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Aanleiding
Met dit begeleidend memo bieden wij u twee recente onderzoeksrapporten aan. Het betreft een
rapport, opgesteld door Companen voor de regio Hart van Brabant, en richt zich op de huisvesting van
een aantal bijzondere doelgroepen waaronder de arbeidsmigranten. Het andere rapport is een
onderzoek van het PON dat opgesteld is in Langstraatverband. Dit onderzoek richt zich op de sociale
integratie van arbeidsmigranten, met name uit Polen.
Informatie
Regionaal kader Huisvesting Bijzondere doelgroepen (Companen)
Naast het onderzoek naar bijzondere doelgroepen, is voor arbeidsmigranten een onderliggende
deelrapportage opgesteld vanwege de specifieke omvang en opgave. Beide rapportages zijn
bijgevoegd. Naast de informatie via dit memo, wordt het rapport op 15 november a.s. geagendeerd
voor de Hart van Brabant Radendag.
Aanleiding
Gemeenten moeten volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) ervoor zorgen dat
mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn, zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen
en kunnen meedoen in de samenleving. De regio Hart van Brabant neemt haar verantwoordelijkheid
door zorg, ondersteuning en het huisvestingsvraagstuk voor deze inwoners op te pakken. In het in
2015 vastgestelde Regionaal Woonkader van Hart van Brabant is daarom beschreven dat voor de
huisvesting van arbeidsmigranten en overige bijzondere doelgroepen, afstemming noodzakelijk is en
afspraken worden gemaakt. Aan Companen is opdracht verleend om onderzoek te doen naar de
omvang en ontwikkeling van de doelgroepen (personen die vaak niet in staat zijn om zonder hulp,
ondersteuning of toezicht zelfstandig te wonen), de gewenste en benodigde kwalitatieve
huisvestingsbehoeften en de omvang van het bestaande huisvestingsaanbod.
Resultaten onderzoek
De vraag van bijzondere doelgroepen landt primair in de sociale huursector en dan vooral in het
goedkope en betaalbare segment. Om aan de vraag naar zelfstandige woningen ten behoeve van
bijzondere doelgroepen te kunnen voldoen, is een aanzienlijk deel van het jaarlijks vrijkomende
aanbod aan goedkope zelfstandige woningen benodigd. Het betekent dat gemiddeld één op de vier
woningen passend toegewezen moet worden aan een woningzoekende die gerekend wordt tot een
van de bijzondere doelgroepen. Dit is een niet geringe opgave die een aanzienlijk beslag legt op het
vrijkomende aanbod aan sociale huurwoningen. Voor de onzelfstandige wooneenheden en verzorgd
wonen is het niet mogelijk een dergelijke inschatting te maken. Het is namelijk niet bekend hoeveel
van deze woningen jaarlijks vrijkomen. Passende huisvesting reikt overigens verder dan het passend
toewijzen van woningen. Het gaat ook om de aanwezigheid van een netwerk en acceptatie vanuit de
omgeving. Het gemengd huisvesten van meerdere doelgroepen en het flexibel en multifunctioneel
inzetten van woningen kunnen oplossingsrichtingen zijn om draagvlak te creëren en flexibel in te
spelen op pieken in de huisvestingsbehoefte.

Het gaat om samenwerking tussen de gemeenten met woningcorporaties, zorginstellingen,
zorgverzekeraars en zorgkantoor, particuliere huisvesters en maatschappelijke instanties. Inzicht in de
woonkwaliteiten is voorwaardelijk om de huisvestingsopgave gericht en gezamenlijk aan te pakken.
Algemeen gaat het om betaalbaarheid, beschikbaarheid van begeleiding en ondersteuning en een
woonomgeving die aansluit op de wensen van de doelgroep en terugval zoveel mogelijk voorkomt.
Dit kan bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een gezamenlijk gedragen visie die aandacht geeft aan:
 uniformering in de afspraken en financiering van zorg en ondersteuning;
 dezelfde voorwaarden waaronder een doelgroep een woning moeten kunnen betrekken;
 maatwerk per doelgroep;
 ruimte houden voor het leveren van individueel maatwerk in specifieke gevallen.
Uitgaande van de randvoorwaarden die aan de huisvesting van bijzondere doelgroepen worden
gesteld wordt een (regionale) kwalitatieve uitwerkingsagenda Wonen / MO opgesteld in nauwe
samenwerking met de wooncorporaties en de maatschappelijke partners.
Een van de belangrijkste bijzondere doelgroepen wordt gevormd door de arbeidsmigranten. Deze
hebben daarom specifiek aandacht gekregen in het onderzoek. Vanwege de omvang van de opgave,
de tijdelijkheid van huisvesting en de ruimtelijke problematiek is een gezamenlijk kader gewenst. Dit
kader kent de volgende uitgangspunten:
 iedere gemeente levert een bijdrage aan de huisvesting van arbeidsmigranten, gericht op de
eigen opgave, passend bij de maat en schaal en de draagkracht van de gemeente dan wel
van de omgeving. Het zwaartepunt van de opgave in de regio Hart van Brabant ligt langs de
lijn tussen Tilburg, Waalwijk en Heusden;
 gemeenten gaan uit van een onderscheid in verschillende huisvestingsvormen, waarbij per
gemeente bandbreedten van te huisvesten personen per woonvorm gespecificeerd kunnen
worden;
 grootschalig verblijf is geschikt voor met name kortdurend verblijf, bijvoorbeeld voor het
opvangen van pieken in de huisvestingsbehoefte. Naarmate de verblijfsduur toeneemt en
meer sprake is van het voorzien in een structurele behoefte, zijn kleinschaligere oplossingen
met meer privacy wenselijk. Een gevarieerd aanbod van verschillende huisvestingsvormen is
gewenst, zodat arbeidsmigranten in de gelegenheid zijn een wooncarrière te doorlopen. De
realisatie van grootschalige campussen wordt gefaciliteerd op (tijdelijke) locaties die zich daar
qua maat, schaal en drukteprofiel voor lenen;
 kleinschalige en middelgrote huisvestingsvormen worden zo veel mogelijk binnen bestaand
stedelijk gebied ingepast, bij voorkeur door het hergebruik van leegstaand vastgoed;
 de huisvesting van arbeidsmigranten op recreatieterreinen is niet wenselijk en gemeenten
voeren daartoe een ontmoedigingsbeleid;
 aandacht is wenselijk voor tijdelijke concepten/flex-concepten voor de opvang van pieken en
flex-locaties waar dergelijke concepten zouden kunnen landen. Met betrekking tot structurele
vormen van tijdelijk wonen/verblijf is een zekere menging van verschillende (urgente)
doelgroepen doorgaans wenselijk, zowel vanuit beheers- als exploitatieoptiek (zogenaamde
magic mix projecten). De indeling van een pand dient in dat geval op het gebruik door
verschillende doelgroepen afgestemd te zijn.
Poolse arbeidsmigranten in de Langstraat (PON-juli 2017)
Aanleiding
Vervolgens heeft een het PON aanvullend onderzoek gedaan naar de sociale participatie van
arbeidsmigranten, in het bijzonder uit Polen. De doelgroep arbeidsmigranten staat al langer in de
schijnwerpers vanuit het beleidsveld wonen. Inzicht in hoe arbeidsmigranten zelf aankijken tegen niet
alleen wonen, maar zeker ook het werken en meer algemeen het leven in De Langstraat is er echter
niet. Aan ‘PON, kennis in uitvoering’ is gevraagd om onder Poolse arbeidsmigranten uit de Langstraat

onderzoek te doen naar wat er nodig is (naast huisvesting) voor goede inbedding in de samenleving.
Het onderzoek van het PON vormt een verdieping van het onderzoek van Companen.
Resultaten onderzoek
Het PON heeft interviews afgenomen onder Poolse arbeidsmigranten en onder sleutelfiguren met een
Poolse achtergrond. Daarnaast zijn informanten, werkzaam bij verschillende ondernemingen,
geïnterviewd en hebben er groepsgesprekken plaatsgevonden. In vergelijking met de gastarbeiders uit
de jaren ’60 en ’70 is het opvallend dat nu zowel mannen als vrouwen naar Nederland komen. Soms
komen zij met partner maar meestal alleen. Logischerwijs komt het dus ook vaker voor dat men een
partner in Nederland vindt. De reden om naar Nederland te komen is altijd werk gerelateerd. Bijna alle
arbeidsmigranten hebben een middelbare schoolopleiding afgerond.
De geïnterviewden is ook gevraagd naar hun wensen en behoeften. De onderstaande wensen
kwamen hierbij naar voren:
 informatie over rechten en plichten en hoe het één en het ander werkt;
 mogelijkheden om de Nederlandse taal te leren;
 naleving van de arbeidsvoorwaarden;
 goede huisvesting en informatie over de huurmarkt.
In het onderzoek worden de volgende aanbevelingen gedaan:
 de voorkeur gaat uit naar een integrale aanpak vanuit verschillende disciplines, waarbij er
gestreefd moet worden naar een regionale aanpak op Langstraatniveau en samenwerking
met betrokken actoren zoals de arbeidsmigranten zelf, bedrijven, uitzendbureaus en
bewoners;
 doorpakken op handhaving op het gebied van arbeid en wonen;
 afstemming tussen ambities ten aanzien van economische groei in de regio en implicaties
hiervan voor de leefomgeving;
 voorlichting en informatievoorziening voor arbeidsmigranten faciliteren;
 werkgeverschap en huisvesting waar mogelijk los te koppelen;
 inventarisatie van de woonvoorkeuren van tijdelijke arbeidsmigranten;
 versoepelen toegang tot de lokale woningmarkt (huursector);
 investeren in taalbeheersing en ontmoeting.
Vervolg
In Hart van Brabantverband is besloten om, in nauwe samenwerking met de wooncorporaties en de
maatschappelijke partners, een (regionale) kwalitatieve uitvoeringsagenda Wonen/Maatschappelijke
Ondersteuning op te stellen waarbij het onderzoek van Companen de basis vormt. De huisvesting van
arbeidsmigranten is een gezamenlijke opgave waarin iedere gemeente een aandeel levert. Een
ambtelijke werkgroep waarin de gemeenten Heusden, Loon op Zand, Tilburg en Waalwijk participeren,
ontwikkelt een regionaal kader voor de huisvesting van arbeidsmigranten in de regiogemeenten. Het
Expertisecentrum Flexwonen wordt hierbij om ondersteuning gevraagd.
Om de inzichten, conclusies en aanbevelingen ten aanzien van Poolse arbeidsmigranten in concrete
acties om te zetten, is in Langstraatverband een multidisciplinaire stuurgroep gevormd, bestaande uit
de wethouders Bruijniks (wonen; Loon op Zand), Bakker (economie; Waalwijk) en Mulder (sociaal;
Heusden). Deze stuurgroep heeft tot taak een uitvoeringsagenda op te stellen op basis van het PON
rapport en in lijn met de opgave die voortkomt uit de rapportage van Companen.
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Samenvatting
Omvang en urgentie vraagstuk arbeidsmigranten
Het aantal Poolse arbeidsmigranten in de Langstraat is in korte tijd sterk toegenomen en zal volgens
prognoses de komende tijd nog blijven stijgen. Bedrijven en uitzendbureaus die we in dit onderzoek
spraken hebben naar eigen zeggen te kampen met krapte op de arbeidsmarkt. Het is volgens hen erg
lastig mensen te vinden die ingezet kunnen worden voor het type werk en onder de voorwaarden van
arbeidstijden en flexibiliteit die volgens deze bedrijven nodig zijn. De bedrijven zeggen niet anders te
kunnen dan gebruik te maken van internationale arbeidsmigranten.
Het is nog deels onduidelijk of en hoelang mensen in de regio zullen blijven, maar op dit moment
heeft zich naast een grote groep tijdelijke arbeidsmigranten een aanzienlijk deel van de Poolse
arbeidsmigranten voor langere tijd in de Langstraat gevestigd. Hoewel het inschatten van verblijfspatronen complex is leert eerdere ervaring van Nederland met arbeidsmigranten in de jaren zestig en
zeventig van de vorige eeuw – zogenaamde ‘gastarbeiders’ uit onder meer Marokko en Turkije - dat
het van belang is tijdig vragen rondom arbeid, huisvesting en integratie op de beleidsagenda te zetten. Naast het benaderen van het vraagstuk van de huidige Poolse arbeidsmigranten als thema voor
de beleidsdomeinen arbeid en wonen, zou het vraagstuk daarom ook vanuit de lens van maatschappelijke participatie en integratie moet worden behandeld.

Opdracht en onderzoeksaanpak
In deze kwalitatieve verkenning voor de gemeente Waalwijk, Heusden en Loon op Zand staat het
perspectief van Poolse arbeidsmigranten centraal. Dit onderzoeksrapport is dan ook met name gebaseerd op interviews met 46 Poolse arbeidsmigranten. Hoe ervaren zij het wonen, werken en maatschappelijk participeren in Nederland? Wat hebben ze nodig om hun leven in Nederland verder vorm
te geven? Daarnaast zijn interviews gehouden met negen sleutelfiguren met een Poolse achtergrond
en tien informanten werkzaam bij verschillende ondernemingen (bedrijven, uitzendbureaus en bedrijf
dat het beheer van woonlocaties doet). Het doel van dit exploratieve onderzoek is kennis en inzichten
generen over de nieuwe migranten uit Polen om ontwikkelingen en knelpunten alsmede aanknopingspunten voor beleid te formuleren.

