblijfsduur van arbeidsmigranten onderscheiden we net als in de quickscan drie groepen,
namelijk:
1. kort verblijf (vier tot zes maanden);
2. semi-permanent verblijf (zes maanden tot drie jaar), hieronder valt ook de circulaire migratie;
3. permanent verblijf (langer dan drie jaar).
Volgens inschattingen van uitzendbureaus in de regio bestaat 70%-90% van de arbeidsmigratie uit kort
verblijf of semi-permanent verblijf. Zij signaleren een beperkte stijging van de wens tot permanente
vestiging in de laatste jaren. Net als in paragraaf 3.2 plaatsen we de kanttekening dat hun primaire
doelgroep tijdelijke arbeidskrachten betreft.

Recente onderzoeken naar verblijfsduur
Het CBS (2014) heeft onlangs een studie uitgevoerd naar de ontwikkeling van buitenlandse migratie
16
richting Nederland . Hieruit blijkt dat 82% van de immigranten op den duur het land weer verlaat, 18%
vestigt zich permanent. De Erasmus Universiteit (2012) gaat uit van de onderverdeling: 22% permanent,
17
36% semi-permanent en 42% kort verblijf . De Sociaal Economische Raad (2014) hanteert een aandeel
18
van 30% permanente verblijvers tegenover 70% tijdelijke migranten . Uit onderzoek onder
arbeidsmigranten in de regio West-Brabant blijkt dat circa 40% verwacht zich voor langere tijd in
19
Nederland te vestigen . Hier staat tegenover dat 20% aangeeft dit (nog) niet te weten.

Onderverdeling naar verblijfsduur in de regio Hart van Brabant
De schattingen rond verblijfsduur lopen nogal uiteen. Op basis van de onderzoeken en de uitspraken
van de uitzendbureaus, kan in ieder geval gesteld worden dat de groep tijdelijke arbeidsmigranten
groter is dan de groep die zich permanent vestigt. Uitgaande van de recente studie van het CBS en de
inschatting van de Erasmus Universiteit hanteren we als uitgangspunt dat het aandeel permanente
vestigers circa 20% van de totale groep bedraagt. De groep tijdelijke verblijvers bedraagt circa 80%. In
het onderscheid naar korte verblijvers en semi-permanente verblijvers hanteren we een verhouding van
45% kort verblijf en 35% semi-permanent verblijf. Dit op basis van het onderzoek van de Erasmus

15

SCP (2015) Langer in Nederland
CBS (2014) Bevolkingsprognose 2014-2060: groei door migratie
17
Professionals in Flex (2012) Arbeidsmigranten: huidige stand van zaken en toekomstverwachtingen.
18
SER (2014) Arbeidsmigratie.
19
Burgers e.a. (jaartal onbekend, na 2011) Arbeidsmigranten uit Polen, Bulgarije en Roemenië in West-Brabant. Erasmus
Universiteit / Nicis instituut.
16
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Universiteit en het beeld dat de uitzendbureaus schetsen. Zij stellen dat de groep korte verblijvers in
omvang het grootst is. In aantallen leidt dit tot de onderstaande samenstelling van de doelgroep.
Tabel 3.5

Regio Hart van Brabant. Arbeidsmigranten in de regio Hart van Brabant naar verblijfsduur, in aantal
personen
Verblijf
Verblijfsduur
% van totale groep
Omvang doelgroep
Kort verblijf
Tot 6 maanden
45%
5.700 - 7.100
Semi-permanent verblijf
6 maanden tot 3 jaar
35%
4.400 - 5.500
Permanent verblijf
Langer dan 3 jaar
20%
2.500 - 3.100
Bron: Companen 2016

3.5 Arbeidsmigranten per gemeente
Op basis van de registraties in de BRP hebben wij een inschatting gemaakt van de verschillende groepen
arbeidsmigranten per regiogemeente. We baseren ons hierbij op de verhouding van het aantal
ingeschrevenen met een MOE-nationaliteit per gemeente ten opzichte van het totaal van de regio Hart
van Brabant. Het uitgangspunt is dat deze verhouding geldt voor de gehele groep arbeidsmigranten. Dit
splitsen we vervolgens verder uit op basis van de bovenstaande verhouding tussen kort verblijf (45%),
semi-permanent verblijf (35%) en permanent verblijf (20%). We kiezen hierbij voor een evenredige
verdeling over de regiogemeenten. Dit is de best mogelijke inschatting op basis van de beschikbare data.
Tabel 3.6

Regio Hart van Brabant. Arbeidsmigranten per regiogemeente, in aantal personen, in 2016.
% MOE-landers
Totaal per
Semi-permanent
Permanent
Regiogemeente t.o.v. totaal regio
gemeente
Kort verblijf
verblijf
verblijf
Dongen
Gilze en Rijen
Goirle
Heusden
Hilvarenbeek
Loon op Zand
Oisterwijk
Tilburg
Waalwijk
Regio HvB

4%
2%
2%
10%
1%
4%
2%
61%
15%
100%

440 - 550
310 - 400
200 - 260
1.210 - 1.510
160 - 200
470 - 600
200 - 250
7.740 - 9.600
1.870 - 2.330
12.600 - 15.700

200 - 250
140 - 180
90 - 120
550 - 680
70 - 90
210 - 270
90 - 110
3.500 - 4.350
850 - 1.050
5.700 - 7.100

150 - 190
110 - 140
70 - 90
420 - 530
60 - 70
170 - 210
70 - 90
2.700 - 3.360
650 - 820
4.400 - 5.500

90 - 110
60 - 80
40 - 50
240 - 300
30 - 40
90 - 120
40 - 50
1.540 - 1.890
370 - 460
2.500 - 3.100

Bron: Companen 2016

Het kan echter zijn dat de verhouding naar verblijfsduur in werkelijkheid afwijkt op gemeentelijk niveau,
vooral als het gaat om korte en semi-permanente verblijvers. De werkgelegenheid binnen de regio
concentreert zich in de gemeenten Tilburg en Waalwijk. Zoals wordt beschreven in hoofdstuk 4, geven
arbeidsmigranten (net als Nederlandse werknemers overigens) er de voorkeur aan hun reistijd tussen
wonen en werken zoveel mogelijk te beperken. Het ligt om die reden voor de hand dat de vraag naar
huisvesting voor arbeidsmigranten die tijdelijk verblijven (kort en semi-permanent) zich vooral
20
concentreert in de as Tilburg-Waalwijk . Mede vanwege de omvang van Tilburg woont al zo’n 80% van
de arbeidsmigranten binnen de regio in deze as. Hoewel een bron hiervoor ontbreekt, ligt deze
concentratie waarschijnlijk nog wat hoger. Het ligt namelijk voor de hand dat het aantal kort en semipermanent verblijvende arbeidsmigranten in plaatsen met een minder goede bereikbaarheid ten
opzichte van de werkgelegenheid, lager ligt dan uit een evenredige verdeling over de regio volgt. Bij de
permanente verblijvers speelt dit niet; zij staan doorgaans ingeschreven bij de gemeenten, waardoor de
verdeling redelijk nauwkeurig is weer te geven op basis van de verhouding naar inschrijving in de BRP.

20

Bestaande uit de gemeenten Tilburg, Waalwijk, Loon op Zand en Goirle
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3.6 Ontwikkeling van de doelgroep
Om blijvend te kunnen inspelen op de huisvestingsvraag van arbeidsmigranten is het relevant een
doorkijk te maken naar de komende jaren. Zoals in hoofdstuk 2 beschreven leverde de doorkijk uit de
quickscan een behoorlijke bandbreedte op, zeker naarmate we verder in de tijd kijken (tot 2040). De
ontwikkeling van de doelgroep is uiterst onzeker en sterk afhankelijk van ontwikkelingen op het gebied
van economie, bedrijvigheid en werkgelegenheid. Ook zijn economische ontwikkelingen in het land van
herkomst bepalend bij de keuze (of noodzaak) van potentiële arbeidsmigranten om te migreren. We
achten het niet realistisch om over een te lange termijn uitspraken te doen en beperken ons in dit
onderzoek tot een doorkijk naar 2025.

