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Arbeidsmigranten
De afgelopen jaren zijn er steeds meer arbeidsmigranten (tijdelijk) in gemeente Waalwijk komen wonen. 
Deze factsheet laat zien hoe de inwoners van de gemeente Waalwijk de integratie van arbeidsmigranten 
ervaren en wat de verbetersuggesties zijn. 

Respons 37% 
                  253 van 676 panelleden

Contact arbeidsmigranten 
Men komt arbeidsmigranten vooral tegen bij de 
supermarkt (79%) en in de buurt (69%).  
33% van de panel- 
leden spreekt nooit 
met arbeidsmigranten. 
Daarna scoort  
‘hooguit één of twee 
keer per jaar’ het 
hoogst met 25%.  
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"Mijn buren zijn een Pools gezin.  
Prima hardwerkende nette mensen 
maar ik kan er moeilijk mee praten.  
Ook voor hen is integreren moeilijk."

Huisvesting en integratie  
De meeste mensen weten niet of er 
arbeidsmigranten in de buurt wonen.  
 
Bij 49% wonen er arbeids- 
migranten in de buurt.  
 
In de meeste gevallen is dat 1 tot 5 
arbeidsmigranten (18%). Verspreid 
in de woonwijken met maximaal 
vier personen per woning vindt het 
merendeel ( 64%) de beste manier 
om arbeidsmigranten te huisves-
ten.  Een groot aantal locaties voor 
maximaal 30 tot 50 personen buiten 
de bebouwde kom is de tweede optie 
maar deze scoort aanzienlijk lager 
met 19%. 

"Maak onderscheid tussen de mensen 
die alleen komen werken en mensen 
die zich hier willen vestigen. De eerste 
categorie kan prima in geconcentreerde 
woonlocaties. Voor de tweede groep 
is het juist beter om verspreid tussen 
de Waalwijkers te wonen." 
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zich aanpassen aan geldende 

waarden en normen

Nederlands spreken

vrijwilligerswerk  

uitvoeren
deelnemen aan activiteiten

62% heeft zelf geen overlast ervaren het afgelopen 
jaar. 
De ervaren overlast die het hoogst scoort, is  
openbaar dronkenschap (25%).  
Bijna de helft van de mensen (47%) heeft ‘niets’ 
gedaan om de overlast te stoppen. De mensen die wel 
zelf actie hebben ondernomen, doen dit vooral door:
* In gesprek te gaan met overlastgever (17%)
* Melding en/of aangifte te doen bij de politie (16%)

Verbetersuggesties

De verbetersuggesties die het hoogst scoren zijn:

Meer aandacht voor het spreken van de Nederlandse taal (66%) 
Meer aandacht voor omgang met elkaar (44%) 
Arbeidsmigranten wegwijs maken in de gemeente (30%)
Andere suggesties zijn: maak een onderscheid tussen het huis- 
vesten van gezinnen in woonwijken en alleenstaanden elders; 
stimuleer de Waalwijkse inwoners zelf een meer actieve rol te  
vervullen in de integratie, meer controle en handhaving. Maar  
ook het uitleggen van Nederlandse normen en waarden, het  
organiseren van kennismakingsbijeenkomsten in de wijk en  

de rol van de bedrijven zijn genoemd.

Aan de panelleden is gevraagd wat zij zelf kunnen bijdragen aan 
de integratie van arbeidsmigranten. 47% ziet voor zichzelf geen 
rol hierin weggelegd. De mensen die wel een rol hierin willen 
vervullen, zijn vooral bereid om vaker in gesprek te gaan met de 
arbeidsmigranten (29%).

"Het is de verantwoordelijkheid van de 

bedrijven om ervoor te zorgen dat de 

arbeidsmigranten ook integreren en 

gestimuleerd worden om Nederlands 

te leren. Wat dragen zij (financieel) hierin bij?"

"Integratie is twee-richting- 
verkeer. Ook de Waalwijkse  
inwoners kan haar best doen  
om de arbeidsmigranten te  
ontvangen. Daar zou de gemeente  
in kunnen investeren."

17 panelleden hebben op 11 juli j.l. de uitkomsten 
besproken. Het panel heeft o.a. de volgende tips:  

• Ga ook in gesprek met arbeidsmigranten om 
hun behoeften en mogelijkheden in beeld te 
brengen.

• Vertel één verhaal als werkgevers, gemeente, 
huisvesters en draag samen verantwoordelijk-
heid voor goede huisvesting en integratie.

• Biedt actief een totaalpakket aan op huisves-
ting, taal en omgangsvormen/ buurt. Neem 
ze meer mee aan de hand zoals bij kennis- 
migranten.

• Maak een verschil in aanpak tussen mensen 
die hier kort verblijven en lang verblijven. 
Investeer vooral in grote groepen die hier 
tijdelijk verblijven.

• Betrek de buurt er meer bij en investeer bij-
voorbeeld in maatjes- of vrijwilligersprojecten 
waarin arbeidsmigranten en andere inwoners 
elkaar ontmoeten. 

• Experimenteer met nieuwe woonvormen  
zoals Anna van Burenstraat  waarin vluch-
telingen samen wonen met studenten. Zij 
helpen elkaar.

• Blijf goedendag zeggen en contact zoeken 
met arbeidsmigranten in de buurt. 

R O N D E 
T A F E L 
G E S P R E K

Wat gaan we doen?
• Proactief in gesprek met werkgevers, uitzendbureaus en huisvesters, ook over 

integratie.
• In gesprek met arbeidsmigranten over hun behoeften en mogelijkheden en  

contact en betrokkenheid in de buurt.
• Informatie verbeteren voor arbeidsmigranten (ook over bijvoorbeeld taal en 

omgangsvormen)
• Mogelijkheden tot totaalpakket, verschillen in aanpak, informatiepakket en  

maatjes- en vrijwilligersprojecten worden onderzocht. 
• Aantal panelleden neemt deel in tijdelijke werkgroep die aan de slag gaat  

met vermelde acties.