Onderzoeksresultaten ten aanzien van de leefwereld van Poolse arbeidsmigranten
De leefsituatie, de woon- en werkomstandigheden, van Poolse arbeidsmigranten in de Langstraat
is divers, omdat de groep divers is, de omstandigheden waarin ze terecht komen verschillen en de
mate van verbondenheid met werk en Nederland varieert. Op basis van het onderzoek herkennen we
bepaalde patronen rond arbeid en huisvesting.
In de beginfase werken arbeidsmigranten vaak via uitzendbureaus met kortdurende contracten, flexibele werktijden en onzekerheid over het aantal uren dat kan worden gewerkt. Mensen wisselen ook
vaak van werkplek, sector of uitzendbureau. Op het gebied van huisvesting wonen arbeidsmigranten
in het begin vaak op woonlocaties die door uitzendbureaus zijn geregeld, delen ze vaak een kamer en
faciliteiten. Vaak wordt de situatie naar mate de tijd verstrijkt stabieler en zekerder. Ook als het gaat
om werksituaties zien we op basis van ons onderzoek dat in de loop der tijd arbeidscontracten meer
vorm krijgen, mensen door een bedrijf in dienst worden genomen en vaak ook veranderen van functie
of sector. Soms kunnen mensen doorstromen naar hogere functies.
Wat betreft het wonen gaan mensen naar mate ze langer in Nederland zijn meer zelf hun huisvesting
organiseren, onder meer via Poolse intermediairs, of komen ze in aanmerking voor sociale huur. Als
mensen besluiten om in Nederland te blijven kopen ze soms een huis. De Poolse arbeidsmigranten
die we voor dit onderzoek spraken verkeren in verschillende fases; velen hebben verschillende fases
meegemaakt en bevinden zich nu op het gebied van wonen en werken in een meer zekere en stabielere positie, voor anderen is hun situatie op het gebied van wonen en/of werken precair. Belangrijk
om te noemen is dat het niet gezegd is dat de doelgroep met de tijd de hier boven beschreven fases
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doorlopen. Voor sommigen stagneert de situatie. Verblijfsduur is daarbij een belangrijke factor. Hoewel in de afgelopen jaren de regels rondom uitzendkrachten, flexwerk en (tijdelijke) huisvesting van
arbeidsmigranten zijn aangescherpt zijn we in dit onderzoek regelmatig situaties tegengekomen die
niet te rechtvaardigen zijn. Migratie is op zichzelf al een zeer impactvolle gebeurtenis in een mensenleven, maar de omstandigheden waarin veel arbeidsmigranten zich bevinden – zeker in de beginfase –
zorgen voor stress. Voor veel mensen die langer blijven verbetert de situatie, maar niet voor iedereen.

Wensen en behoeften Poolse arbeidsmigranten
Veel respondenten zijn bescheiden in het uiten van hun wensen en behoeften. De volgende punten
kwamen echter veelvuldig terug:
• Informatievoorziening: Poolse arbeidsmigranten in dit onderzoek geven aan grote behoefte te
hebben aan informatie over hoe het in Nederland werkt, hoe zaken georganiseerd zijn (dit kan op
allerlei leefgebieden zijn) en wat hun rechten en plichten zijn (met name op het gebied van arbeid
en wonen). Veel respondenten geven voorkeur aan informatie in de eigen taal.
• Taalbeheersing: Veel respondenten zien het belang van het leren van de Nederlandse taal in en
willen een taalcursus volgen.
• Activiteiten/contacten/ontmoetingsplek: Er is naast bestaande (online) contacten met andere
Polen behoefte ook offline elkaar te ontmoeten via activiteiten of een ontmoetingsplek.
Respondenten willen ook meer (duurzame) contacten aangaan met Nederlanders.
• Arbeid: Respondenten wensen een betere arbeidssituatie, meer controles van werkgevers en
betere naleving van arbeidsrechtelijke kaders
• Huisvesting: Op het gebied van wonen is men op zoek naar goede huisvesting (veilig, netjes en
voldoende ruimte). Respondenten willen betere toegang tot de huursector van de woningmarkt.

Belangrijkste ontwikkelingen en knelpunten
• Economische groei in de regio/sector en krapte op de arbeidsmarkt leidt tot druk op de
organisatie en matching van vraag en aanbod. De Nederlandse arbeidsmarkt blijft aantrekkelijk
voor Poolse arbeidsmigranten (met name vanwege de beschikbaarheid aan werk en salariëring).
Uitzendbureaus zijn centrale spelers in de matching; voor hen wordt het echter steeds moeilijker
voldoende mensen te vinden. Bedrijven in de logistiek/distributie zeggen tegen krappe marges te
werken; dat leidt tot druk op het optimaal inzetten van personeel tegen lage prijzen. Deze context
stimuleert gelijke behandeling van arbeidsmigranten niet.
• Poolse arbeidsmigranten die werken als uitzendkracht/flexkracht zijn op veel terreinen afhankelijk
van de uitzendbureaus; wonen en werken is vaak aan elkaar gekoppeld, voor nieuwkomers is het
uitzendbureau het eerste contact met Nederland en vormen daarmee een belangrijke vraagbaak.
Ze organiseren vervoer, verzekeringen en bijvoorbeeld contacten met de huisarts/medici. Dat leidt
tot een disbalans tussen werkgever en werknemer. Deze disbalans in de machtsverhouding zorgt
voor ongelijke situaties die vaak in het nadeel zijn van arbeidsmigranten.
• De constructie van het werken met een flexibele schil van arbeidskrachten door de inzet
van uitzendkrachten heeft impact op de commitment van bedrijven naar de tijdelijke en
flexibele werknemers toe. De constructie via flexkrachten zorgt voor onduidelijkheid in de
verantwoordelijkheid voor personeel. Bedrijven en uitzendbureaus zoeken in deze context de
randen van de wet op (type contracten, arbeidstijden, overuren).
• Vraag naar arbeidsmigranten zorgt voor druk op de huisvesting van deze groep. Dit vertaalt zich in
gebrek aan (goede) huisvesting met name voor tijdelijke krachten, maar zorgt ook voor een groei
van lucratieve oplossingen die niet altijd wenselijk zijn (huisjesmelkers, geen/beperkte toegang
tot huursector van de woningmarkt, clusteren van grote groepen arbeidsmigranten, spreiden in
woonwijken).
• Verblijfsduur en intentie tot permanent verblijf in Nederland blijft een moeilijk in te schatten
aspect. Het omgaan met de groeiende mobiliteit van mensen en meervoudige en transnationale
bindingen van mensen is noodzakelijk.
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• Taalbarrière (onvoldoende of geen beheersing van de Nederlandse taal) zorgt voor
belemmeringen op tal van aspecten; het zelfstandig organiseren van het leven in Nederland op het
gebied van arbeid en huisvesting, het op de hoogte zijn van rechten, plichten en voorzieningen,
het aangaan van duurzame relaties met Nederlandssprekende inwoners.

Aanbevelingen ten aanzien van organisatie beleidsagenda
• Integraal: Het PON stelt dat het vraagstuk arbeidsmigranten integraal zou moeten worden
opgepakt. Dat wil zeggen dat naast economie/arbeidsmarkt en wonen ook het sociale domein
betrokken moet worden bij beleidsvorming. De uitwisseling van kennis en inzichten vanuit
de betreffende portefeuilles zorgt ervoor dat de verschillende aspecten van het vraagstuk
arbeidsmigranten en perspectieven/belangen van betrokken actoren worden meegenomen.
Idealiter zorgt deze integrale benadering voor beleid dat een optimale inpassing van
arbeidsmigranten in de regio faciliteert. Van belang is dan ook om al bij het begin van de keten (de
kort verblijvers) een goede aanpak te hebben en niet alle ogen te richten op de blijvers.
• Regionaal: Bij voorkeur gebeurt dit in regionaal verband; naast het feit dat arbeidsmigranten
ook binnen Nederland mobiel zijn en ingezet worden op verschillende plaatsen, is het ook
een gedeelde verantwoordelijkheid van een regio. Aangezien de regio Langstraat een groot
gebied qua oppervlakte en aantal inwoners betreft en grote en kleine woonkernen kent met een
verschil in aanbod van voorzieningen, is beweging en uitwisseling tussen de gemeenten/kernen
in de Langstraat voorstelbaar. Naast dit burgerperspectief is ook beleidsafstemming tussen
de gemeenten belangrijk. Een gezamenlijke aanpak is helder voor betrokkenen en zorgt voor
coherentie.
• Samen met betrokken actoren: Daarnaast is het van groot belang dit vraagstuk niet alleen
bestuurlijk op te pakken, maar met betrokken partijen, zoals bedrijven, uitzendbureaus,
sleutelfiguren, bewoners en niet in de laatste plaats met arbeidsmigranten zelf. Tot nu toe is
er teveel over deze groep gesproken en te weinig met hen. Ons onderzoek leert dat Poolse
arbeidsmigranten graag gehoord worden. Het laagste niveau van samenwerken is in gesprek
gaan. Idealiter bestaat samenwerken uit zowel het inventariseren als vertalen van perspectieven en
belangen in een gedragen en holistisch beleid dat ook in de uitvoering samen wordt opgepakt.

Aanbevelingen ten aanzien van werken, wonen en participatie/integratie
• Doorpakken op handhaving op het gebied van arbeid en wonen: Hoewel de laatste jaren
wettelijke kaders zijn aangescherpt is het zaak de verbetering van ongelijke en onrechtvaardige
behandeling in kaart te brengen. Daarnaast zouden werkgevers (bedrijven en uitzendbureaus)
gestimuleerd moeten worden om de randen van de wet te vermijden.
• Om integraal en regionaal beleid ten aanzien van arbeidsmigranten te kunnen ontwikkelen is
betere afstemming tussen ambities ten aanzien van economische groei in de regio en implicaties
hiervan voor de leefomgeving nodig.
• Voorlichting en informatievoorziening faciliteren zijn bij uitstek maatregelen die een positief effect
kunnen hebben op het vormgeven van het leven in Nederland. Het faciliteren van voorlichting
(rechten, plichten en voorzieningen) en wegwijs maken draagt bij aan zelfredzaamheid en bereidt
mensen voor op het leven in de participatiesamenleving.
• Om afhankelijkheid van werkgevers (uitzendbureaus en bedrijven) te beperken wordt aanbevolen
werkgeverschap en huisvesting waar mogelijk los te koppelen.
• Om oplossingen ten aanzien van de huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten (kort verblijf of
seizoensmigranten) te formuleren is in eerste instantie een inventarisatie van de woonvoorkeuren
van tijdelijke arbeidsmigranten nodig.
• Voor arbeidsmigranten met een langere verblijfsintentie zou de toegang tot de lokale
woningmarkt (huursector) versoepeld moeten worden.
• Om participatie en integratie in de samenleving te faciliteren, en waar nodig te stimuleren, is het
van belang te investeren in taalbeheersing en ontmoeting. Daarbij zouden niet alleen de mensen
met intentie om te blijven moeten worden benaderd, maar ook de mensen met (voorlopig)
tijdelijke verblijfsintenties.
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1.

Introductie

Aanleiding
Poolse arbeidsmigranten spelen een belangrijke rol in de lokale economie in de Langstraat. Ze
vullen een krapte op de lokale arbeidsmarkt. Vanaf mei 2007 mogen mensen uit Polen, zonder
werkvergunning in Nederland werken.1 Landelijke cijfers laten zien dat met name in deze periode
een aanzienlijk aantal mensen vanuit Polen naar Nederland komt om tijdelijk of voor langere tijd
te werken. Een recente studie van Companen laat zien dat het aantal arbeidsmigranten met een
nationaliteit uit een van de landen in Midden en Oost-Europa dat zich inschrijft bij een gemeente (en
daarmee officieel inwoner wordt) in de regio Hart van Brabant, waar de Langstraat een onderdeel van
is, de afgelopen vijf jaren is gestegen.2 Daarnaast laat Companen zien dat voor de komende jaren nog
groei te verwachten is.3 Deze verwachte groei geldt voor zowel mensen die voor een aantal maanden
in Nederland verblijven (3 tot 6 maanden), mensen die tijdelijk of terugkerend voor een bepaalde
periode komen (6 maanden tot 3 jaar) en mensen die zich voor langere termijn of permanent (langer
dan 3 jaar) in Nederland vestigen. Hoewel het inschatten van verblijfspatronen complex is leert
eerdere ervaring van Nederland met arbeidsmigranten – zogenaamde ‘gastarbeiders’ uit onder meer
Marokko en Turkije - dat het van belang is tijdig vragen rondom arbeid, huisvesting en integratie op
de beleidsagenda te zetten.4
De afgelopen jaren is er zowel nationaal als lokaal regelmatig onderzoek gedaan naar het thema
arbeidsmigranten, met name vanuit een cijfermatige benadering. Er is veel over arbeidsmigranten gepraat, maar weinig met hen. Het PON onderschrijft dan ook de keuze van de opdrachtgevers om een
onderzoek te laten uitvoeren dat het perspectief van de arbeidsmigranten centraal zet. De gemeenten
Waalwijk, Heusden en Loon op Zand willen zicht krijgen op de leefsituatie (wonen en werken) en de
behoeften (wensen) van nieuwe EU-migranten uit Polen in de regio Langstraat om te bepalen wat voor
beleid zij voor deze doelgroep zouden kunnen inrichten. Het te ontwikkelen beleid zou zich voor zover
nu kan worden ingeschat onder meer moeten richten op de inpassing van deze groep in de lokale
samenleving. In dit rapport geven we antwoord op de vragen Wat zijn de ervaringen van arbeidsmigranten ten aanzien van werken en wonen in Nederland? Wat zijn hun dromen en verwachtingen naar
de toekomst?

Doel onderzoek
Gemeenten ervaren vaak knelpunten met nieuwe EU-migranten op het gebied van huisvesting,
registratie, taal, arbeidsmarkt en inburgering, dat geeft 70% van de ondervraagde gemeenten aan
in een onderzoek van het Kennisplatform Integratie en Samenleving. Ook blijkt dat er in 61% van de
gemeenten geen gericht beleid is voor deze groep nieuwkomers uit Midden-, Oost- en Zuid-Europa.
Als er specifiek beleid is, is dat vaak op het gebied van registratie en huisvesting en weinig over
domeinen als inburgering of arbeidsmarkt. Zelf vinden gemeenten beheersing van de Nederlandse
taal door de nieuwe groep migranten een belangrijk thema en voorwaarde voor integratie in de
samenleving. Gemeenten geven ook aan vooral nood te hebben aan kennis over de domeinen
registratie, huisvesting en werk. Inzicht in de leefsituatie van deze migranten is volgens hen cruciaal
om gericht beleid richting integratie te voeren.5
Het doel van dit exploratieve onderzoek is dan ook deze kennis en inzichten over de nieuwe
migranten uit Polen te bieden aan de gemeenten Waalwijk, Heusden en Loon op Zand. Daarnaast is
het wenselijk om contact tussen gemeenten en Poolse migranten tot stand te brengen. Dit onderzoek
is daarom ook een middel om te kunnen bepalen of gericht beleid nodig is.