Ontwikkeling van de doelgroep volgens de quickscan
In de quickscan uit 2012 is beschreven dat de doelgroep bijna lineair blijft groeien tot 2040. De
quickscan beroept zich op een prognose over de ontwikkeling van arbeidsmigranten in Nederland,
opgesteld door het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (Nidi) in opdracht van het
21
toenmalige ministerie van VROM-WWI . De lange termijn ontwikkeling van de doelgroep
arbeidsmigranten in de regio Hart van Brabant is destijds berekend op basis van deze prognose van het
Nidi.

Trends in migratie
Sinds het opstellen van de quickscan hebben zich verscheidene ontwikkelingen voorgedaan en zijn
nieuwe studies uitgevoerd. Op basis van recente onderzoeken naar migratietrends kunnen we een
inschatting maken van de ontwikkeling van de groep arbeidsmigranten in de regio Hart van Brabant. Als
basis hiervoor dient de rapportage ‘Bevolkingsprognose 2014-2060: groei door migratie’ van het CBS
22
(2014) . In haar rapportage geeft het CBS een beschouwing op de ontwikkeling van buitenlandse
migratie richting Nederland en de motieven die hieraan ten grondslag liggen. De onderstaande figuur
biedt een weergave van de ontwikkeling van onder andere arbeidsmigratie op langere termijn.
Figuur 3.2 Regio Hart van Brabant. Ontwikkeling van de jaarlijkse instroom van immigranten vanuit het buitenland
in de periode 1995 - 2060, uitgesplitst naar migratiemotieven.

Bron: CBS 2014

21
22

Nidi (2010) Toekomstverkenning allochtonen uit Midden- en Oost-Europa
CBS (2014) Bevolkingsprognose 2014-2060: groei door migratie
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De figuur laat duidelijk zien dat arbeidsmigratie flink is toegenomen ten opzichte van 20 jaar geleden.
Het CBS stelt dat dit in belangrijke mate het gevolg is van de toetreding van MOE-landen tot de EU in
2004 en 2007. De afgelopen tien jaar kwamen jaarlijks gemiddeld 40.000 arbeidsmigranten naar
Nederland, grotendeels afkomstig uit andere EU-lidstaten (waaronder de MOE-landen). De groei van
migrantenstromen komt volgens het CBS vooral voort uit de groeiende groep immigranten uit Polen die
na toetreding van het land tot de EU zijn ingestroomd. Ook de groep Bulgaren, Roemenen en Hongaren
neemt toe. Na 2025 lijkt de instroom van arbeidsmigranten af te vlakken. Gemiddeld genomen stromen
dan namelijk jaarlijks evenveel arbeidsmigranten in als in de periode 2015-2024.

Stijgende trend op korte termijn
We bevinden ons volgens het CPB in een periode van opkomende economische groei. De verwachting is
23
dat deze groei zich nog een aantal jaren doorzet . Dit gaat gepaard met een groeiende productie en
toenemende vraag naar arbeid. Het CBS veronderstelt dat de huidige stijgende trend van instroom van
arbeidsmigranten nog een aantal jaren doorzet, mede versterkt door deze toenemende vraag naar
arbeid. Op lange termijn voorziet het CBS een gestage afname van de immigratie vanuit de nieuwe
lidstaten naar Nederland. Dit is een gevolg van stijgende lonen en een vergrijzende bevolking in de
landen van herkomst, waardoor er simpelweg minder potentiële immigranten zijn. Ook heeft het
openstellen van de Duitse arbeidsmarkt voor burgers uit de nieuwe EU-lidstaten in 2011, mogelijk op de
langere termijn alsnog effecten op de migratie naar Nederland. Op korte termijn waren de effecten
hiervan niet direct zichtbaar. Hoewel de immigratie vanuit met name Polen naar Duitsland in 2012
inderdaad sterk steeg, leidde dat niet tot de destijds door het CBS verwachte daling van de toestroom
richting Nederland. In 2013 en 2014 is de arbeidsmigratie vanuit de EU zelfs verder toegenomen.

Ontwikkeling van de beroepsbevolking
De omvang van de beroepsbevolking is van belang voor de vraag naar arbeid. Immers, als er minder
arbeidskrachten beschikbaar zijn, zal de vraag naar onder andere buitenlandse arbeid toenemen. Uit
prognoses voor de provincie Noord-Brabant blijkt dat de potentiële beroepsbevolking (20-64 jarigen) in
de regio al sinds enige jaren afneemt. Vooral na 2022 zet een flinke daling in. Dit leidt mogelijk tot een
toenemende vraag naar buitenlandse arbeidskrachten en een blijvende instroom van arbeidsmigranten
richting de regio. Een vraag die overigens naar verwachting getemperd wordt doordat robotisering in
toenemende mate arbeidsplaatsen vervangt.

23

CPB (2016) Decemberraming 2016, Economische vooruitzichten 2017.
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Figuur 3.3 Regio Hart van Brabant. Ontwikkeling van de potentiële beroepsbevolking in de provincie NoordBrabant, 2015-2040.

Bron: bevolkingsprognose Noord-Brabant 2014

Ontwikkelingen in de regio Hart van Brabant
Naast algemene trends zijn er regionale ontwikkelingen binnen Hart van Brabant die de vraag naar
arbeidsmigranten beïnvloeden. Zo heeft de regio Hart van Brabant stevige economische ambities
geformuleerd in haar Strategische Meerjarenagenda en kenmerkt de arbeidsmarktontwikkeling van
Tilburg en Waalwijk zich door groei van logistieke bedrijvigheid. Dit maakt voldoende mate van
aanwezigheid van arbeidsmigranten in de regio onverminderd actueel en heeft naar verwachting een
opdrijvend effect op de instroom. Daarnaast signaleren uitzendbureaus in de regio een groeiende vraag
naar vooral buitenlandse arbeidskrachten die tijdelijk, gedurende een aantal maanden per jaar, kunnen
worden ingezet.

Samenvattend: ontwikkeling van de doelgroep
Uitgaande van de hierboven geschetste ontwikkelingen zijn er geen aanwijzingen dat de groeiende
vraag naar arbeidsmigranten de komende jaren stagneert. We kunnen er van uitgaan dat zeker op korte
termijn de vraag blijft groeien. Op de langere termijn is het aannemelijk dat de vraag naar
arbeidsmigranten enigszins afvlakt. De berekeningen van het CBS voorzien dit. Daarbij komt dat de
welvaart in landen van herkomst naar verwachting stijgt. Dit vermindert de noodzaak te migreren. Ook
hebben MOE-landen, net als Nederland, te maken met toenemende mate van vergrijzing. Dit leidt ook
in die landen tot een daling van de beroepsbevolking en een afname in het aantal potentiële migranten.
Anderzijds blijft de vraag naar buitenlandse arbeid naar verwachting toenemen als gevolg van een
groeiende economie en bedrijvigheid in de regio en een krimpende beroepsbevolking. Vanuit deze
trends en ontwikkelingen komen we tot de volgende aannames voor de doorrekening:
1. De vraagontwikkeling zoals die zich heeft voorgedaan in de periode 2012-2016 zet zich door in de
periode tot en met 2020. Er blijft sprake van een vergelijkbare hoge instroom van arbeidsmigranten.
2. Op langere termijn vlakt de groei af, maar slechts in beperkte mate. Lange termijntrends tonen dat
er blijvend behoefte is aan arbeidskrachten uit het buitenland. Er blijft sprake van groei na 2020,
maar deze halveert ten opzichte van de periode 2016-2020.
De onderstaande tabel geeft de verwachte ontwikkeling weer.
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Tabel 3.7