1
2
3
4
5

Wolf (2015)
Lijzinga en Nieuwenhuis (2017)
Lijzinga en Nieuwenhuis (2017)
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2001)
De Gruijter en Razenberg (2015)
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Onderzoeksaanpak en dataverzameling
In deze kwalitatieve verkenning van het leven van Poolse arbeidsmigranten in de regio Langstraat
vormen 1) ervaringen op het gebied van wonen, werken en in bredere zin het participeren in de
Nederlandse samenleving en 2) wensen en behoeften met betrekking tot het vormgeven van hun
leven in Nederland de kern van het onderzoek. Daartoe hebben we interviews gehouden met 46
Poolse arbeidsmigranten en drie groepsgesprekken met 13 deelnemers georganiseerd. In totaal
spraken we daarmee 55 Poolse arbeidsmigranten. Daarnaast is ook - zij het in mindere mate - het
perspectief van bedrijven, uitzendbureaus en een organisatie voor het beheer van woonlocaties
voor internationale arbeidsmigranten meegenomen in dit onderzoek. In dit kader spraken we met
10 mensen van 8 ondernemingen. Daarnaast hebben we 9 sleutelfiguren geïnterviewd die allen
een Poolse achtergrond hebben en een brugfunctie vervullen tussen Poolse arbeidsmigranten en
Nederlandse organisaties of onderdeel waren van een culturele stichting of belangenorganisatie
(zie bijlage 1 voor onderzoeksverantwoording).

Opzet van het rapport
Voordat de drie hoofdthema’s van dit onderzoek, namelijk werken, wonen en wensen worden
besproken volgt eerst een schets van de groep Poolse arbeidsmigranten die we voor dit onderzoek
hebben geïnterviewd. De rapportage van het onderzoek bestaat vervolgens uit drie delen waarbij
voor ieder deel een vaste structuur wordt gevolgd. Ieder deel start met een algemene schets van het
vraagstuk bestaande uit voor dat thema relevante informatie over/uit de regio en kennis en inzichten
uit recent onderzoek, waarna vervolgens vanuit de voor dit onderzoek verzamelde data verschillende
thema’s worden behandeld. We behandelen hier de verschillende perspectieven, maar concentreren
ons altijd op de leefwereld van de arbeidsmigranten. Vervolgens bespreken we ontwikkelingen en
knelpunten. Ieder deel eindigt met specifieke aanbevelingen, op basis van de opgehaalde verhalen
en daar waar mogelijk en relevant verbindingen tussen verschillende perspectieven. In het slot van dit
rapport gaan we in op de mogelijke implicaties van de resultaten van dit onderzoek voor de (nabije)
toekomst. We doen dit met name door de patronen van nu te vergelijken met de situatie van eerdere
arbeidsmigratie in Nederland. We reflecteren ook op de waarde van het gekozen insteek voor het
arbeidsmigrantenvraagstuk, namelijk het leefwereldperspectief, en - hoewel we geen onderzoek
hebben gedaan naar de systeemwereld (structuren en organisatievormen in de samenleving) proberen we wel de verbinding hiermee te maken om de resultaten uit dit rapport om te kunnen
zetten in concrete handelingsperspectieven voor bestuurders en beleidsmakers in de regio.
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2.

Wie zijn de Poolse arbeidsmigranten in de Langstraat?

Om een globaal beeld te krijgen van wie de Poolse arbeidsmigranten zijn bespreken we in dit eerste
hoofdstuk een aantal kenmerken van de 46 respondenten die we hebben geïnterviewd. We krijgen
daarmee zicht op een deel van de migratiegeschiedenis van deze groep en hun leefsituatie in Nederland. Dit dient als achtergrond voor de meer verdiepende informatie in de rest van het rapport. We
benadrukken dat we met de door ons verzamelde data geen representatief beeld kunnen schetsen
(zie voor meer toelichting op dit punt de onderzoeksverantwoording in bijlage 1). De verkenning
biedt wel inzicht in de verschillen en overeenkomsten onder respondenten en maakt het mogelijk om
patronen te kunnen onderscheiden. Daarnaast zullen we waar mogelijk onze resultaten vergelijken
met andere (kwantitatieve) onderzoeken, om de samenstelling van de groep in een breder verband te
duiden.
In dit deel van het onderzoek zullen we de kenmerken van onze respondenten waar mogelijk vergelijken met de groep inwoners met de Poolse nationaliteit die staan ingeschreven in Waalwijk, de
gemeente met het grootste aantal inwoners met de Poolse nationaliteit in de Langstraat.6 In mei 2017
staan 997 mensen met de Poolse nationaliteit ingeschreven in de gemeente Waalwijk; dat is 2,1% van
het totaal aantal inwoners van de gemeente (47.448).7 81% van deze groep woont in Waalwijk, 16% in
Sprang-Capelle en 3% in Waspik.

Demografische kenmerken
Alle 46 respondenten zijn in Polen geboren. De respondenten komen uit alle delen van Polen, maar
met name uit het Zuidwesten (15 respondenten) en Noorden (9 respondenten) van Polen. Vrijwel
iedereen groeide op in de stad en iedereen is op volwassen leeftijd naar Nederland gekomen. Op
een respondent na komt iedereen rechtstreeks uit Polen.
In ons onderzoek zijn 24 vrouwen en 22 mannen bevraagd. Als we dat vergelijken met de data over
de inwoners met een Poolse nationaliteit in de gemeente Waalwijk, waarbij de man-vrouwverdeling
54,7% mannen ten opzichte van 43,3% vrouwen bedraagt, dan is in ons onderzoek de categorie vrouwen (52,2%) ietwat oververtegenwoordigd.
De leeftijd van de respondenten in ons onderzoek varieert tussen de 21 en 60 jaar. 21 mensen
behoren tot de leeftijdscategorie 20-29 jaar. 14 mensen zijn tussen de 30 en de 39 jaar oud. Zeven
mensen bevinden zich in de leeftijdscategorie 40-49 jaar. 4 mensen zijn tussen de 50 en 60 jaar.
De vergelijking met de BRP-gegevens uit Waalwijk laten zien dat de respondenten die wij spraken een
jongere groep betreft. Vanuit de BRP-gegevens uit de gemeente Waalwijk weten we dat de grootste
groep inwoners met de Poolse nationaliteit (42%) bevindt zich in de leeftijdscategorie 30-39 jaar. Een
kwart van deze groep inwoners is tussen de 20 en 29 jaar. Uit de BRP-gegevens hebben we ook inzicht
in de groep jeugd. 17% van de ingeschrevenen bestaat uit kinderen tot en met 18 jaar. 90 personen
zijn in Nederland geboren. 9% van de inwoners met de Poolse nationaliteit is in Nederland geboren
en 91% is in Polen geboren.
Tabel 1 Respondenten naar geslacht en leeftijd
Aantal

%

Geslacht
Man
Vrouw

22
24

47,8%
52,2%

Totaal

46

100%

6
7

Aantal

%

Leeftijdscategorie
20-29
30-39
40-49
50-59

21
14
7
4

45,7%
30,4%
15,2%
8,7%

Totaal

46

100%

Lijzinga en Nieuwenhuis (2017: 6); Gebaseerd op BRP gegevens van peildatum 1 oktober 2016.
De berekeningen zijn gebaseerd op BRP gegevens van de gemeente Waalwijk. De peildatum is 17 mei 2017.
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Woonplaats

Tabel 2 Woonplaatsen van de 46 respondenten

42 respondenten wonen in acht verschillende
kernen van twee gemeenten (Waalwijk en Heusden)
van de Langstraat. vier respondenten wonen net
buiten de Langstraat; twee wonen wel in de regio
Hart van Brabant en twee respondenten wonen in
West-Brabant.

Woonplaats
Gemeente Waalwijk
Waalwijk
Sprang-Capelle
Gemeente Heusden

Ruim de helft van de respondenten (31) woont in de
gemeente Waalwijk. 11 respondenten wonen in zes
verschillende kernen van de gemeente Heusden.
34 van de 42 respondenten die in de Langstraat
wonen werken ook in de Langstraat op het moment
van het interview. acht respondenten wonen wel
in de Langstraat maar werken buiten de regio; vijf
van hen in Tilburg. Geen van de respondenten
woont in de gemeente Loon op Zand, maar vier
respondenten geven aan er wel te werken. Tevens
gaf een deelnemer in een focusgroep aan in
Kaatsheuvel te wonen.

Aantallen
31
27
4
11

Vlijmen

3

Drunen

3

Heusden

2

Elshout

1

Haarsteeg

1

Nieuwkuijk

1

Buiten de Langstraat

4

Tilburg

1

Omgeving Oosterhout

1

Hooge Zwaluwe

1

Dongen

1

Verblijfsduur
Bijna alle respondenten (38) zijn in de afgelopen tien jaar (vanaf 2007) voor het eerst naar Nederland
gekomen. Ruim de helft van deze groep kwam maximaal vijf jaar geleden; 21 respondenten (45,7%)
zijn in de periode 2012-2017 voor het eerst naar Nederland gekomen. 17 mensen zijn in de periode
2007-2011 naar Nederland gekomen. Slechts acht van de 46 respondenten zijn vòòr 2007 naar Nederland gekomen, meestal in de jaren net voor de grenzen voor Polen open gingen. Drie respondenten
zijn in 2017 voor het eerst naar Nederland gekomen; twee respondenten zijn sinds twee maanden in
Nederland, een respondent is drie weken in Nederland op het moment van het interview.
Als we de verblijfsduur van onze respondenten vergelijken met de inwoners van Waalwijk met de
Poolse nationaliteit dan zien we ten eerste dat de groep inwoners met de Poolse nationaliteit in de
gemeente Waalwijk binnen tien jaar zeer sterk is toegenomen. 97% van deze groep heeft zich de
afgelopen 10 jaar in Waalwijk gevestigd. 85% van het totaal aantal inwoners met de Poolse nationaliteit hebben zich in de periode 2012-2017 in Waalwijk gevestigd. 12% vestigde zich tussen 2007 en
2011 in Waalwijk. De verdeling van verblijfsduur in onze groep respondenten is veel gelijkmatiger.
Het is hierbij van belang te melden dat registratiegraad van arbeidsmigranten laag is.8 Hoewel we de
respondenten in ons onderzoek niet hebben gevraagd of ze zich in de BRP hebben ingeschreven, iets
dat formeel bij een verblijf langer dan vier maanden verplicht is, zouden op basis van hun verblijfsduur
43 van 46 respondenten in ons onderzoek zich zouden moeten hebben ingeschreven in de BRP van de
gemeente waar ze verblijven.9
Tabel 3 Periode waarin de respondenten voor het eerst naar Nederland kwamen
Periode

Verblijfsduur

Aantallen

%

2012-2017

Maximaal 5 jaar

21

45,7%

2007-2011

Maximaal 10 jaar

17

36,9%

Vòòr 2007

Langer dan 10 jaar

8

17,4%

46

100%

Totaal

8
9

8

Lijzinga en Nieuwenhuis (2017)
Belangrijk om te vermelden hier is dat sinds kort het Register Niet-Ingezetenen ook de mogelijkheid biedt
om de verblijfplaats van arbeidsmigranten (REVA) op te nemen.
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Migratiemotief
De meeste respondenten zijn alleen naar Nederland gekomen. Als respondenten niet alleen zijn
gekomen dan komen ze in de meeste gevallen met hun partner. Werk is veruit het belangrijkste motief
om naar Nederland te komen voor de groep respondenten. 34 van de 46 respondenten geeft aan dat
werk het motief of een van de motieven was om naar Nederland te komen. Voorzieningen in Nederland zijn voor vijf mensen een reden om naar Nederland te komen. Een aantal respondenten gaf (ook)
aan dat ze naar Nederland wilden om iets nieuws te leren kennen.

Hoogst genoten onderwijsniveau
Veruit de meeste respondenten (39 van de 46) hebben de middelbare school afgerond.10 Al deze
mensen heb tot hun negentiende onderwijs genoten. In het Poolse systeem is het mogelijk om in
deze middelbare schoolperiode een beroepsrichting (zoals handel, techniek of koksschool) te kiezen
of eindexamen te doen waarmee je kan doorstromen naar de universiteit of het hoger onderwijs.
Zeven respondenten hebben daarnaast een vervolgopleiding gedaan aan de universiteit of het hoger
onderwijs. Deze mensen zijn hoogopgeleid.

Arbeidssituatie
Op vier respondenten na werken alle respondenten (91%) op het moment dat het interview is
afgenomen. Van de vier respondenten die niet werken zitten twee in de ziektewet, één vrouw is
met zwangerschapsverlof en één respondent heeft op dit moment een WW-uitkering. De vrouw die
nu met zwangerschapsverlof is kreeg in de vijfde maand van haar zwangerschap te horen dat haar
contract niet verlengd waardoor ze in een uitkeringssituatie terecht kwam. De respondent met de
uitkering werkt op tijdelijke contracten direct bij de werkgever die voornemens is hem na een half
jaar uitkering weer aan te nemen. Een derde van de respondenten werkt voor een uitzendbureau
op een tijdelijk contract. Twee derde van de respondenten werkt direct voor een werkgever; van de
26 respondenten in deze categorie hebben 16 mensen een vast contract en 10 mensen een tijdelijk
contract.
Het aantal uren dat de groep respondenten werkt loopt sterk uiteen, van 15 tot 50 uur. Veruit de
meeste respondenten geven aan gemiddeld per week meer dan 36 uur te werken. 23 respondenten
van de 40 respondenten geven aan gemiddeld tenminste 40 uur per week te werken. 4 vrouwelijke
respondenten geven aan gemiddeld minder dan 20 uur per week te werken. Vrijwel iedereen is
tevreden over de baan die ze op dit moment hebben.
Tabel 4 Werksituatie respondenten
Werksituatie

Aantal
respondenten

Werkend

42

Via uitzendbureau

16

Tijdelijk contract 16

37,8

Direct voor werkgever 26

Tijdelijk contract 10
Vast contract 16

36,2**

Niet-werkend

4

Zwangerschapsverlof

1

Ziektewet

2

WW

1

Type contract

Gemiddeld aantal
uren per week
37,2*

** Gebaseerd op 40 respondenten, van 2 respondenten die als beheerder op een woonlocatie werken
** weten we niet hoeveel uur ze worden uitbetaald.
** Gebaseerd op 23 respondenten, van 3 ontbreken de gegevens.

10 Het onderwijssysteem in Polen verschilt aanzienlijk met het Nederlandse systeem. In Polen begint de
middelbare school als kinderen vijftien jaar zijn.
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Functie en sector
De respondenten werken in verschillende functies en in verschillende sectoren, met name in
de distributie/logistiek en industrie, maar over het algemeen doen zij uitvoerende taken in het
primaire proces van bedrijven. Zo zien we in de distributie/logistiek veel respondenten die als
orderpicker en inpakker (picker & packer), reachtruck chauffeur of als warehouse operator werken,
maar ook in functies als flexcoach of planner. In de industrie werken de respondenten vaak als
productiemedewerker, inpakker of bandleider. Onder de respondenten werk(t)en ook vier mensen bij
een glastuinbouwbedrijf, zowel als plukker als heftruckchauffeur. Vier mensen werken als verkoper in
Poolse winkels en twee mensen als schoonmaker.
Tabel 5 Sectoren waar respondenten werkzaam zijn
Sector
Werkenden (o.b.v. huidige baan)

Aantal
42

Distributie/logistiek

16

Industrie

12

Commerciële dienstverlening (uitzendbureau)

4

Detailhandel

4

Glastuinbouw

2

Bouwbedrijf

2

Schoonmaak

2

Niet-werkenden (o.b.v. laatste baan)

4

Glastuinbouw

2

Distributie/logistiek

1

Zelfstandige

1

Totaal

46

Huisvesting
20 respondenten hebben een gedeelde of eigen kamer in een huis, appartement of gebouw waar
ze de faciliteiten (keuken, douche en toilet) met andere bewoners, vaak onbekenden, delen. Twaalf
respondenten wonen in een huis met maximaal een tiental anderen, drie mensen wonen op een
locatie met ongeveer 20 mensen en vijf mensen wonen met ongeveer 90 andere arbeidsmigranten.
Van deze groep woont een respondent op het terrein, waar hij werkt en wonen twee mensen bij
familieleden in huis.
Het merendeel van de respondenten (26) woont in een huis, appartement of studio. Van deze
respondenten wonen er 12 in een koophuis en 12 mensen in een huurwoning (van twee respondenten
is dit onbekend). De mensen die huren doen dat via de sociale huur- of particuliere sector.
Huisgenoten zijn meestal familieleden (in 24 gevallen) of andere Polen (voor 18 respondenten).
Tabel 6 Huisvesting respondenten
Woonsituatie
Kamerbewoning

10

Aantal
20

- (Gedeelde) kamer in een (verbouwd kantoor)pand

8

- (Gedeelde) kamer in een huis

12

Appartement, studio, huis

26

Totaal

46
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Woon-werkverkeer
Opvallend veel mensen wonen heel dicht bij hun werk; ze geven aan binnen een kwartier op hun
werkplek te zijn. De meeste mensen gaan met de auto, naast de auto gaat ruim een kwart met de
fiets.

Reizen tussen Polen en Nederland
Bijna de helft van de respondenten (20 van de 44 respondenten die de vraag hebben beantwoord)
geeft aan de afgelopen 12 maand één keer terug geweest te zijn naar Polen. Iets meer respondenten
(22 mensen) zijn het afgelopen jaar tussen de twee en vijf keer in Polen geweest. Twee respondenten
zijn de afgelopen 12 maanden niet in Polen geweest.

Tevredenheid met leefomgeving
De respondenten zijn opvallend eensgezind als het gaat om tevredenheid over de leefomgeving. Ze
vinden de regio prettig om in te wonen. Slechts één respondent wil liever in Tilburg wonen, omdat
er in Waalwijk te weinig activiteiten zouden zijn. De meeste mensen geven aan gewend te zijn aan
Nederland.

Intentie en motief om te blijven
Zeven op de tien respondenten (32 van de 46) in dit onderzoek zeggen langer dan vijf jaar in Nederland te willen verblijven. De grootte van de groep mensen met de intentie om voor langere tijd te
blijven komt redelijk overeen met de berekening die Companen recentelijk maakte. Zij laten zien dat
twee derde van de in 2012 in de regio Hart van Brabant bij de gemeente ingeschreven MOE-landers11
op dit moment nog ingeschreven staat.12
Acht respondenten geven aan maximaal vijf jaar in Nederland te willen zijn. Twee van hen verwachten
tussen drie en zes maanden in Nederland te zijn. Daarnaast geven zes respondenten in ons onderzoek
aan nog niet te weten wat ze willen. Van de mensen die zeggen maximaal vijf jaar in Nederland te
blijven of nog niet weten hoelang ze in Nederland willen blijven varieert het moment waarop ze voor
het eerst naar Nederland kwam sterk; sommige respondenten zijn al meer dan tien jaar in Nederland
en andere pas enkele jaren.
De keuze voor het blijven in Nederland of terugkeer naar Polen hangt voor de meeste mensen af van
de beschikbaarheid van werk en familieomstandigheden.

11 Arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europese landen
12 Lijzinga en Nieuwenhuis (2017: 7)
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3.

Werken

Algemene inleiding
De regio Langstraat behoort op dit moment tot de gebieden met het hoogste aantal internationale
arbeidsmigranten in Nederland. Zo is volgens een onderzoek van Decisio op basis van gegevens van
de Belastingdienst in de provincie Noord-Brabant het aantal economisch-actieve internationale arbeidsmigranten13 tussen 2009 en 2013 gestegen van 31.670 naar 60.135 personen.14 Ruim de helft van
deze groep komt uit Polen. Bijna de helft (48%) van deze economisch-actieve internationale arbeidsmigranten in Noord-Brabant is actief in de detachering- en uitzendbranche.15
Als we kijken naar buitenlandse uitzendkrachten in de regio Midden-Brabant, waartoe de Langstraat
grotendeels behoort, dan laat Conclusr Research zien dat er 7.718 zogenaamde flexmigranten tussen
juni 2015 en juni 2016 werkzaam waren. Met 6.5% staat de regio na Noord-Limburg, Noord-Holland
Noord en Noordoost-Brabant op nummer vier van regio’s van het hoogste aantal flexmigranten in
Nederland. De meeste flexmigranten in dienst van ABU-gecertificeerde uitzendbureaus werken in
de logistieke sector (32%). De voedingsindustrie (25%) en de tuinbouw (19%) staan op de tweede en
derde plaats.16

Beleidsaandacht voor arbeidsmigranten in de context van het lokale economisch
profiel
Volgens het Economisch Programma De Langstraat uit 2015 wil de regio zich profileren op de
sectoren vrijetijdseconomie, detailhandel, logistiek, metaal- en machine-industrie en de schoen- en
leerbranche. Met name in de sector logistiek wordt een belangrijk deel van de werkzaamheden
uitgevoerd door arbeidsmigranten. In de metaal- en machine-industrie wordt een groeiende krapte
aan technisch geschoold personeel verwacht, dat naast de omscholing van werklozen zou kunnen
worden opgevuld door arbeidsmigranten. Om voldoende arbeidskrachten te hebben en te houden
zou volgens het programma de komst van arbeidsmigranten positief moeten worden ingebed door
goede huisvesting, taal- en inburgeringscursussen en welkomstpakketten.17

Aanbod van werk
Zowel de bedrijven als de uitzendbureaus, die in dit onderzoek zijn meegenomen, hebben naar eigen
zeggen te kampen met krapte op de arbeidsmarkt. Het is volgens hen erg lastig mensen te vinden
die ingezet kunnen voor het type werk en onder de voorwaarden van arbeidstijden en flexibiliteit die
volgens deze bedrijven nodig zijn. De bedrijven zeggen niet anders te kunnen dan gebruik te maken
van internationale arbeidsmigranten. Uitzendbureaus spelen daarop in en werven in Polen en soms
ook onder deze doelgroep in Nederland. Volgens de bedrijven zijn mensen uit Nederland niet bereid
om onder de voorwaarden qua verloning, arbeidstijden en flexibele contracten dit productiewerk te
doen. Meermaals noemen bedrijven en uitzendbureaus dat het werk op die gronden niet aansluit bij
mensen in de bijstand of met een uitkering. Tegelijkertijd laten ze weten dat Poolse arbeidsmigranten heel gemotiveerd zijn, hard werken en stabieler zijn. Volgens de bedrijven en uitzendbureaus zijn
de arbeidsmigranten betrouwbaarder dan arbeidskrachten uit Nederland. Volgens bedrijven zijn de
Poolse arbeidsmigranten wel duurder dan arbeidskrachten uit Nederland voor hen. Verschillende
uitzendbureaus zeggen dat het steeds moeilijker is om arbeidsmigranten uit Polen te vinden. Zo zegt
een directeur; “het aanbod stagneert, we hadden 100 mensen te weinig afgelopen week”.
13 Het gaat hier om personen met een buitenlandse nationaliteit die in dienst zijn van een in Nederland
gevestigde organisatie waarvoor loonheffing is betaald aan de Belastingdienst (van der Meulen et al. 2015: 8).
Let wel, het gaat hier niet om kenniswerkers voor wie een minimale looneis geldt.
14 36% van arbeidsmigranten is tussen de 25 en 35 jaar oud, een iets kleinere groep (26%) tussen de 15 en de
25 jaar (van der Meulen et al. 2015: 23).
15 Van der Meulen et al. (2015)
16 Van Baars (2017)
17 Sociaal Economisch Team (2015)
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De inzet van Poolse arbeidsmigranten bij 4 bedrijven in de Langstraat
De vier bedrijven (twee in de distributie, een in de industrie en een tuinder) uit de Langstraat die in
het kader van dit onderzoek zijn geïnterviewd omdat zij werken met Poolse arbeidsmigranten geven
aan dat een aanzienlijk deel van de werkzaamheden verricht worden door Polen. Hoewel alle vier de
bedrijven ook mensen met een Poolse achtergrond18 rechtstreeks in dienst hebben, werken veruit de
meeste via een uitzendbureau bij deze bedrijven. De inzet van deze flexibele schil bij deze bedrijven
bestaat voor minstens drie kwart uit Polen. Bij de twee distributiebedrijven gaat dat gemiddeld om
honderden (tussen de 200 en 350) mensen, bij het bedrijf in de industrie om ongeveer 50 fte. Alle
bedrijven werken met seizoenen en piekmomenten (bijvoorbeeld de Sinterklaas en kerstperiode
voor de distributie en de lente en zomer voor de tuinder); op die momenten zijn er veel meer
arbeidskrachten nodig. Bijvoorbeeld, bij één bedrijf kan zo’n piekmoment oplopen tot 4.000 extra
mensen, waarvan 3.000 Poolse arbeidskrachten, die gedurende drie maanden voor het minimumloon
worden ingezet.

Motivatie van Polen om te werken in Nederland
Zoals in hoofdstuk 2 al werd genoemd is beschikbaarheid aan arbeid een belangrijk motief voor Polen
om in Nederland te komen werken. Hoewel verschillende bedrijven en uitzendbureaus verbeteringen
in de Poolse economie noemen, wordt werkloosheid in Polen ook nog steeds aangehaald als vertrekmotief. Naast de beschikbaarheid aan werk is ook het loon een belangrijk motief om uit Polen te vertrekken. De salarissen in Nederland zijn hoger dan in Polen. In het onderstaande fragment motiveert
een 26-jarige vrouw die sinds twee jaar in Nederland is haar besluit om naar Nederland te komen om
te werken:

“

In Polen had ik heel leuk werk, bij de gemeente, maar wel tegen een laag salaris. Ik
besloot op een dag op Niedziela.nl [een website en facebookpagina – Het PON]
te gaan kijken naar vacatures. [Ik kwam voor 3 maanden, inmiddels woon ik hier nu twee
jaar]
Op een zondag had ik gereageerd en maandag werd ik al gebeld [door het
uitzendbureau – Het PON]. Ik heb toen besloten dat wanneer mij dit nog een keer zo
gebeurd dat ik naar Nederland ga [wanneer het uitzendbureau zo snel reageert op
de sollicitatie]. En dat gebeurde ook. [Opnieuw solliciteerde ze via een site van een
uitzendbureau – Het PON]
Tweede dag werd ik weer gebeld door het uitzendbureau. Familie, vrienden waren
erg verbaasd [dat ik zo plotseling naar Nederland vertrok]. Ik regelde een buskaartje.
Onderweg naar Nederland voelde ik me gelukkig, maar bij aankomst in het huisje...
Alle vrouwen waren afstandelijk. De eerste keer werkte ik in de bloemen. Er was een
aardige Poolse coördinator die mij hielp. [waardoor de anderen in het huisje haar sneller
accepteerden. Ze dachten dat zij speciale contacten had]. Fijn bureau aan het begin [van
de periode in Nederland]. Er waren genoeg uren geregeld [door het uitzendbureau].
Later was het o.k. in het huisje. Na een tijd kwam ook mijn vriend over.
(Vrouw, 26, uit regio Sląsk, focusgroep 3, 31 mei 2017)

”

Naast economisch gemotiveerde redenen speelt voor sommige respondenten ook de (conservatieve)
politieke situatie in Polen een rol bij de keuze om te vertrekken uit Polen. Verschillende Poolse sleutelfiguren benadrukken ook dat de Poolse overheid maatregelen neemt om vertrek uit Polen af te
remmen of terugkeer te stimuleren. Een voorbeeld is de kinderbijslagregeling uit 2016 van PLN 500
per kind per maand.19

18 Dit kan gaan om mensen die zelf als arbeidsmigrant in de afgelopen jaren naar Nederland zijn gekomen,
maar ook om mensen met de Poolse achtergrond die al langer in Nederland zijn en/of hier zijn opgegroeid.
19 Sociale Verzekeringsbank (2016)
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Uitzendbureaus
Bijna alle Poolse arbeidsmigranten die wij spraken hebben op enig moment tijdens hun verblijf
in Nederland voor een uitzendbureau gewerkt. Veel respondenten hebben voor verschillende
uitzendbureaus gewerkt, in verschillende sectoren en voor verschillende bedrijven op verschillende
plekken in Nederland.
De ervaringen van Polen met uitzendbureaus zijn wisselend. Positieve geluiden zijn bijvoorbeeld dat
er altijd wel werk te vinden is. Zo zegt een 28-jarige vrouw die in Waalwijk woont; “Wanneer iemand
wil werken, dan is er werk” en “In Nederland zijn er meer mogelijkheden dan in Polen” (Respondent
41). Andere respondenten zijn negatiever: “Nederland is één groot uitzendbureau”, vertelt een
26-jarige vrouw uit Drunen (Respondent 13). Een even oude man woonachtig in Sprang-Capelle vindt
dat “uitzendbureaus iedereen aannemen die er maar is” (Respondent 19).