Regio Hart van Brabant. Ontwikkeling van de doelgroep arbeidsmigranten in de regio Hart van Brabant
naar verblijfsduur, in aantal personen, in de periode 2012-2025.
Verblijfsduur
2012*
2016
2020
2025
Permanent verblijf
1.400 - 1.650
2.500 - 3.100
3.500 - 4.400
4.000 - 5.200
Semi-permanent verblijf
2.300 - 2.750
4.400 - 5.500
6.000 - 7.800
7.000 - 9.100
Kort verblijf
3.300 - 3.850
5.700 - 7.100
7.800 - 10.000
9.100 - 11.800
Totaal
7.000 - 8.250
12.600 - 15.700
17.300 - 22.200
20.100 - 26.100
*In de quickscan is Heusden niet meegenomen, voor de doorrekening maken we daarom een inschatting van de
doelgroep arbeidsmigranten in Heusden in 2012.
Bron: Companen 2016

De huidige prognose valt ruimer uit dan de prognose uit de quickscan. Deze laatste gaat uit van een
omvang van 12.500 tot 20.000 arbeidsmigranten in 2025. Dit toont dat de huidige prognoses aan de
bovenkant van de in 2012 gestelde bandbreedte zitten. Zoals al in paragraaf 3.3 beschreven, is dit te
verklaren uit het feit dat Heusden in de quickscan niet is meegenomen en dat het lage scenario uit de
quickscan aan de voorzichtige kant blijkt. Over het algemeen kan worden gesteld dat de regio zeker op
korte termijn te maken krijgt met een flinke groei in de doelgroep arbeidsmigranten, wat leidt tot een
groeiende vraag naar passende huisvesting.

3.7 Conclusie
Arbeidsmigranten zijn van belang voor het economisch functioneren van de regio Hart van Brabant.
Sinds de toetreding van nieuwe EU-lidstaten in 2004 en 2007 is de instroom vanuit de MOE-landen naar
Nederland toegenomen. Vooral in de laatste jaren signaleren we een stijging. Ook in de regio Hart van
Brabant is de groep arbeidsmigranten gegroeid. In 2012 bestond circa 2,1% van de totale bevolking uit
arbeidsmigranten, in 2016 is dit opgelopen naar 2,8% tot 3,5%.
We constateren dat de groei van de doelgroep enigszins ruimer uitvalt dan werd voorzien in de
quickscan uit 2012. Destijds werd een omvang van 8.000 tot 11.250 arbeidsmigranten in 2015 voorzien.
Uit de huidige inschatting blijkt dat de omvang in 2016 bestaat uit circa 12.600 tot 15.700 personen. De
relatief sterk groei blijkt uit de ontwikkeling van het aantal geregistreerde MOE-landers in de periode
2012-2015. Hieruit blijkt dat de prognoses uit de quickscan aan de voorzichtige kant zijn. Daarnaast is de
gemeente Heusden in de quickscan niet meegenomen. Dit betekent automatisch dat de huidige
inschatting hoger uitvalt dan in 2012 is voorzien.
Uitgesplitst naar de regiogemeenten is de omvang van de groep arbeidsmigranten het grootst in Tilburg.
Een logische bevinding gezien het feit dat het de grootste gemeente in de regio is en dat de meeste
werkgelegenheid zich in en rond de stad concentreert. Waalwijk kent eveneens veel arbeidsmigranten
in vergelijking met de andere regiogemeenten. Het is aannemelijk dat dit samenhangt met de
arbeidsintensieve bedrijvigheid in de gemeente.
Ook voor de komende jaren is de verwachting dat de hoge instroom van de afgelopen jaren zich
doorzet. Uitgaande van recente en verwachte trends en ontwikkelingen is er geen reden aan te nemen
dat de omvang van de doelgroep terugloopt. Op korte termijn voorzien we een vergelijkbare groei als in
de afgelopen jaren. Op langere termijn verwachten we op basis van de trends in beperkte mate een
afvlakking van de groei. In de prognose ramen we dat de omvang uitkomt op 20.100 - 26.100
arbeidsmigranten in de regio Hart van Brabant in 2025. De regionale vraag naar passende huisvesting
voor arbeidsmigranten blijft dan ook toenemen. Notie hierbij is dat prognoses rond arbeidsmigranten
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worden omgeven door onzekerheden. Het is daarom wenselijk de vraagontwikkeling te blijven
monitoren.
Van invloed op de vraag naar passende huisvesting is de verblijfsduur van arbeidsmigranten. Zij die
slechts tijdelijk in Nederland verblijven vragen goedkope vormen van huisvesting, die best van lagere
kwaliteit mag zijn. Prijs is voor hen belangrijker dan kwaliteit. Permanente verblijvers wensen doorgaans
hogere kwaliteit en zoeken vooral naar reguliere woningen, meestal in de sociale huursector. Op
hoofdlijnen bestaat circa 80% van de doelgroep uit arbeidsmigranten die tijdelijk in Nederland verblijven
(korte en semi-permanente verblijvers). De overige 20% vestigt zich permanent in Nederland en doet
(naar verloop van tijd) aanspraak op een woning in de reguliere woningvoorraad. Belangrijk hierbij te
benoemen is arbeidsmigranten op voorhand niet altijd weten of zij zich op den duur permanent
vestigen. In het volgende hoofdstuk gaan we dieper in op het (gewenst) woningaanbod voor
arbeidsmigranten in de regio Hart van Brabant.
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4 Woonaanbod voor arbeidsmigranten
De huisvestingssituatie van arbeidsmigranten verschilt per locatie in Nederland. In steden wonen
arbeidsmigranten relatief vaak in de sociaal zwakkere wijken en in wijken met verhoudingsgewijs veel
huurwoningen. In meer landelijke gemeenten wordt huisvesting veelal gevonden op vakantie-/
24
bungalowparken, in hotels of op het terrein van werkgevers . Qua aanbod gaat het vaak om kamers,
studio’s, kleine appartementen, logiesgebouwen, woonhotels en verplaatsbare units. In dit hoofdstuk
gaan we nader in op specifiek woonaanbod voor arbeidsmigranten in de regio Hart van Brabant. Ook
behandelen we de woonvoorkeuren van arbeidsmigranten en de rollen en verantwoordelijkheden van
partijen bij huisvesting.

4.1 Woonaanbod per regiogemeente
Per regiogemeente is uitgevraagd wat zij beschikbaar hebben als het gaat om specifiek woonaanbod ten
behoeve van arbeidsmigranten. Onderstaande tabel geeft per gemeente het resultaat van de uitvraag.
Tabel 4.1

Regio Hart van Brabant. Inschatting van het woonaanbod voor arbeidsmigranten per regiogemeente.

Gemeente
Dongen
Gilze en Rijen
Goirle
Heusden
Hilvarenbeek
Loon op Zand

Locaties
Particuliere adressen
Geen specifiek aanbod
Geen specifiek aanbod
Geen specifiek aanbod
1 kwekerij en 2 campings
Particuliere adressen, chalets gelegaliseerd, klooster

Oisterwijk
Tilburg
Waalwijk

Geen door de gemeente goedgekeurde locaties
Voormalig klooster in Oud-Noord, particuliere panden
Kamergewijze verhuur

Inschatting van aantal arbeidsmigranten op locatie
30 particulier
0
0
0
10 personen in kwekerij, campings onbekend
300/400 particulier, 600 in chalets, 40 klooster, 10
ruime wooneenheid (particulier)
0
100 in klooster Oud-Noord, 1.200 particulier
275-300 kamergewijs

Bron: Gegevensuitvraag regiogemeenten Hart van Brabant 2016

In Tilburg en Waalwijk is sprake van substantieel woonaanbod voor arbeidsmigranten. Volgens opgave
van de gemeente beschikt de stad Tilburg op dit moment over circa 1.300 legale plaatsen. Tevens zijn er
plannen voor uitbreiding met 120 tot 150 plaatsen. In Waalwijk zijn momenteel circa 300
arbeidsmigranten in beeld die via kamergewijze verhuur gehuisvest worden. Daarnaast zijn er op dit
moment concrete plannen voor uitbreiding met 255 plaatsen en zijn er vergaande gesprekken over de
toevoeging van een initiatief met circa 300 plaatsen. De gemeente Waalwijk geeft aan dat het beeld van
de huidige huisvesting niet volledig is en werkt samen met werkgevers aan het verder in kaart brengen
van het bestaande aanbod. In Loon op Zand is tevens sprake van een breed aanbod. Volgens inschatting
van de gemeente worden er tot circa 450 arbeidsmigranten op daartoe geschikte locaties gehuisvest.
Daarnaast verblijven er circa 600 arbeidsmigranten in chalets op recreatieterreinen. Hoewel het laatste
juridisch is toegestaan, beschouwt de gemeente Loon op Zand het als ongewenste situatie. Dit
standpunt wordt breed gedeeld binnen de regio. Het huisvesten van arbeidsmigranten op
recreatieterreinen (campings, vakantieparken, etc.) staat op gespannen voet met de leisure-ambities
van de regio Hart van Brabant. In de Strategische Meerjarenagenda 2016-2020 beschrijven de
regiogemeenten te streven naar de juiste samenhang tussen de huisvesting van arbeidsmigranten op
recreatieterreinen en het effect daarvan op recreatieve verblijfsaccommodaties.
De gemeenten Gilze en Rijen, Goirle, Heusden en Oisterwijk beschikken niet over specifiek
woningaanbod voor arbeidsmigranten.
24

Snel et al. (2013) Maatschappelijke positie van Midden- en Oost-Europese arbeidsmigranten.
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Uit de uitvraag blijkt dat gemeenten niet altijd zicht hebben op het complete palet aan huisvesting van
arbeidsmigranten. Dit blijkt uit het duidelijke verschil tussen de omvang van de doelgroep en het
aanbod dat in de bovenstaande tabel is weergegeven. Een deel van het verschil komt voort uit het feit
dat werkgevers regelmatig de huisvesting van arbeidsmigranten verzorgen. Het is voor gemeenten niet
altijd inzichtelijk op welke schaal dit gebeurt. Ook vindt een deel van de huisvesting plaats in informele
huisvestingsvormen of op locaties waar dit niet gewenst is. Meer inzicht in de woonsituatie van
arbeidsmigranten in de regio is benodigd om gericht op de woonvraag te kunnen inspelen.

4.2 Aanbod van woningcorporaties
De corporaties die actief zijn binnen Hart van Brabant, zijn benaderd met de vraag in hoeverre zij
woningaanbod voor arbeidsmigranten beschikbaar hebben. De corporaties geven aan dat zij geen
woningen bezitten die specifiek gelabeld zijn voor deze doelgroep. Ook registreren zij hun huurders niet
op nationaliteit. Dit maakt het niet mogelijk een inschatting te maken van de omvang van de doelgroep
arbeidsmigranten binnen de sociale huursector. De corporaties zullen op dit moment vooral voor de
permanent verblijvende arbeidsmigranten een rol van betekenis spelen. Dit zijn doorgaans de migranten
die geregistreerd staan in de gemeentelijke registers en zich hebben ingeschreven bij de
woningcorporaties. Zij zijn via reguliere toewijzing gehuisvest. Geen van de corporaties heeft
woonvormen voor tijdelijke huisvesting (bijvoorbeeld kamergewijs) voor arbeidsmigranten beschikbaar.
Dit wil zeggen dat de groep tijdelijke verblijvers wordt gehuisvest binnen de particuliere sector of
mogelijk via informele kanalen.

4.3 Gewenste woonvormen voor arbeidsmigranten
Verblijfsperspectief speelt een belangrijke rol in de gewenste woonvormen voor arbeidsmigranten. Voor
migranten die hier kort verblijven, en zoveel mogelijk geld willen verdienen, is kwaliteit ondergeschikt
aan prijs. Zij zullen een lage huurprijs belangrijker vinden dan de kwaliteit hun woning. Naarmate
arbeidsmigranten hier langer verblijven groeit het belang van kwaliteit. Zo wensen permanente
verblijvers vaker reguliere woningen, waarin zij zich eventueel met hun partner of gezin kunnen
vestigen.
Het verblijfsperspectief van arbeidsmigranten is bepalend voor de prijs-kwaliteitverhouding van het
gewenste (en toe te voegen) woonproduct. Zoals beschreven in paragraaf 3.4 zijn drie typen
arbeidsmigranten te onderscheiden, namelijk: korte verblijvers, semi-permante verblijvers en
permanente verblijvers. Onderstaand geven we een beschrijving van hun woonvoorkeuren. Bij het
realiseren van woningaanbod voor deze doelgroepen is het belangrijk rekening te houden met deze
woonvoorkeuren en de omvang van deze drie doelgroepen in de regio.
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Woonvoorkeuren van korte verblijvers
Arbeidsmigranten die korte tijd in Nederland
verblijven zijn vooral op zoek naar snel toegankelijke
en goedkope woonruimte. Denk aan huisvesting met
een sobere inrichting, maar met ruimte voor
ontspanning en met mogelijkheden om contact met
het thuisfront te onderhouden. Kwaliteit is voor deze
groep ondergeschikt aan prijs. Vaak vinden
buitenlandse werknemers het geen probleem om
voorzieningen of soms kamers te delen, als daar een Bron foto: Volkskrant, februari 2011
lage huur tegenover staat. Voor korte verblijvers volstaat basale opvang in zogenoemde shortstay25
faciliteiten, zoals een kamer in een complex of een woonruimte op het terrein van een werkgever .

Woonvoorkeuren semi-permanente verblijvers
Naarmate arbeidsmigranten hier langer verblijven, kan de behoefte aan
privacy en comfort toenemen en de stap naar een eigen woonruimte in
beeld komen. Ook hier speelt de keuze tussen kosten en kwaliteit vaak
nog een rol. Langer verblijf betekent immers niet per definitie dat het
inkomen toeneemt. Sommige arbeidsmigranten kiezen ervoor in hun
sobere woonlocatie te blijven, anderen opteren voor meer kwaliteit, zoals
een eigen slaapruimte (kamergewijs of studio). Vooral wanneer men
pendelt tussen Nederland en het land van herkomst (circulaire migratie)
Bron foto: AM Villa Mokum
zijn
goede
woonomstandigheden
een
steeds
belangrijkere
terugkeervoorwaarde. Zogeheten midstay-woonvormen (een woonvorm tussen logies en reguliere
huisvesting in) die voldoende kwaliteit en privacy bieden, kunnen de woonvraag van semi-permanente
verblijvers bedienen.
Flexibele huisvesting: de Magic Mix
Flexibele woonconcepten, zoals de Magic Mix, kunnen uitkomst bieden voor het huisvesten van
arbeidsmigranten die hier kort of semi-permanent verblijven. Platform31 voerde in 2016 samen met
Companen een verkenning uit naar dit soort wooncomplexen waarin verschillende doelgroepen
26
gemengd wonen .
De conclusie van het onderzoek is dat het huisvesten van arbeidsmigranten in Nederland moeizaam
verloopt. Redenen hiervoor zijn onder andere: een niet sluitende businesscase voor de ontwikkeling van
flexibele huisvesting en onbekendheid van investeerders met de markt voor flexibele huisvesting. Ook
leidt het negatieve imago van arbeidsmigranten ertoe dat initiatieven moeizaam van de grond komen.
De komst van een ‘Polenhotel’ ontlokt vaak negatieve reaties uit de samenleving en de politiek.
Het onderzoek stelt dat het rendement en het imago van flexibele huisvestingvormen verbeterd kunnen
worden door meerdere ‘bijzondere doelgroepen’ gemengd te huisvesten, al dan niet in tijdelijkheid. Het
gaat dan om een mix van arbeidsmigranten, studenten, vergunninghouders, zorgdoelgroepen, expats,
zorgdoelgroepen, en meer. De verwachting is dat de mix van doelgroepen minder weerstand oproept en
leidt tot positieve beeldvorming: er wordt een woonplek voor kortdurend verblijf gerealiseerd waarvan
ook de lokale bevolking bij urgente woonsituaties (bijvoorbeeld in geval van een echtscheiding) kan
profiteren.