Werkzaamheden en ambitie
De helft van de respondenten zegt werk te
doen op hun niveau. Tegelijkertijd geven ook
veel mensen aan werk te doen onder hun
niveau (16 van de 40 respondenten). Een aantal
respondenten heeft zich opgewerkt van een
uitvoerende functie naar een administratieve of
leidinggevende functie of heeft de ambitie om
door te groeien naar een andere functie of werk
in een andere sector. Een 28-jarige vrouw die
zes jaar in Nederland is vertelt hierover:

“

Ik heb in Polen nooit fysiek werk gedaan.
Na mijn studie naar Nederland gekomen [haar
man werkte hier al – Het PON]. Hier waren ook
mijn eerste ervaringen met fysiek werk. Ik voelde
me minder [ze had gestudeerd, maar moest weer
onderop beginnen – Het PON]. Ik zette door. Pas
toen mij dat gelukt was, kon ik het werken hier
waarderen. Ik kreeg ook steeds beter werk.
(Vrouw, 28, focusgroep 3, 31 mei 2017)

”

Naast het doorgroeien naar een andere functie zien we ook dat respondenten met name het werken
in de glastuinbouw als zwaar ervaren; lange werkdagen en weinig kansen voor een beter (vast)
contract.

Niet alleen uitvoerend werk
Hoewel we in dit onderzoek vooral Poolse arbeidsmigranten die uitvoerende taken verrichten in het
primaire proces zijn tegengekomen, is het opvallend dat bedrijven ook vaak mensen met een Poolse
achtergrond te werk stellen in administratieve en coördinerende rollen zoals teamleider, planner,
flexcoach of op een HR-afdeling. Bij uitzendbureaus zien we hetzelfde. Veel intercedenten en planners
hebben een Poolse achtergrond. Deze arbeidskrachten spreken dezelfde taal en het kennen van de
Poolse cultuur. Meerdere respondenten ervaren dit niet altijd als positief. Sommige respondenten
geven aan dat dit ook tot oncollegiale situaties leidt; mensen ervaren het verschil in hiërarchie tussen
Polen als vervelend. Zowel respondenten als sleutelfiguren spreken daarnaast over jaloezie en afgunst.
Deze mentaliteit zou door de specifieke omstandigheden waarin deze groep Polen zich bevindt
wellicht worden versterkt.

Onzekerheid rond stabiele inkomsten
Uit gesprekken is gebleken dat Poolse arbeidsmigranten in Polen worden geworven met
verwachtingen dat je een volledige baan hebt, maar in de praktijk kan het voorkomen dat een
flexkracht met een 0-uren contract niet of niet genoeg wordt ingezet. Omdat huisvestingskosten
wel doorlopen kan het voorkomen dat uitzendkrachten wel uitgaven maar tijdelijk geen of te weinig
inkomsten genereren.
Tegelijkertijd wordt van uitzendkrachten wordt verwacht dat ze heel flexibel. Het lijkt erop of ze altijd
klaar moeten staan om te gaan werken. Natuurlijk zijn er de arbeidsrusttijden, maar als er een piek
is dan wordt men toch ingezet. Door het snelle op- en afschalen kan het voorkomen, zo vertelt een
sleutelfiguur, dat je als uitzendkracht om twee uur wordt gebeld dat je om drie uur moet komen en

Poolse arbeidsmigranten in de Langstraat

17

vervolgens wordt gebeld dat je niet meer nodig bent. Het is daardoor ook lastig om je (sociale of
gezins-) leven te organiseren. De organisatie van het werk is lastiger te combineren met een sociaal
leven en/of gezinsleven. Het feit dat mensen zelf aangeven weinig te ondernemen moet vermoedelijk
gerelateerd worden aan deze specifieke arbeidscontext. Hun motivatie daarvoor is veelal “geen tijd”.
Vanuit het perspectief van het uitzendbureau is het zaak om flexibel in te spelen op de noden van
de bedrijven die hen inhuren om personeel te regelen. Het snel schakelen blijkt uit het verslag van
een planner die ’s morgens tussen 5 en 10 uur de planning voor klanten probeert rond te krijgen. Ze
ontvangt dan telefoons van bedrijven die wijzigingen in de planning van uitzendkrachten doorgeven.
Daarnaast kunnen uitzendkrachten ook naar deze planners bellen, bijvoorbeeld om door te geven dat
ze ziek zijn of niet kunnen werken. De planner moeten dan voor vervanging zorgen. De sleutelfiguur
vertelt ook dat je als uitzendkracht goed je telefoon in de gaten moet houden: Ze bellen standaard en
sturen een sms. Bij twee keer no show word je ontslagen.

Overuren
In hoofdstuk 2 werd al duidelijk dat veel respondenten fulltime banen hebben. Er zijn vanuit verschillende kanten echter ook aanwijzingen dat de werkuren soms ver over de 36 of 40-urige werkweek
heengaan. Een sleutelfiguur die als planner bij een uitzendbureau werkt vertelt bijvoorbeeld dat in de
piekmomenten “de wettelijke afspraken even in de koelkast gaan”. Piekmomenten zijn dan drukke
periodes waarin veel mensen nodig zijn of waarin overuren nodig zijn om het werk af te krijgen. Tijdens een focusgroep werd daar het volgende over gezegd (focusgroep 1, Waalwijk, 28 mei 2017):
“Theoretisch hoef ik niet te blijven, maar in de praktijk wel” (K, vrouw)
“Ja, in de praktijk wel” (S,vrouw)
“Iedereen zegt nee, maar je doet toch de overuren” (K, vrouw)
“Ik word van tevoren gevraagd en kan ook nee zeggen.
Wanneer ik een afspraak heb zeg ik nee” (S,vrouw)
“Ik ook” (B vrouw)
“[..] Toen in [gemeente], waren er ook overuren, en wanneer
je nee zei, planden ze je niet meer in [..]” (K, vrouw)

Een 32-jarige vrouw (Respondent 24) geeft aan dat Polen hier tegenin zouden moeten gaan omdat
het nu een “vicieuze cirkel” is.

Werkritme, contracttype en werkomstandigheden
De flexibiliteit van uitzendkrachten zit niet alleen in de werktijden en werkdagen (er wordt veel in de
avonden, nachten en in het weekend gewerkt), maar heeft ook betrekking op de organisatie van werk
gedurende een periode. Dat betekent dat mensen een periode achterelkaar werken en vervolgens
“op vakantie gaan” naar Polen. Zo vertelden respondenten dat ze bijvoorbeeld acht tot tien weken
werken en dan terug naar Polen gaan voor een periode en dan weer terugkomen. Door steeds binnen
de periode van een paar maanden te blijven hoeven mensen die niet in te schrijven bij de gemeente.
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Als het gaat om contracttype dan zien we ook dat het systeem wordt gebruikt om mensen in een
situatie te houden met minder vastigheid, bijvoorbeeld een 0-uren contract of een tijdelijk contract.
Een 57-jarige man (Respondent 11) die sinds 2007 in Nederland is vertelt dat hij op het moment
een WW-uitkering ontvangt maar weet dat hij over een half jaar weer wordt aangenomen bij het
tuinbouwbedrijf waar hij eerder werkte. Een 35-jarige vrouw vertelt dat (glas)tuinbouwbedrijven in
de regio elke drie jaar arbeidskrachten rouleren zodat ze geen vaste contracten hoeven te geven
(Respondent 29). Een 27-jarige man (Respondent 44) die ook jaren in de glastuinbouw werkte vertelde
hetzelfde verhaal. Deze man, die zei in de negen jaar dat hij werkte nooit vakantiegeld en 50 eurocent
loonsverhoging te hebben gekregen, vroeg om een vast contract en kreeg het antwoord; “helaas,
voor jou tien anderen”. Een 33-jarige vrouw (Respondent 31), die nu als schoonmaakster werkt maar
eerder in de kassen werkte, ontving een WW-uitkering voor 36 uur terwijl ze in werkelijkheid 70 uur per
week had gewerkt.
Een heel ander perspectief wordt geboden door een uitzendbureau. Volgens deze informant wil
een Poolse arbeidsmigrant niet op contract bij een bedrijf omdat deze dan gehouden is aan 25
vakantiedagen.

Wensen van arbeidsmigranten ten aanzien van werken
Wensen ten aanzien van arbeid hangen vaak samen met de eigen ervaringen van arbeidsmigranten.
Respondenten in precaire arbeidssituaties hebben de behoefte aan een meer zekere arbeidssituatie
en wensen meer controles van de werkgever of wel aan de regels wordt gehouden. Deze wensen
kunnen getypeerd worden als wensen met betrekking tot gelijke en rechtvaardige behandeling.
Andere respondenten willen graag een hogere functie bekleden of waardering van de werkgever over
gedane arbeid/inzet.

Ontwikkelingen en knelpunten
• Flexwerk zorgt voor een onrustig en moeilijk planbaar (sociaal) leven; uitzendkrachten moeten
altijd standby zijn
• Mensen hebben vaak verschillend werk gedaan, in verschillende sectoren en voor verschillende
uitzendbureaus
• Poolse arbeidsmigranten die werken als uitzendkracht/flexkracht zijn op veel terreinen afhankelijk
van de uitzendbureaus; wonen en werken is vaak aan elkaar gekoppeld, voor nieuwkomers is het
uitzendbureau het eerste contact met Nederland en vormen daarmee de vraagbaak, vervoer,
verzekeringen, contacten met de huisarts/medici
• De constructie van het werken met een flexibele schil van arbeidskrachten door de inzet van
uitzendkrachten heeft impact op de commitment van bedrijven naar de tijdelijke en flexibele
werknemers toe.
• De constructie via flexkrachten zorgt voor onduidelijkheid in verantwoordelijkheid voor personeel.
• Bedrijven en uitzendbureaus zoeken de randen van de wet op.

Aanbevelingen
• Handhaving van wettelijke arbeidsrechtelijke kaders (voorkomen uitbuiting en aandacht voor arbeidsomstandigheden/ATW)
• In gesprek gaan met bedrijven en uitzendbureaus over hun rol en verantwoordelijkheid
• Afstemming (lokale) economische groei en implicaties voor de leefomgeving
• Inzicht in de arbeidsmarktproblematiek en matching tussen bedrijven en aanbod aan
arbeidskrachten, inclusief werklozen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
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Algemene inleiding
Ons onderzoek laat zien dat zowel bedrijven/uitzendbureaus als Polen zelf problemen ervaren met
het verkrijgen van (tijdelijke) huisvesting en de woonomstandigheden waarin men terecht komt.20 Een
recent rapport van Companen over de huisvesting van arbeidsmigranten laat zien dat het nodig is dat
de regio Langstraat de huisvesting van de verschillende groepen in termen van verwachte verblijfsduur oppakt.21 Volgens Companen gaat het vooral om woonlocaties voor tijdelijke arbeidsmigranten
(kort verblijvers) en mogelijkheden in goedkopere delen van de huurwoningvoorraad (sociale huur)
voor mensen die voor een langere periode in Nederland verblijven. Met name de huisvesting van
tijdelijke arbeidsmigranten is urgent. Uit ons onderzoek blijkt dat voor de geïnterviewde bedrijven en
uitzendbureaus met name de huisvesting van tijdelijk personeel op piekmomenten hoog op de agenda staat.22 Poolse arbeidsmigranten die wij spraken geven aan dat met name de beschikbaarheid van
en toegang tot een goede huurwoning aandacht vereist.
Het tijdelijke of onduidelijke karakter van de verblijfsduur van arbeidsmigranten is een belangrijke
factor die het organiseren van huisvestingsbeleid gecompliceerd maakt. Complicerende factoren zijn
verder:
• Het maken van een goede inschatting van de hoeveelheid nieuwe arbeidsmigranten die zullen
besluiten een leven in Nederland op te bouwen.
• De lage registratiegraad van arbeidsmigranten; het is onduidelijk hoeveel mensen in de regio
Langstraat wonen, omdat veel mensen zich niet inschrijven in de gemeente.
• De vraag waar de verantwoordelijkheid ligt voor tijdelijke inwoners van de regio Langstraat.