25
26

Gerrichhauzen en Partners (2013) Quickscan Arbeidsmigranten Regio West-Brabant.
Platform 31 (2016) De Magic Mix
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Kenmerken van Magic Mix-projecten zijn: de nadruk op tijdelijkheid, kleine(re) wooneenheden, een
hoge bezettingsgraad door een menging van doelgroepen en een mix van dragende en minder dragende
bewoners. In toenemende mate zien we deze woonconcepten verschijnen in Nederland. Een voorbeeld
is het project ‘SSF’ in Dordrecht. Woningcorporatie Woonbron heeft hier een leegstaand verzorgingshuis
omgezet naar een woonvorm voor verschillende doelgroepen, waaronder arbeidsmigranten.
Naam project: Short Stay Facility (SSF), Dordrecht
Eigenaar: Woonbron
Wooneenheden: 180
Huur: €450 - €800 per maand
Verblijfsduur: 6 maanden tot maximaal 1 jaar
Doelgroepen:

arbeidsmigranten,

studenten,

vergunninghouders,

scheidingsgevallen, GGZ-cliënten
Bezetting: bijna altijd 100%
Bron: Platform31 2016

Woonvoorkeuren permanente verblijvers
De groep permanente verblijvers zoekt reguliere huisvesting waarin zij zich eventueel met partner of
gezin kunnen vestigen. Deze doelgroep heeft doorgaans een lager inkomen. Hun woonvraag zal zich
daarom in de basis vooral richten op corporatiewoningen of de goedkopere segmenten van de
particuliere huursector. Bij langer verblijf in Nederland opteren ze wellicht voor een woning in de
koopsector.

4.4 Woonsituatie van arbeidsmigranten
Naast een kwalitatieve beschrijving van de woonvoorkeuren van verschillende typen arbeidsmigranten,
schetsen we een beeld van hun huidige woonsituatie. We baseren ons hierbij onder andere op een
onderzoek dat is uitgevoerd door de Erasmus Universiteit en het voormalige Nicis Institute in de regio
27
West-Brabant . Hierin is onderzocht hoe arbeidsmigranten wonen. Hoewel een wat verouderde studie,
geeft het een goede indicatie van de woonsituatie van de doelgroep. Ook hebben we in dit kader
gesproken met uitzendbureaus in de regio en hebben we een analyse gemaakt van het
huisvestingsbeleid van de gemeente Tilburg.

Woonvorm
Uit de Nicis-studie blijkt dat de meeste arbeidsmigranten wonen in een onzelfstandige woonvorm. Het
gaat dan om (gedeelde) kamerbewoning binnen een complex of woning, vakantiewoningen, caravans of
om verblijfplaatsen op het erf van de werkgever. Circa 80% van de arbeidsmigranten is aangewezen op
deze vormen van huisvesting. Het overige gedeelte woont in een reguliere woning of in een
appartement, voornamelijk in het goedkopere huursegment. Dit laatste correspondeert met het beeld
dat 20% van de arbeidsmigranten zich permanent vestigt in Nederland, zoals geformuleerd in paragraaf
3.4. Uit de studie blijkt tevens dat ruim 90% van de arbeidsmigranten hun woning deelt met anderen
(niet zijnde een partner). Vaak zijn dit landgenoten.

27

Burgers e.a. (2012) Arbeidsmigranten uit Polen, Bulgarije en Roemenië in West-Brabant. Erasmus Universiteit / Nicis instituut
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Woonlasten
De migranten in de studie is gevraagd wat hun maandelijkse uitgaven zijn als het gaat om woonlasten.
Bijna een derde geeft aan geen huur te betalen. In de meeste gevallen gaat het dan om
arbeidsmigranten die via een werkgever of uitzendbureau worden gehuisvest. Het uitzendbureau dat
we spraken in het kader van dit onderzoek werkt eveneens veel via deze constructie. Zij verzorgen
huisvesting voor de migranten en verrekenen de kosten voor huisvesting via de loonuitkering (inclusief
huur, gas, water, licht, televisie, internet, etc.). Indirect betalen de arbeidsmigranten daarom wel
degelijk huur. Degenen met rechtstreekse huurlasten zijn doorgaans relatief goedkoop gehuisvest. Het
gaat dan om huurlasten tot € 300 à € 400 per maand. De groep die meer betaalt is relatief klein.

Eisen aan de woonlocatie
De gemeente Tilburg heeft in 2015 een handreiking opgesteld voor de huisvesting van
arbeidsmigranten. In de handreiking formuleert zij locatie-eisen die relevant zijn voor de huisvesting van
arbeidsmigranten. Het gaat dan specifiek om tijdelijke huisvestingsvormen, gericht op korte en semipermanent verblijvende arbeidsmigranten. Vier uitgangspunten zijn hierbij van belang:
1. De locatie moet een zekere stedelijke context hebben; dit wil zeggen dat er sprake moet zijn van
enig voorzieningenniveau (functiemenging wonen en voorzieningen) en een goede ontsluiting. Veel
arbeidsmigranten gaan per auto of collectief vervoer vanuit de werkgever naar hun dagelijks werk.
Zij willen hun werklocatie snel en eenvoudig kunnen bereiken.
2. De locatie moet een zeker drukteprofiel hebben; dit wil zeggen dat er voldoende aandacht moet
zijn voor de relatie tussen huisvesting en mogelijke leefbaarheidsproblematiek. Om overlast te
voorkomen is het niet aan te bevelen dit type woonconcepten te realiseren in monofunctionele
woonwijken. Anderzijds is ook bijvoorbeeld een bedrijventerrein geen geschikte optie, dit verhoogt
het risico op ongewenste (illegale) activiteiten. De gemeente Tilburg zoekt vooral naar potentiële
stedelijke locaties met een mix van functies, gelegen nabij de ringbanen.
3. De locatie moet niet belemmerend werken voor nabij gelegen bedrijvigheid, bijvoorbeeld in hun
planologische mogelijkheden bij bedrijfsuitbreiding (woonfunctie versus bedrijfsmatige functies).
4. De locatie moet voldoen aan een goed woon- en leefklimaat, waarbij in een tijdelijke vorm (10 jaar
maximaal) in ieder geval wordt voldaan aan alle milieuvereisten.
Deze uitgangspunten zijn min of meer toepasbaar op alle gemeenten in de regio. In de basis is het erop
gericht een zorgvuldige afweging te maken tussen ontsluiting, ligging ten opzichte van
(winkel)voorzieningen, risico’s op potentiële overlast / leefbaarheidsproblematiek en een zeker mate
van stedelijkheid.