Beleidsaandacht voor (tijdelijke) huisvestiging in de regio
Voor de betrokken gemeenten is de huisvesting van arbeidsmigranten reeds duidelijk een thema
op de beleidsagenda. Zo krijgt het vraagstuk aandacht in het Regionaal woonkader voor de regio
Hart van Brabant uit 2015, maar ook in de gemeentelijke beleidsstukken van Waalwijk en Loon op
Zand worden beleidsrichtingen geformuleerd. Zo heeft Waalwijk recentelijk concrete beleidsregels
gericht op de (tijdelijke) huisvesting van arbeidsmigranten die geen huishouden vormen (individuen)
aangepast. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekozen voor het toestaan van geclusterde huisvesting in de
vorm van de huisvesting van maximaal 30 personen in daarvoor geschikte reguliere woningen in een
woonwijk. Het geconcentreerd wonen van arbeidsmigranten is alleen toegestaan buiten woonwijken
en tot maximaal 400 personen23. Het Regionaal woonkader wil spreiding van huisvesting van
arbeidsmigranten en wil samen met woningcorporaties en ontwikkelende partijen op regio-niveau een
plan maken.24

20 Op basis van een onderzoek onder werkgevers, uitzendbureaus en huisvesters constateert het Expertisecentrum Flexwonen (2017) dat de huisvestingsproblemen een landelijk probleem zijn. Vanuit het perspectief
van deze bedrijven geredeneerd schaadt het huisvestingstekort de lokale en regionale economie.
21 Lijzinga en Nieuwenhuis (2017)
22 Nota bene, de piekmomenten kunnen sectorafhankelijk zijn. Voor het ene bedrijf is de kerstperiode het
drukste moment in het jaar, voor een ander bedrijf juist het voorjaar of de zomermaanden.
23 Gemeente Waalwijk (2017)
24 Companen (2015)
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Ingeschreven inwoners met de Poolse nationaliteit in Hart van Brabant
In de regio Hart van Brabant staan 5.084 mensen met een Poolse nationaliteit ingeschreven bij de
gemeente in 2016.25 Polen vormen met 72,8% veruit de grootste groep inwoners met een Middenof Oost-Europese nationaliteit in Hart van Brabant. Omdat bekend is dat veel mensen zich niet
inschrijven in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) zijn de volgende schattingen gemaakt van
het werkelijke aantal inwoners in de regio Hart van Brabant.26
Op basis van BRP gegevens over geregistreerde Poolse inwoners uit 2016 schat Companen dat er in
Hart van Brabant tussen de 9.200 en 11.300 mensen met een Poolse nationaliteit wonen. Tussen 2012
en 2015 is volgens het CBS de groep geregistreerde MOE-landers van de eerste generatie met 35%
gestegen. Op basis van deze inschatting verwacht Companen dat er in 2016 tussen de 1.210 en 1.510
mensen met een nationaliteit uit een van de MOE-landen in Heusden wonen, tussen de 470 en 600 in
Loon op Zand en tussen de 1.870 en 2.330 mensen in Waalwijk. Waalwijk is na Tilburg de belangrijkste
woonplaats van arbeidsmigranten. Companen concludeert dat van de negen gemeenten in Hart van
Brabant het aantal inschrijvingen in relatieve zin in Waalwijk het hoogst is. Companen suggereert dat
de arbeidsintensieve bedrijvigheid van de gemeente hier mogelijk oorzaak van is.

Vestigingsmigratie van Polen in de Langstraat
In de regio Langstraat staan 1.464 mensen met een Poolse nationaliteit ingeschreven in de
Basisregistratie Persoonsgegevens op 1 oktober 2016, waarbij Waalwijk het grootste aantal inwoners
met de Poolse nationaliteit kent.27 op 1 oktober 2016 staan in Heusden 473 mensen met een Poolse
nationaliteit ingeschreven, in Loon op Zand 193 en in Waalwijk 798.
Zoals in hoofdstuk 2 al aangegeven staan ruim een half jaar later (op 17 mei 2017) 997 mensen met
een Poolse nationaliteit ingeschreven in Waalwijk, dat komt neer op zo’n 2% van de totale bevolking
van Waalwijk. Op basis van de verblijfsduur van deze groep lieten we in hoofdstuk 2 al zien dat de
groep inwoners met de Poolse nationaliteit in de gemeente Waalwijk binnen tien jaar zeer sterk is
toegenomen. 97% van deze groep heeft zich de afgelopen 10 jaar in Waalwijk gevestigd. 85% van het
totaal aantal inwoners met de Poolse nationaliteit hebben zich in de periode 2012-2017 in Waalwijk
gevestigd. 12% vestigde zich tussen 2007 en 2011 in Waalwijk.

Verschillen in huisvestingssituatie en doorstroom
Als mensen net naar Nederland komen en via het uitzendbureau gaan werken verblijven mensen vaak
op woonlocaties die door het uitzendbureau of soms door de werkgever zijn geregeld. Op basis van
ons onderzoek zien we dat mensen eerst vaak op een recreatiepark terecht komen.28 Veel mensen
willen al snel verder zoeken naar andere huisvesting. Voor veel mensen is het huren via woningbouwcoöperaties – zeker in het begin van hun verblijf – echter niet mogelijk, omdat er een wachtlijst is en je
om je in te schrijven voor een sociale huurwoning bij de gemeente geregistreerd moet zijn. Een aantal
van de respondenten huren wel via de sociale woningbouw.

25 Lijzinga en Nieuwenhuis (2017)
26 De registratiegraad van arbeidsmigranten is laag. Volgens het CBS (2017) is in het laatste kwartaal van 2014
bijvoorbeeld het verschil tussen in het BRP ingeschreven personen uit Polen en personen uit Polen met een
baan (werknemers en zelfstandigen) 87.740. Tegelijkertijd wordt door gemeenten ook aangegeven dat
mensen zich niet altijd uitschrijven. Ook dit fenomeen vertroebelt het beeld.
27 Lijzinga en Nieuwenhuis 2017; Gebaseerd op BRP gegevens van peildatum 1 oktober 2016.
28 In het Jaarrapport Integratie 2016 van het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt gesteld dat het
aannemelijk is dat de recreatieparken een tijdelijke woonoplossing zijn voor arbeidsmigranten die pas
kort in Nederland zijn (Sleutjes et al. 2016: 114).
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Respondenten geven ook aan dat Nederlandse woningaanbieders vaak niet openstaan voor verhuur
aan Poolse arbeidsmigranten. Soms voelen respondenten voelen gediscrimineerd. Hierdoor komen
veel mensen in de particuliere sector terecht. In sommige gevallen zijn mensen dan aangewezen op
zowel Nederlandse als Poolse huisjesmelkers. “Het huren van een huis”, zegt een 28-jarige vrouw
die sinds 2011 in Nederland is (Respondent 4), “is een drama, iedereen wil er winst uithalen”. Andere
respondenten zijn tevreden over de huurbaas. Sommige respondenten huren een woning en hebben
ook onderhuurders in huis. Een aantal respondenten in ons onderzoek heeft inmiddels een huis
gekocht in de regio Langstraat.
In het nu volgende fragment worden de verschillende woonsituaties beschreven in de ervaringen van
een 26-jarige vrouw die in het Nederlands haar verhaal doet;

“

Ik kwam hier voor drie maanden en dacht terug te gaan naar Polen om te studeren.
Mijn eerste werk was in Haarlem. Daar was het leuk, er waren veel jonge vrienden. Ik heb in
een [verbouwde] kerk gewoond met drie meisjes een kamer gedeeld. Het was een woning
van het uitzendbureau. Ik heb daar een half jaar gewerkt. Toen terug naar Polen gegaan,
voor drie maanden met pauze naar Polen gegaan, of ik moest ander werk zoeken. Ik heb
hier in Raamsdonksveer iets gevonden. Eerst zocht ik een woning via een Poolse corporatie.
Een Poolse man had een kamer voor mij, daarna via een Nederlandse [makelaar], een studio
hier in Waalwijk, en toen heb ik zelf gezocht bij een woningbouwcorporatie. Ik woonde
daar drie jaar en een jaar geleden heb ik een huis gekocht met mijn vriend in Kaatsheuvel.
(Vrouw, 26, focusgroep 2, 28 mei 2017)

Woonomstandigheden

”

Zoals we in hoofdstuk 2 bespraken heeft het merendeel van de respondenten (26 van de 46) op het
moment van het interview de beschikking over een zelfstandige woonruimte (studio, appartement of
huis met eigen douche, toilet en keuken). 20 respondenten hebben geen zelfstandige woonruimte en
delen vaak een kamer, veelal met onbekenden, in een gebouw of huis met huisgenoten.
De meeste respondenten geven aan tevreden te zijn over hun huidige woonsituatie, maar kennen de
verhalen over slechte huisvesting van mensen in hun omgeving of hebben zelf in eerdere fases van
hun verblijf in Nederland minder goede ervaringen gehad. Negatieve ervaringen variëren van teveel
mensen in een huis tot overlast, zoals agressie en alcohol en drugsgebruik. Het wonen met meerdere
mensen in een huis is niet altijd negatief; zo geeft een 24-jarige man (Respondent 12) die sinds twee
maanden in Nederland woont in een huis met tien anderen aan tevreden te zijn over de woonlocatie.
Het is er prettig wonen, schoon en rustig.
Een opvallend problematische situatie is het verhaal van een 25-jarige vrouw (sinds 2011 in Nederland)
die met haar partner en een jonge baby in een kamer in een omgebouwde garage verblijft waar
kakkerlakken zijn en waar een stel in een andere kamer continu wiet rookt (Respondent 29). Volgens
de respondent lukt het niet om voor een hypotheek in aanmerking te komen en hoewel ze twee jaar
staan ingeschreven bij een woningbouwcoöperatie ook niet om een huurhuis te vinden. De eigenaar
van de woonlocatie pakt het probleem niet aan, de kraamzorg heeft gealarmeerd gereageerd op de
situatie. Voor deze vrouw zijn niet alleen de woonomstandigheden problematisch, maar bevindt zij
zich ook op het gebied van werk in een onzekere situatie. Volgens de respondent liep haar contract af
toen zij vijf maanden zwanger was en is deze niet verlengd, ze belandde toen in een WW-uitkering.
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De organisatie van tijdelijke huisvesting
De drie geïnterviewde uitzendbureaus verzorgen alle drie huisvesting voor hun uitzendkrachten. Dit
gaat veelal om tijdelijke huisvesting. Voor een van de uitzendbureaus die we spraken is het beleid
om als uitzendkracht ook bij hen te wonen; in 70% van de gevallen wonen uitzendkrachten dan ook
via hen. Het woningaanbod voor deze uitzendkrachten verschilt qua type woonlocatie als ook in
grootte. Het kan gaan om een recreatiepark waar arbeidsmigranten geconcentreerd wonen, maar
ook een verbouwd kantoorpand, voormalig bejaardenhuis of een rijtjeshuis in een woonwijk. Grote
woonlocaties, soms honderden arbeidsmigranten, zijn vaak gelegen in het buitengebied. Op deze
grote locaties is vaak permanent beheer aanwezig.
In de regel delen mensen een kamer, vaak met een onbekende. De faciliteiten (keuken, badkamer
en toilet) worden meestal ook met meerdere personen gedeeld. Deze huisvesting is bedoeld
voor eenpersoonshuishoudens, maar het komt ook voor dat een stel gehuisvest wordt. De
huisvestingskosten georganiseerd door een uitzendbureau zijn vaak rond de 90 euro per persoon per
week.
Deze vorm van huisvesting is altijd gekoppeld aan werk, dat betekent dat als de uitzendkrachten niet
meer werkzaam zijn voor het uitzendbureau zij ook niet meer op de locatie kunnen blijven wonen.
Een uitzendbureau geeft aan dat het belangrijk is om in een latere fase werk en privé te scheiden;
uitzendkrachten moeten dan ‘zelfstandig’ gaan wonen. Een operationeel manager van een bedrijf dat
het beheer van woonlocaties voor arbeidsmigranten geeft aan dat mensen soms heel ad hoc moeten
vertrekken; als het arbeidscontract ophoudt moeten mensen binnen 24 uur vertrekken. Ook als
mensen teruggaan naar Polen, vertelt de manager, moet de huur worden doorbetaald, anders wordt
het bed aan een andere arbeidsmigrant verhuurd. Uitzendkrachten hebben geen keuze waar ze gaan
wonen.

Het recreatiepark als woonlocatie
Het recreatiepark als woonlocatie voor arbeidsmigranten roept veel op, zowel bij de respondenten als
de sleutelfiguren en bedrijven. Geen van de respondenten woont op het moment van het interview op
een recreatieterrein, maar 7 respondenten geven expliciet aan ooit op een recreatieterrein te hebben
gewoond tijdens hun verblijf in Nederland. Tenminste vier respondenten vermelden dat ze ooit op
recreatiepark Droomgaard hebben gewoond. De verhalen op basis van de ervaringen van mensen die
er hebben gewoond en op basis van verhalen over Droomgaard zijn overwegend negatief. Vaak wordt
deze locatie genoemd als voorbeeld van slechte woonomstandigheden. Het onderstaande fragment
uit een focusgroep (Waalwijk, 31 mei 2017) vat de problematische situatie goed samen:

“Daar waar veel Polen bij elkaar wonen, gebeurt er altijd wat.
Politie moet langskomen. Drugs, alcohol. Mensen spreiden over
een groter gebied zou beter zijn. Goede woonomstandigheden
zijn belangrijk” (A, man)

“Ook meer controle” (K,vrouw)

“Mensen hoeven er niet zelf voor te zorgen [in de bungalows].
Mensen voelen zich niet verantwoordelijk [voor de schoonmaak,
het netjes houden etc.]. Je kunt altijd zomaar weggaan” (A, man)
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Wensen ten aanzien van wonen
Arbeidsmigranten zijn op zoek naar veilige, nette woonomgeving met voldoende ruimte, dichtbij hun
werk. Respondenten willen betere toegang tot de huursector van de woningmarkt. De aanwezigheid
van internet is een belangrijke voorwaarde voor arbeidsmigranten (denk hierbij vooral aan informatie
over werk, zoals planning of een baan zoeken, maar vooral ook aan het onderhouden van sociale
contacten en het uitwisselen/opzoeken van informatie).

Ontwikkelingen en knelpunten
• Voldoende, kwalitatieve goede huisvesting is een belangrijk probleem
• Veel arbeidsmigranten registreren zich niet in de BRP, daarmee is onvoldoende zicht op aantallen.
Belangrijk hierbij is hoe tijdelijke arbeidsmigranten op een effectieve manier geregistreerd worden
zodat ze gevolgd kunnen worden en hun situatie in kaart gebracht kan worden zodat eventueel
beleid kan worden ingericht. Onderliggende vraag is: waar ligt de verantwoordelijkheid voor
tijdelijke en/of niet-geregistreerde bewoners?
• De sterke koppeling tussen werk en huisvesting door werkgevers maakt arbeidsmigranten
afhankelijk en beperkt/ontneemt hen de keuze rondom woonsituatie.
• Taalbarrière belemmert het organiseren van goede huisvesting voor Polen in Nederland en
bemoeilijkt de toegang tot de reguliere woningmarkt (huursector).

Aanbevelingen
• Er is een inventarisatie nodig van ervaren knelpunten rondom tijdelijke huisvesting en een
behoeftenonderzoek woonvoorkeuren tijdelijke huisvesting.
• Doorpakken en/of intensiveren op handhaving inzake huisvesting is nodig om ongewenste
situaties, inclusief sociale problemen (overlast, drugsgebruik, criminaliteit) te beperken/voorkomen.
• Huisvesting is een gezamenlijke verantwoordelijkheid; samenwerking van betrokken partijen is
nodig.
• Loskoppelen werkgeverschap en huisvesting is nodig om afhankelijkheidsrelatie te doorbreken.
Dit zorgt voor ongelijke machtsverhoudingen.
• Gemeenten zouden een koppeling met de melding Registratie eerste verblijfadres
niet-ingezetenen (REVA) uit het Register niet-ingezetenen (RNI) zodat zij meer zicht krijgen op
het aantal (niet in de BRP ingeschreven) arbeidsmigranten dat in hun gemeenten verblijft.
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5.

Participatie en integratie

Algemene inleiding
Respondenten in ons onderzoek zijn over het algemeen tevreden over hun leven in Nederland. Ze
geven aan gewend te zijn aan Nederland en veel mensen vinden de omgeving waarin ze wonen prettig. De participatie en integratie van Poolse arbeidsmigranten in het sociale leven in Nederland en in
specifiek zin in de Langstraat is een punt van aandacht. Ook hier is de vergelijking met eerdere ervaringen van Nederland met arbeidsmigranten van belang. Deze ervaring leert dat beleid op de thema’s
participatie en integratie nodig is.
Een recent rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau dat is gebaseerd op panelonderzoek onder in gemeenten ingeschreven Polen en Bulgaren laat zien dat de arbeidsparticipatie van Polen nog
steeds hoog is.29 De taalbeheersing van Polen is vooruit gegaan in vergelijking met een aantal jaar
geleden. Tegelijkertijd hebben Polen minder frequent contact met Nederlanders, maar ook minder
met Polen. Daarnaast zijn Polen net als een aantal jaar geleden nog steeds tevreden met hun leven in
Nederland. Tegelijkertijd is het aantal discriminatie-ervaringen gestegen. In dit deel van het rapport
gaan we in op wat zien we van dit landelijke beeld terug in de Langstraat.

Beleidsaandacht voor participatie en integratie in de Langstraat
Het vraagstuk rondom arbeidsmigranten in de Langstraat wordt tot nu toe vooral opgepikt als een
vraagstuk voor de beleidsterreinen economie/arbeidsmarkt en wonen en in mindere mate als een
vraagstuk voor het sociale domein. Binnen deze beleidsterreinen wordt het thema maatschappelijke
participatie en integratie wel benoemd, maar niet verder uitgewerkt of geconcretiseerd in beleidsmaatregelen. De verbinding met het sociale domein lijkt ook niet te worden gemaakt.

Taalbeheersing
Een belangrijk thema als het gaat om maatschappelijke participatie en integratie is taal. Ruim de helft
van de respondenten in ons onderzoek (26) geeft aan zich niet verstaanbaar te kunnen maken in het
Nederlands. Van deze groep is een aanzienlijk deel al langer in Nederland. 2 respondenten zijn al
meer dan tien jaar geleden voor het eerst naar Nederland gekomen. De rest van de respondenten
die zegt zich niet verstaanbaar te kunnen maken in het Nederlands is bijna gelijk verdeeld over de
groepen die hier voor het eerst in de periode 2007-2011 (11 respondenten) en in de periode 2012
- 2017 (13 respondenten) zijn gekomen. Tegelijkertijd geven ook 20 van de 46 respondenten aan
zich wel goed genoeg verstaanbaar te kunnen maken in het Nederlands. Het overgrote deel van
de respondenten (35 van de 38 respondenten die de vraag beantwoord hebben) zegt geen tijd te
hebben om (beter) Nederlands te leren. Bijna een kwart van de respondenten (11) heeft een taalcursus
gedaan of is dat aan het doen.
Tabel 7 Taalbeheersing respondenten naar verblijfsduur
Respondenten die vinden dat ze zich:
Niet/onvoldoende verstaanbaar kunnen maken
in het Nederlands

Verstaanbaar kunnen maken in het Nederlands

Totaal

Aantal
26

20

Naar verblijfsduur in Nederland
(op basis van eerste keer in Nederland)

Aantal

Langer dan 10 jaar

2

Tussen de 5 en 10 jaar
Tussen de 0 en 5 jaar

11
13

Langer dan 10 jaar

6

Tussen de 5 en 10 jaar
Tussen de 0 en 5 jaar

9
5

46

29 Gijsberts en Lubbers (2015)
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Een kwart van de respondenten vertelt het meest te communiceren in het Pools. Ruim de helft van de
respondenten zegt Pools en Nederlands of Engels te combineren, waarbij 15 mensen aangeven naast
Pools ook Engels te spreken. De combinatie van Pools met Nederlands komt minder vaak voor (10
respondenten). Zes respondenten zeggen voornamelijk één taal te gebruiken; drie voornamelijk het
Nederlands en drie mensen communiceren vooral in het Engels.
De voertaal in bedrijven varieert; een informant vertelt dat de voertaal in het bedrijf officieel Engels
is, een andere informant die bij een uitzendbureau werkt geeft aan dat het voice-systeem bij het
orderpikken in het Pools is. Omdat de contacten van mensen op de werkvloer met hun teamleiders
of mensen die de planning in het bedrijf doen ook vaak in het Pools gaat is het beheersen van de
Nederlandse taal soms niet nodig. Ook de contacten met uitzendbureaus gaan veelal in het Pools.
Poolse arbeidsmigranten geven ook aan meerdere talen op het werk te gebruiken; soms wordt zowel
het Pools, Nederlands als Engels afgewisseld.
Verschillende ondernemers geven aan taalcursussen aan te bieden aan arbeidsmigranten. Een
ondernemer geeft bijvoorbeeld aan het Taalakkoord, een landelijk akkoord tussen nationale overheid
en werkgevers om de taalvaardigheid van werknemers verbeteren, te hebben ondertekend.

Ervaringen met contacten met Nederlanders
Veel respondenten geven aan contacten te hebben met Nederlanders, vooral via het werk of in de
buurt waar ze wonen. Voor mensen met kinderen is de school een goede ingang voor contacten. Respondenten geven ook aan de positieve houding en levensstijl van Nederlanders te waarderen.

Activiteiten
Over het algemeen wordt er door de respondenten weinig gebruikt gemaakt van activiteiten georganiseerd door verenigingen of clubs. Als ze wel iets ondernemen in hun vrije tijd dan noemen ze vaak
een sportclub. De meeste respondenten zeggen geen tijd te hebben.

Poolse organisaties en activiteiten: offline en online
Volgens een aantal sleutelfiguren beginnen de Polen in de omgeving Tilburg en Waalwijk zich te
organiseren. Tijdens ons onderzoek zijn we veel verschillende organisaties tegengekomen. Er zijn
verschillende Poolse winkels (supermarkten) in de regio. Er is een Pools-Nederlands tijdschrift, een
Poolse discotheek, Poolse bureaus die mensen ondersteunen in administratieve zaken en Nederlandse wet- en regelgeving en een Poolse makelaar. Respondenten met schoolgaande kinderen kunnen
gebruikmaken van de Poolse school waar kinderen tot 12 jaar Poolse taal, cultuur en godsdienstonderwijs krijgen. Deze plek wordt door ouders ook ervaren als een ontmoetingsplek. Dat geldt ook
voor de Poolse parochie, met wekelijkse diensten in het Pools in Tilburg en Breda. Deze diensten
worden goed bezocht. De Poolse priester vertelt in een interview dat hij 72 huwelijken heeft voorbereid en 112 kinderen heeft gedoopt in 2016. Naast de religieuze functie heeft de parochie ook een
ontmoetingsfunctie. Ook benadrukken veel respondenten en sleutelfiguren het samen (met familie en
als het kan in Polen) vieren van katholieke feesten zoals Pasen en Kerst belangrijk te vinden. Er worden
ook activiteiten georganiseerd zoals Poolse filmavonden, cabaret en een voetbaltoernooi.
Daarnaast zijn er ook veel online activiteiten. Er bestaan veel websites en internetfora die veelvuldig
worden gebruikt door Polen, in Nederland maar ook al in Polen, om zich te informeren en ervaringen
te delen.
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Welbevinden
Welbevinden is een voorwaarde voor participatie en integratie. Hoewel respondenten in ons onderzoek naar eigen zeggen het leven in Nederland over het algemeen als prettig ervaren, laten de
hoofdstukken over werken en wonen ook duidelijk zien dat arbeidsmigranten in hun dagelijks leven in
Nederland regelmatig knelpunten tegenkomen. Op deze leefgebieden bevinden arbeidsmigranten
zich regelmatig in ingewikkelde en precaire situaties. Ongelijkheid en discriminatie zijn geen uitzonderingen. Daarbij is migratie op zichzelf een heel impactvolle gebeurtenis tijdens een mensenleven. Uit
de interviews met de respondenten concluderen we dat doorzettingsvermogen, wilskracht en veerkracht nodig zijn om stressvolle situaties te trotseren. Niet iedereen is in staat met deze situaties om
te gaan. Er zijn ook mensen met psychologische problemen, depressies, andere raken verslaafd aan
drugs of alcohol.

Wensen ten aanzien van participatie en integratie
De respondenten lijken het meest eensgezind te zijn over de behoefte aan informatie en voorlichting
over rechten, plichten en voorzieningen en de organisatie van het leven in Nederland in het
algemeen. Daarnaast wordt het beheersen van de Nederlandse taal genoemd.

Ontwikkelingen en knelpunten
• De meerderheid van de respondenten geeft aan zich niet/onvoldoende in het Nederlands
verstaanbaar te maken. De helft van deze groep respondenten is langer dan vijf jaar in Nederland.
Het niet of onvoldoende beheersen van de Nederlandse taal is een belemmering voor het
participeren en integreren in Nederland.
• Duurzame sociaal netwerk in Nederland
• Rol van intermediairs die springen op gebrek aan kennis over hoe zaken in Nederland geregeld
zijn.
• Het uitgebreide scala aan Poolse organisaties en activiteiten heeft potentieel het risico tot het
vormen van parallelle samenleving.
• Welbevinden van arbeidsmigranten verdient aandacht.

Aanbevelingen
• Voorlichting en informatievoorziening faciliteren zijn bij uitstek maatregelen die een positief effect
kunnen hebben op het vormgeven van het leven in Nederland. Het faciliteren van voorlichting
(rechten, plichten en voorzieningen) en wegwijs maken draagt bij aan zelfredzaamheid en bereidt
mensen voor op het leven in de participatiesamenleving.
• Om participatie en integratie in de samenleving te faciliteren en waar nodig stimuleren is het van
belang te investeren in taalbeheersing en ontmoeting. Daarbij zouden niet alleen de mensen met
intentie om te blijven moeten worden benaderd, maar ook de mensen met (voorlopig) tijdelijke
verblijfsintenties.
• Het vraagstuk van arbeidsmigranten moet ook door het gemeentelijke sociale domein worden
opgepakt. Daartoe is kennisuitwisseling met andere beleidsdomeinen nodig. Het kan zijn dat
psychosociale en sociale problemen gerelateerd zijn aan de specifieke situatie en omstandigheden
waarin Poolse arbeidsmigranten mogelijk leven.
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Slotbeschouwing

In deze slotbeschouwing gaan we in op de mogelijke implicaties van de resultaten van dit exploratieve onderzoek naar Poolse arbeidsmigranten in de Langstraat voor de (nabije) toekomst. Ten eerste
reflecteren we op eerdere ervaringen met arbeidsmigratie in Nederland. Ten tweede plaatsen we het
hedendaagse vraagstuk in een bredere context. We sluiten dit rapport af met een opsomming van
de belangrijkste ontwikkelingen/knelpunten en de door ons geformuleerde aanknopingspunten voor
beleid.
Ten eerste, de ontwikkelingen zoals besproken in de voorafgaande onderdelen van het rapport doen
denken aan de jaren 60 en begin jaren 70 van de vorige eeuw waarin arbeiders uit landen als Spanje,
Italië, Griekenland, Turkije en Marokko geworven werden om in Nederland te werken. Destijds werd
pas laat ingespeeld op het feit dat een aanzienlijk deel van deze arbeidsmigranten bleef en zich met
hun gezinnen in Nederland zou vestigen.30 De overheid startte pas begin jaren 80 met het formuleren
van integratiebeleid. Het is echter ook belangrijk te beseffen dat de omstandigheden waarin Polen
nu als arbeidsmigrant naar Nederland komen verschillen (denk aan het welvaartsniveau, de politieke
en economische geschiedenis en huidige situatie in het herkomstland, maar ook het opleidingsniveau
van arbeidsmigranten). Ook is bijvoorbeeld de geografische afstand tussen de landen kleiner (zo is
de afstand tussen Waalwijk en de grote stad Wrocław in het zuidwesten van Polen minder dan 1.000
kilometer) en is het je verplaatsen binnen Europa steeds gemakkelijker geworden. Daarnaast mag ook
impact van de technologische ontwikkelingen niet worden onderschat; door het internet en social
media is het veel eenvoudiger om je te informeren en om contacten te onderhouden. Het is dan ook
belangrijk enerzijds de lessen uit eerdere ervaringen als overheid in het vizier te houden, maar tegelijkertijd bewust te zijn van de specifieke omstandigheden en migratiepatronen van de huidige groep
arbeidsmigranten.
Ten tweede, hoewel dit onderzoek zich richt op de ervaringen van en met Poolse arbeidsmigranten in
de geografisch afgebakende regio Langstraat is bredere contextualisering nodig om het lokale vraagstuk te duiden. Dat geldt tenminste op drie vlakken:
1.