Vinden van passende huisvesting
Tot slot gaat de Nicis-studie eveneens in op de vraag hoe arbeidsmigranten hun weg vinden naar
passende huisvesting. Het gros van de arbeidsmigranten, namelijk tweederde, vindt een woning via hun
werkgever of een uitzendbureau. Dit pleit voor nauwe samenwerking tussen de gemeenten en deze
partijen in het organiseren van huisvesting voor deze doelgroep. Daarnaast lijkt ook het netwerk van
arbeidsmigranten een belangrijke factor in het vinden van geschikte huisvesting. Een kwart van de
ondervraagde migranten geeft aan hun woning te vinden via vrienden, kennissen of familie. Overige
kanalen zoals een makelaar, krant of internet worden slechts mondjesmaat ingezet.
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4.5 Huisvestingsopgave
Nu we de woonvoorkeuren en omvang van de verschillende type arbeidsmigranten scherp hebben,
kunnen we dit vertalen naar een kwalitatieve opgave voor de regio. Dit doen we op basis van de vraag
van de verschillende groepen arbeidsmigranten en het beschikbare woonaanbod. Deels zal de opgave
landen in de reguliere woningvoorraad (primair in de sociale huursector); vooral voor migranten die zich
permanent vestigen in de regio. Deels zullen oplossingen moeten worden gezocht in meer tijdelijke en
flexibele woonconcepten, waaronder het gemixt huisvesten van arbeidsmigranten met andere
doelgroepen.
Tabel 4.2

Regio Hart van Brabant. Ontwikkeling van de doelgroep arbeidsmigranten in de regio Hart van Brabant
naar verblijfsduur, in aantal personen, in de periode 2016 - 2020.

Verblijfsduur
Permanent verblijf
Semi-permanent
Kort verblijf
Totaal

2016
2.500 - 3.100
4.400 - 5.500
5.700 - 7.100
12.600 - 15.700

2020
3.500 - 4.400
6.000 - 7.800
7.800 - 10.000
17.300 - 22.200

Bron: Companen 2016

Permanent verblijf
De groep permanente verblijvers is in verhouding het kleinst. Op dit moment bedraagt de omvang van
de doelgroep circa 2.500 tot 3.100 personen in de totale regio Hart van Brabant. De groep groeit tot
circa 3.500 tot 4.400 personen in 2020. Uitgaande van een gemiddelde bezetting van twee personen per
woning komt het neer op een extra opgave van +500 tot +650 woningen in de periode 2016 - 2020;
overeenkomstig met 125 tot 170 woningen per jaar. De vraag vanuit permanente verblijvers landt
voornamelijk in de sociale huursector. Uitgaande van de huidige situatie van permanente verblijvers (op
basis van de inschrijvingen in de BRP), komt dit neer op ongeveer de volgende verdeling per gemeente.
Tabel 4.3

Regio Hart van Brabant. Opgave in de sociale huursector per regiogemeente, in de periode 2016 - 2020,
in aantal woningen.

Gemeente
Dongen
Gilze en Rijen
Goirle
Heusden
Hilvarenbeek
Loon op Zand
Oisterwijk
Tilburg
Waalwijk
Totaal

Opgave 2016 - 2020

Gemiddeld per jaar
+20 tot +25
+10 tot +15
+10 tot +15
+50 tot +60
+5 tot +10
+20 tot +25
+10 tot +15
+300 tot +395
+75 tot +90
+500 tot +650

+5
+5
+5
+10 tot +15
+5
+5
+5
+75 tot +100
+15 tot +25
+125 tot +170

*Afgerond op vijftallen
Bron: BRP 2016, bewerking Companen

Gezien de totale omvang van de sociale huurwoningvoorraad in de regio (bijna 60.000 woningen) is
sprake van een relatief beperkte opgave. De opgave landt vooral in de goedkopere delen van de
huurwoningvoorraad, omdat arbeidsmigranten doorgaans gekenmerkt worden door een laag inkomen.
Het oppakken van deze opgave vraagt samenwerking en afstemming met de woningcorporaties in de
regio.

Tijdelijkheid: semi-permanent verblijf en kort verblijf
De huisvestingsopgave rond plaatsen voor semi-permanent verblijf en kort verblijf valt minder
eenduidig te berekenen. Het verschil tussen huidige omvang van de doelgroep en het bij de
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regiogemeenten bekende woningaanbod is dermate groot dat het niet anders kan dan dat een deel van
de huisvesting plaatsvindt op locaties die op dit moment buiten beeld zijn. Dit kan gaan om huisvesting
door werkgevers en uitzendbureaus. Ook kan het gaan om locaties die niet wenselijk zijn, zoals
recreatieterreinen, of om illegale huisvestingsvormen. Het realiseren van woonvormen voor tijdelijke
huisvesting vraagt daarom meer afstemming met werkgevers, uitzendbureaus, corporaties en
particuliere huisvesters in de regio. Oplossingen voor deze doelgroepen kunnen onder andere worden
gezocht in vernieuwende woonconcepten, waaronder een mix van doelgroepen (zoals beschreven in
paragraaf 4.3).
Hoewel de exacte opgave lastig te duiden is, kan wel degelijk een indicatie gegeven worden van de
vraagontwikkeling in de komende jaren. Gelet op de prognose is de doelgroep groeiende. De omvang
van de groep arbeidsmigranten die tijdelijk in de regio verblijft neemt toe van circa 10.100 tot 12.600
28
tijdelijke arbeidsmigranten in 2016 naar circa 13.800 tot 17.800 tijdelijke arbeidsmigranten in 2020. Dit
komt neer op een groei van +3.700 tot +5.200 personen. Huisvesting van deze doelgroep vindt
voornamelijk plaats door middel van kamergewijze verhuur of in kleine studio’s. Uitgaande van het feit
dat minimaal 80% van de tijdelijke verblijvers zich concentreert in de as Tilburg-Waalwijk (zie ook
paragraaf 3.5) kunnen we stellen dat zich hier een grote opgave voordoet. In aantallen gaat dit om
minimaal + 3.000 tot + 4.200 tijdelijke arbeidsmigranten in de periode 2016-2020. In paragraaf 3.5
beschreven we dat de verwachting is dat het gestelde aandeel van 80% in de as Tilburg-Waalwijk hoger
uitvalt, wat leidt tot een grotere opgave in deze gemeenten. De restopgave landt in de overige
gemeenten in de regio. Bij de berekening plaatsen we de kanttekening dat vooral de vraag naar
woonplaatsen voor korte verblijvers piekmomenten kan kennen, bijvoorbeeld als gevolg van
seizoenarbeid. Dit kan betekenen dat niet gedurende het hele jaar de volledige capaciteit benodigd is.
Daarnaast is bij het berekenen van deze opgave nog geen rekening gehouden met het feit dat er op dit
moment ook al een grote groep arbeidsmigranten woont op locaties die niet wenselijk zijn
(vakantieparken, campings, etc.) en in informele huisvestingsvormen. Als gemeenten verandering willen
brengen in deze laatstgenoemde situatie leidt dat tot een aanzienlijke extra opgave.

4.6 Samenwerking van partijen bij huisvesting
Zoals blijkt uit de voorgaande paragraaf kent de regio een grote huisvestingsopgave, vooral in het
huisvesten van tijdelijk verblijvende arbeidsmigranten. Relatief veel arbeidsmigranten wonen op dit
moment op locaties die niet in zicht zijn bij de gemeenten, vaak in kwalitatief laagwaardige vormen van
huisvesting, zoals in caravans, op vakantieparken of met (te) veel personen in een woning. Dit kan leiden
tot overlast en verloedering, maar leidt mogelijk ook tot gevaarlijke situaties. Om de kwaliteit van
huisvesting voor arbeidsmigranten te verhogen hebben de Tweede Kamer, gemeenten, corporaties,
werkgevers en vakbonden in 2012 de ‘Nationale Verklaring (tijdelijke) huisvesting EU-arbeidsmigranten’
ondertekend. In de verklaring hebben partijen vastgelegd op lokaal niveau samenwerking te zoeken en
29
te werken aan kwalitatief goede huisvesting voor arbeidsmigranten .
30

Het Expertisecentum Flexwonen , dat voortkomt uit voort uit de Nationale Verklaring, stelt dat
huisvesting van met name tijdelijke arbeidsmigranten in Nederland nog vaak wordt gezien als een
verantwoordelijkheid van de werkgever. Dat leidt dikwijls tot slechte woonomstandigheden en tot een
28

Optelling van de groepen korte verblijvers en semi-permanente verblijvers
Ministerie van BZK (2012) Nationale Verklaring (tijdelijke) huisvesting EU-arbeidsmigranten
30
Expertisecentrum Flexwonen: http://www.flexwonenarbeidsmigranten.nl/
29

867.107 | Huisvesting van arbeidsmigranten in de regio Hart van Brabant

23

beperkt inzicht in de problemen die dit met zich meebrengt. Een vreemde situatie volgens het
Expertiscentrum, omdat het huisvesten van mensen die voor hun werk tijdelijk ergens verblijven in de
huidige tijd een steeds normalere vraag is geworden. Het Expertisecentrum stelt om die reden dat
huisvesting van arbeidsmigranten vraagt om samenwerking en een integrale aanpak en
verantwoordelijkheid van gemeenten, corporaties, commerciële aanbieders en werkgevers.
Vanuit de Nationale Verklaring doet het Rijk beroep op verschillende partijen de huisvestingsopgave op
31
te pakken :
 Partijen zullen gezamenlijk inzicht moeten ontwikkelen in de huidige toekomstige vraag naar en
aanbod van huisvesting voor arbeidsmigranten. Werkgevers hebben hierbij doorgaans goed zicht op
de huidige situatie.
 Gemeenten moeten kijken hoe zij deze vraag naar huisvesting doorvertalen in hun
bestemmingsplannen, woonbeleid, prestatieafspraken en in hun huisvestingsverordeningen. Ook
kunnen zij locaties beschikbaar stellen. Regionale afstemming en verdeling is hierbij een belangrijk
aandachtspunt.
 Corporaties en commerciële verhuurders moeten een rol oppakken in het beheren van locaties of
het ontwikkelen van (nieuwe) vormen van huisvesting. Het Expertisecentrum stelt dat het met een
bescheiden rendement mogelijk is duurzame oplossingen te vinden die ongewenste ontwikkelingen
elders kunnen terugdringen. De arbeidsmigranten die zich permanent in Nederland vestigen richten
zich in hoge mate op de sociale huursector. Voor hen speelt de corporatie een rol van betekenis.
 Werkgevers en uitzendbureaus hebben een belangrijke taak in het huisvesten van hun werknemers
in kwalitatief goede woonvormen. Hierbij staat ook het sociaal beheer van panden of locaties
centraal. Uitzendbureaus in de regio Hart van Brabant bevestigen dit. Zij stellen dat
probleemsituaties vooral optreden op locaties waar sprake is van overbewoning en/of kwalitatief
slechte woningen. Vaak georganiseerd door malafide bemiddelingsbureaus.
Voor de regio Hart van Brabant verdienen bovenstaande punten aanbeveling. Door het (meer) integraal
oppakken van de huisvestingsopgave met meerdere partijen worden ongewenste situaties voorkomen.
Deels gebeurt dit al door bijvoorbeeld de regionale afstemming in Hart van Brabant-verband en het in
beeld brengen van de doelgroep arbeidsmigranten via dit onderzoek. De samenwerking met andere
partijen, waaronder werkgevers, is een blijvend aandachtspunt.

31
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4.7 Conclusie
Er bestaat een groot verschil tussen de omvang van de doelgroep arbeidsmigranten en het beschikbare
reguliere woningaanbod. Dit kan betekenen dat te weinig aanbod voor deze doelgroep beschikbaar is.
Gezien de omvang van de doelgroep en het aantal woonplaatsen dat bekend is bij de regiogemeenten,
lijkt een groot deel van de huisvesting zich buiten het zicht van de gemeenten te voltrekken. Deels zal
dit gebeuren op het terrein van werkgevers of in vastgoed van uitzendbureaus, maar deels ook in
informele huisvestingsvormen of op locaties waar dit niet gewenst is. De vraag in hoeverre de
gemeenten vinden dat er sprake is van een tekort aan woonplaatsen voor arbeidsmigranten, is mede
afhankelijk van wat zij acceptabel achten. Immers, arbeidsmigranten die op een vakantiepark wonen
hebben een vorm van huisvesting gevonden. De kwaliteit van huisvesting laat in dit geval vaak te
wensen over. Ook kan het leiden tot potentiële overlastsituaties. Voor de regiogemeenten is het nu
vooral zaak in de komende jaren meer zicht te krijgen op de woonsituatie van arbeidsmigranten in de
regio. Zij zullen daarbij nauwe samenwerking moeten zoeken met woningcorporaties, werkgevers,
uitzendbureaus en commerciële aanbieders die actief zijn binnen de regio. Het adequaat huisvesten van
arbeidsmigranten vraagt een integrale aanpak, waarin deze partijen gedeelde verantwoordelijkheid
hebben en waarbinnen zij hun taken oppakken. Door meer grip te krijgen op de bestaande woonsituatie
van arbeidsmigranten, kan gerichter worden ingespeeld op het realiseren van aanvullend woningaanbod
dat aansluit op hun woonbehoeften en met een bijbehorende passende prijs-kwaliteit verhouding.
Wanneer de regio in de komende jaren inzet op de ontwikkeling van specifiek woonaanbod voor
arbeidsmigranten, is het essentieel dat zij rekening houdt met de woonvoorkeuren van deze doelgroep.
Vooral verblijfsperspectief is doorslaggevend voor de gewenste woonkwaliteit. Het realiseren van
woningaanbod vraagt een zorgvuldige afweging tussen prijs en kwaliteit. Zo vragen tijdelijke verblijvers
relatief goedkope huisvesting, die best van sobere kwaliteit mag zijn. Realiseren gemeenten voor deze
doelgroep woonvormen van hoge(re) kwaliteit, dan gaat dit vaak gepaard met een hogere prijs. Een
hoger prijsniveau maakt het aanbod minder aantrekkelijk voor tijdelijke migranten, waardoor zij zich
makkelijker laten verleiden tot het vinden van woonaanbod via informele kanalen. Anderzijds blijft het
nodig minimale kwaliteitseisen te stellen, om in ieder geval een gezonde en veilige woning te
garanderen.
Naarmate arbeidsmigranten langer of zelfs permanent in Nederland verblijven, hebben zij vooral
behoefte aan kwalitatief hoogwaardigere woonvormen. Voor semi-permanente verblijvers kan dit
dikwijls nog in gedeelde onzelfstandige woonvormen, waarbij kwaliteit vooral voor circulaire migranten
in toenemende mate een belangrijke rol speelt. Arbeidsmigranten die zich hier permanent vestigen
zoeken vooral reguliere woningen of appartementen, doorgaans in de sociale huursector. De regionale
opgave in de sociale huursector komt neer op ongeveer + 500 tot + 650 woningen in de periode 2016 2020. Dit zal in samenwerking met de corporaties moeten worden opgepakt. De groep
arbeidsmigranten die tijdelijk verblijft (kort of semi-permanent) groeit met circa + 3.700 tot + 5.200
personen in dezelfde periode. Vooral bij deze laatste groep is sprake van een grote huisvestingsopgave.
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5 Conclusies en aanbevelingen
5.1 Conclusies
Ontwikkeling van de vraag


Arbeidsmigranten vervullen een belangrijke rol in het economisch functioneren van de regio Hart
van Brabant. De laatste jaren signaleren de regiogemeenten een toename van het aantal
arbeidsmigranten uit MOE-landen dat zich vestigt in de regio. Het accommoderen van deze groei
vraagt een passend woningaanbod. Het uitgangspunt van het Regionaal Woonkader is dat de
regiogemeenten hun gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen in het huisvesten van
arbeidsmigranten binnen de regio Hart van Brabant.

Tabel 5.1

Regio Hart van Brabant. Ontwikkeling van de doelgroep arbeidsmigranten in de regio Hart van Brabant
naar verblijfsduur, in aantal personen, in de periode 2012-2025.
Verblijfsduur
2012*
2016
2020
2025
Permanent verblijf
1.400 - 1.650
2.500 - 3.100
3.500 - 4.400
4.000 - 5.200
Semi-permanent verblijf
2.300 - 2.750
4.400 - 5.500
6.000 - 7.800
7.000 - 9.100
Kort verblijf
3.300 - 3.850
5.700 - 7.100
7.800 - 10.000
9.100 - 11.800
Totaal
7.000 - 8.250
12.600 - 15.700
17.300 - 22.200
20.100 - 26.100
Bron: Companen 2016





De verwachting voor de komende jaren is dat de groei van het aantal arbeidsmigranten zich verder
doorzet. Vooral op korte termijn voorzien we een sterke groei; op lange termijn vlakt de groei
enigszins af. Gepaard met een groeiende doelgroep gaat een toenemende vraag naar passende
woningen.
Het verblijfsperspectief is doorslaggevend voor de woonkeuzes die arbeidsmigranten maken en is
daarmee bepalend voor de (gewenste) samenstelling van het woningaanbod. Als het gaat om
verblijfsperspectief zijn drie typen arbeidsmigranten te onderscheiden, namelijk: korte verblijvers,
semi-permanente verblijvers en permanente verblijvers. Elk van deze groepen heeft haar eigen
wensen en voorkeuren als het gaat om wonen. Voor arbeidsmigranten die kort in de regio
verblijven is kwaliteit van de woning ondergeschikt aan prijs. Geld verdienen heeft voor hen de
hoogte prioriteit, wat betekent dat zij zo laag mogelijke woonlasten wensen en sobere huisvesting
voor lief nemen. Andersom geldt voor arbeidsmigranten die zich permanent vestigen, dat zij een
hogere kwaliteit wensen. Het gaat voor deze groep doorgaans om reguliere woningen, meestal in
de sociale huursector.

Woonsituatie van arbeidsmigranten in de regio


Een groot gedeelte van de huisvesting van arbeidsmigranten is niet in beeld bij de gemeenten. Het
gaat dan in veel gevallen om huisvesting door werkgevers of uitzendbureaus. Gemeenten hebben
niet altijd zicht op de schaal waarop dit gebeurt. Ook vindt een deel van de huisvesting plaats in
informele huisvestingsvormen of op locaties waar dit wenselijk is. Meer inzicht in de woonsituatie
van arbeidsmigranten in de regio is benodigd om gericht op de woonvraag te kunnen inspelen.

Opgave voor de komende jaren


In de sociale huurwoningvoorraad voorzien we een regionale opgave van + 500 tot + 650 woningen
in de periode 2016 - 2020. Dit komt voort uit de groeiende groep arbeidsmigranten die zich hier
permanent vestigen. Omdat zij doorgaans gekenmerkt worden door een lager inkomen, landt de
vraag van deze arbeidsmigranten vooral in de goedkopere delen van de huurwoningvoorraad.
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Gezien de relatief beperkte omvang van de groei en de huidige omvang van de sociale
huurwoningvoorraad (bijna 60.000 woningen), lijkt de huisvestingopgave voor deze groep beperkt.
Het vraagt vooral samenwerking en een goede afstemming tussen gemeenten en
woningcorporaties.
De opgave rond het huisvesten van tijdelijke arbeidsmigranten is groot. Hoewel gemeenten niet
altijd zicht hebben op de woonsituatie van de tijdelijke verblijvers, woont op dit moment een groot
deel op locaties waar huisvesting niet wenselijk is. Uit de prognoses blijkt dat de opgave in de
komende jaren verder toeneemt. De groei van het aantal korte en semi-permanente verblijvers
wordt geschat op + 3.700 tot + 5.200 personen in de periode 2016-2020. Het gros van de
huisvestingsopgave die dit met zich meebrengt richt zich op de as Tilburg-Waalwijk. Hier
concentreert zich het grootste gedeelte van de werkgelegenheid. Het oppakken van deze opgave
vraagt een nauwe samenwerking tussen gemeenten, werkgevers, uitzendbureaus,
woningcorporaties en commerciële aanbieders die actief zijn binnen de regio Hart van Brabant.

5.2 Aanbevelingen
Vanuit de conclusies komen we tot acht aanbevelingen voor de regio Hart van Brabant:
 De economische ontwikkeling van de regio Hart van Brabant is gebaat bij de inzet van
arbeidsmigranten binnen de regio. De beschikbaarheid van huisvesting die aansluit bij de gewenste
verhouding tussen prijs en kwaliteit is van groot belang voor het aantrekken van arbeidskrachten.
Bij nieuw te realiseren woningaanbod moet de prijs-kwaliteitverhouding aansluiten op de
woonvoorkeuren van de verschillende typen arbeidsmigranten, primair ingegeven vanuit het
verblijfsperspectief (de duur van het verblijf in Nederland is zeer bepalend).
 De werkgelegenheid voor arbeidsmigranten concentreert zich op de as Tilburg-Waalwijk. De gehele
regio profiteert van de inzet van arbeidsmigranten in deze gemeenten. Vanuit regionaal perspectief
is het niet rechtvaardig dat deze gemeenten uitsluitend verantwoordelijk zijn voor de huisvesting
van arbeidsmigranten. De totale huisvestingsopgave moet in regionaal verband worden opgepakt.
 Arbeidsmigranten hebben hun eigen voorkeuren ten aanzien van hun woonplaats; het beperkt
houden van de afstand tussen wonen en werken is daarbij een belangrijke motivator. Bij het
aanbieden van huisvesting voor de verschillende groepen arbeidsmigranten moet goed gekeken
worden naar de plekken binnen de regio die aansluiten bij de voorkeuren van de mensen die het
betreft. De leidraad die de gemeente Tilburg heeft opgesteld biedt waardevolle handvatten bij het
invullen van de huisvestingsbehoefte van arbeidsmigranten, ook voor de andere gemeenten in de
regio.
 Arbeidsmigranten die zich permanent in Nederland vestigen, zijn primair aangewezen op de sociale
huursector. Het is daarom zaak om de huisvestingsopgave rond deze groep samen met de
corporaties op te pakken.
 Om vast te stellen of sprake is van ongewenste huisvestingssituaties van arbeidsmigranten, moet
duidelijk zijn welke situaties als ongewenst worden beschouwd. Het verdient aanbeveling dit in
regionaal verband nader uit te werken.
 Een scherp beeld op de omstandigheden waarin arbeidsmigranten momenteel zijn gehuisvest
ontbreekt nog grotendeels. Dit beeld is waarschijnlijk wel aanwezig bij werkgevers en
uitzendbureaus die zijn gespecialiseerd in op arbeidsmigranten gerichte banen. Het verdient sterke
aanbeveling werkgevers nauw te betrekken bij het vinden van huisvestingsoplossingen voor hun
werknemers.
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Een beter zicht op de huidige huisvestingssituatie van met name tijdelijk verblijvende
arbeidsmigranten geeft een scherper beeld van de groep die op dit moment woont in nietwenselijke situaties. Met dat inzicht is het mogelijk de werkelijke huisvestingsopgave die er op dit
moment al is beter af te bakenen. Dat is nodig om zicht te krijgen op de huidige en toekomstige
opgave. Dit is van belang, zeker gezien de sterke groei van de groep tijdelijk verblijvende
arbeidsmigranten.
De ontwikkeling van flexibele woonconcepten waarin meerdere bijzondere doelgroepen gemixt
samenwonen, kan uitkomst bieden voor het huisvesten van arbeidsmigranten die tijdelijk in de
regio verblijven. De mix van doelgroepen verhoogt het rendement van flexibele woonconcepten en
leidt tot een positief imago. De ontwikkeling van zogenoemde Magic Mix-projecten verdient nader
onderzoek.
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