In geografische zin en de daaraan gekoppelde verbinding en oriëntatiekwesties. Doordat het gaat
om internationale arbeidsmigranten heeft het vraagstuk per definitie een transnationale component. Daarmee wordt bedoeld dat deze groep migranten een verbinding heeft met het thuisland
Polen die van invloed is op de manier waarop Poolse arbeidsmigranten hun leven organiseren.
Ook geldt de geografische verbreding binnen Nederland; arbeidsmigranten hebben ook ervaringen en contacten op het gebied van wonen en werken buiten de Langstraat. Beide geografische
elementen hebben mogelijk invloed op hoe ze hun maatschappelijke participatie in Nederland
vormgeven.

2.

Het arbeidsmigrantenvraagstuk is in essentie een integraal beleidsvraagstuk. Het vraagstuk heeft
te maken met de beleidsdomeinen economie, wonen en welzijn.

3.

Ook als vraagstuk voor bestuurders zijn verschillende bestuurslagen betrokken. Naast het feit dat
gemeenten een belangrijke taak hebben is ook de beleidsvorming op nationaal niveau en in sommige gevallen provinciale besluitvorming van belang.

De implicatie van bovenstaande is dat een multidimensioneel perspectief nodig is om het vraagstuk
van arbeidsmigranten te bespreken. In praktische zin is samenwerking tussen betrokken partijen
nodig; gemeenten, bedrijven, uitzendbureaus, huisvesters, sleutelfiguren, arbeidsmigranten maar ook
professionals in het sociale domein en politie zouden kennis en perspectieven (belangen) moeten
uitwisselen.

30 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2001)
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In het laatste deel van dit rapport bespreken we nog eens kort de belangrijkste ontwikkelingen en
knelpunten die uit dit onderzoek naar voren zijn gekomen. Vervolgens benoemen we aanknopingspunten voor beleid in de vorm van aanbevelingen, zowel op het niveau van de organisatie van het
vraagstuk als beleidsvraagstuk alsmede de thema’s die in dit onderzoek centraal staan.

Belangrijkste ontwikkelingen en knelpunten:
• Economische groei in de regio/sector en krapte op de arbeidsmarkt leidt tot druk op
de organisatie en matching van vraag en aanbod. De Nederlandse arbeidsmarkt blijft
aantrekkelijk voor Poolse arbeidsmigranten (met name beschikbaarheid aan werk en salariëring).
Uitzendbureaus zijn centrale spelers in de matching; voor hen wordt het echter steeds moeilijker
voldoende mensen te vinden. Bedrijven in de logistiek/distributie zeggen tegen krappe marges te
werken; dat leidt tot druk op het optimaal inzetten van personeel tegen lage prijzen. Deze context
stimuleert gelijke behandeling van arbeidsmigranten niet.
• Poolse arbeidsmigranten die werken als uitzendkracht/flexkracht zijn op veel terreinen afhankelijk
van de uitzendbureaus; wonen en werken is vaak aan elkaar gekoppeld, voor nieuwkomers is het
uitzendbureau het eerste contact met Nederland en vormen daarmee de vraagbaak. Daarnaast
organiseren zij veelal vervoer, verzekeringen en contacten met de huisarts/medici. Dat leidt tot
een disbalans tussen werkgever en werknemer. Deze disbalans in machtsverhoudingen zorgt voor
ongelijke situaties die vaak in het nadeel zijn van arbeidsmigranten.
• De constructie van het werken met een flexibele schil van arbeidskrachten door de inzet
van uitzendkrachten heeft impact op de commitment van bedrijven naar de tijdelijke en
flexibele werknemers toe. De constructie via flexkrachten zorgt voor onduidelijkheid in
verantwoordelijkheid voor personeel. Bedrijven en uitzendbureaus zoeken in deze context de
randen van de wet op (type contracten, arbeidstijden, overuren).
• Vraag naar arbeidsmigranten zorgt voor druk op de huisvesting van deze groep. Dit vertaalt
zich naar gebrek aan (goede) huisvesting met name voor tijdelijke krachten, maar ook een groei
van lucratieve oplossingen die niet altijd wenselijk zijn (huisjesmelkers, geen/beperkte toegang
tot huursector van de woningmarkt, clusteren van grote groepen arbeidsmigranten, spreiden in
woonwijken).
• Verblijfsduur en intentie tot permanent verblijf in Nederland blijft een moeilijk in te schatten
aspect. Het omgaan met de groeiende mobiliteit van mensen en meervoudige en transnationale
bindingen van mensen is noodzakelijk.
• Taalbarrière (onvoldoende of geen beheersing van de Nederlandse taal) zorgt voor
belemmeringen op tal van aspecten; het zelfstandig organiseren van het leven in Nederland op het
gebied van arbeid en huisvesting, het op de hoogte zijn van rechten, plichten en voorzieningen,
het aangaan van duurzame relaties met Nederlandssprekende inwoners. Taalkennis kan daarmee
participatie en integratie faciliteren en bevorderen.
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Aanbevelingen ten aanzien van organisatie beleidsagenda
• Integraal: Het PON stelt dat het vraagstuk arbeidsmigranten integraal zou moeten worden
opgepakt. Dat wil zeggen dat naast economie/arbeidsmarkt en wonen ook het sociale domein
betrokken moet worden bij beleidsvorming. De uitwisseling van kennis en inzichten vanuit
de betreffende portefeuilles zorgt ervoor dat de verschillende aspecten van het vraagstuk
arbeidsmigranten en perspectieven/belangen van betrokken actoren worden meegenomen.
Idealiter zorgt deze integrale benadering voor beleid dat een optimale inpassing van
arbeidsmigranten in de regio. Van belang is dan ook om al bij het begin van de keten (de kort
verblijvers) een goede aanpak hebben en niet alle ogen te richten op de blijvers.
• Regionaal: Bij voorkeur gebeurt dit in regionaal verband; naast het feit dat arbeidsmigranten
ook binnen Nederland mobiel zijn en ingezet worden op verschillende plaatsen, is het ook
een gedeelde verantwoordelijkheid van een regio. Aangezien de regio Langstraat een groot
gebied qua oppervlakte en aantal inwoners betreft en grote en kleine woonkernen kent met een
verschil in aanbod van voorzieningen, is beweging en uitwisseling tussen de gemeenten/kernen
in de Langstraat voorstelbaar. Naast dit burgerperspectief is ook beleidsafstemming tussen
de gemeenten belangrijk. Een gezamenlijke aanpak is helder voor betrokkenen en zorgt voor
coherentie.
• Samen met betrokken actoren: Daarnaast is het van groot belang dit vraagstuk niet alleen
bestuurlijk op te pakken, maar met betrokken partijen, zoals bedrijven, uitzendbureaus,
sleutelfiguren, bewoners en niet in de laatste plaats met arbeidsmigranten zelf. Tot nu toe is
er teveel over deze groep gesproken en te weinig met hen. Ons onderzoek leert dat Poolse
arbeidsmigranten graag gehoord worden. Het laagste niveau van samenwerken is in gesprek
gaan. Idealiter bestaat samenwerken uit zowel het inventariseren als vertalen van perspectieven en
belangen in een gedragen en holistisch beleid dat ook in de uitvoering samen wordt opgepakt.

Aanbevelingen ten aanzien van werken, wonen en participatie/integratie
• Doorpakken op handhaving op het gebied van arbeid en wonen: Hoewel de laatste jaren
wettelijke kaders zijn aangescherpt is het zaak de verbetering van ongelijke en onrechtvaardige
behandeling in kaart te brengen. Daarnaast zouden werkgevers (bedrijven en uitzendbureaus)
gestimuleerd moeten worden om de randen van de wet te vermijden.
• Om integraal en regionaal beleid ten aanzien van arbeidsmigranten te kunnen ontwikkelen is
betere afstemming tussen ambities ten aanzien van economische groei in de regio en implicaties
hiervan voor de leefomgeving nodig.
• Voorlichting en informatievoorziening faciliteren zijn bij uitstek maatregelen die een positief effect
kunnen hebben op het vormgeven van het leven in Nederland. Het faciliteren van voorlichting
(rechten, plichten en voorzieningen) en wegwijs maken draagt bij aan zelfredzaamheid en bereidt
mensen voor op het leven in de participatiesamenleving.
• Om afhankelijkheid van werkgevers (uitzendbureaus en bedrijven) te beperken wordt aanbevolen
werkgeverschap en huisvesting waar mogelijk los te koppelen.
• Om oplossingen ten aanzien van de huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten (kort verblijf of
seizoensmigranten) te formuleren is in eerste instantie een inventarisatie van de woonvoorkeuren
van tijdelijke arbeidsmigranten nodig.
• Voor arbeidsmigranten met een langere verblijfsintentie zou de toegang tot de lokale
woningmarkt (huursector) versoepeld moeten worden.
• Om participatie en integratie in de samenleving te faciliteren en waar nodig stimuleren is het van
belang te investeren in taalbeheersing en ontmoeting. Daarbij zouden niet alleen de mensen met
intentie om te blijven moeten worden benaderd, maar ook de mensen met (voorlopig) tijdelijke
verblijfsintenties.
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Bijlage 1: Onderzoeksverantwoording
46 interviews en 3 focusgroepen met Poolse arbeidsmigranten
Voor dit onderzoek zijn 46 Poolse arbeidsmigranten geïnterviewd over de thema’s werken, wonen
en wensen rondom het vormgeven van het leven in Nederland. Alle respondenten zijn in Polen
geboren en als volwassene naar Nederland gekomen. Er zijn 24 vrouwen en 22 mannen bevraagd.
Voor de interviews is een gestandaardiseerde vragenlijst van 37 vragen gebruikt, die deels gebaseerd
is op een vragenlijst die gehanteerd werd door Burgers et al. (2010) in een onderzoek naar
arbeidsmigranten in West-Brabant.31 De interviews zijn afgenomen door een tweetalige onderzoekster
die zowel het Nederlands als het Pools vloeiend spreekt. Alle interviews zijn in het Pools afgenomen.
Gemiddeld duurde een interview drie kwartier, maar de duur van de interviews varieert van 25 minuten
tot twee uur. Veruit de meeste interviews vonden plaats bij mensen thuis. Soms op openbare plaatsen
zoals een restaurant of bij het bedrijf of uitzendbureau. Acht mensen werden telefonisch geïnterviewd,
omdat het moeilijk was om een afspraak in te plannen.
Ook hielden we drie verdiepende focusgroepen met in totaal dertien Poolse arbeidsmigranten. Deze
groepsgesprekken duurden anderhalf tot twee uur en zijn op twee locaties afgenomen in Waalwijk,
twee in een bedrijfsruimte van een sleutelfiguur en een in een buurthuis. Twee focusgroepen (een met
drie en een met vier deelnemers) werden in het Nederlands gehouden omdat het onderdeel werd
gemaakt van een taalcursus. De andere focusgroep (zes deelnemers) werd in het Pools gehouden.
Vier van de dertien deelnemers zijn ook geïnterviewd. In totaal spraken we voor dit onderzoek met 55
Poolse arbeidsmigranten.
De werving van respondenten verliep grotendeels via gerichte zoektocht op locaties waar Poolse
arbeidsmigranten komen en de sneeuwbalmethode, waarbij we respondenten vroegen om nieuwe
contacten. De eerste ingang bij de Poolse arbeidsmigranten is tot stand gekomen door Poolse
supermarkten in de regio te bezoeken, via bedrijven, uitzendbureaus en sleutelfiguren en in een later
stadium ook via andere Poolse respondenten.

Negen interviews met Poolse sleutelfiguren
Daarnaast hebben we negen sleutelfiguren met een Poolse achtergrond gesproken, meestal mensen
die de leefsituatie van Poolse arbeidsmigranten van dichtbij kennen en zich betrokken voelen bij de
Poolse gemeenschap. Het gaat veelal om informanten die al lange tijd in Nederland wonen. Deze
mensen woonden en werkten vaak in Tilburg. In een aantal gevallen zijn sleutelfiguren werkzaam
voor of met uitzendkrachten. Vier sleutelfiguren zijn vertegenwoordigers van Poolse organisaties; een
culturele vereniging, de Poolse school, de Poolse parochie en een tijdschrift voor Polen in Nederland.
De sleutelfiguren kenden veel Poolse mensen in Nederland en vervulden vaak een brugfunctie.

31 Burgers et al. (2010)
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Acht interviews met ondernemers
Vervolgens hebben we het perspectief van vier bedrijven, drie uitzendbureaus en één beheerder
van woonlocaties opgehaald. Hier spraken tien mensen, veelal directeuren en/of HR-managers. De
bedrijven, twee bedrijven in de logistiek, een bedrijf in de industrie en een tuinder, maken alle vier
gebruik van uitzendbureaus. De drie uitzendbureaus in dit onderzoek richten zich onder meer op de
sectoren logistiek, industrie, productie, retail en tuinbouw. Alledrie geven aan aangesloten te zijn
bij de Algemene Bond Uitzendondernemingen. De werving van deze informanten is grotendeels
verlopen via bestaande contacten van de verschillende gemeenten. Geen van deze mensen had voor
zover bij ons bekend zelf een Poolse achtergrond.
De interviews met sleutelfiguren en medewerkers van bovengenoemde organisaties vonden bijna
altijd plaats op de werkplek. Gemiddeld duurde de interviews anderhalf uur. Eén gesprek heeft
telefonisch plaatsgevonden en duurde een half uur. Ook van deze gesprekken zijn verslagen gemaakt.

Dataverzameling en verwerking gegevens
Het veldwerk voor dit onderzoek heeft plaatsgevonden in april en mei 2017. Van alle
interviewmomenten zijn verslagen gemaakt. Alle respondenten worden anoniem opgevoerd.

Kwalitatieve verkenning
Dit kwalitatieve onderzoek heeft een verkennend karakter en is daarmee niet representatief voor
arbeidsmigranten in de regio. Door gebruik te maken van verschillende ingangen en vindplaatsen
in de werving van respondenten hebben we getracht een zo divers mogelijk palet aan ervaringen
en omstandigheden waarin mensen zich bevinden in beeld te brengen. Tegelijkertijd is door het
betrekken van de perspectieven van ondernemers en Poolse sleutelfiguren getracht om een holistisch
beeld geven en de persoonlijke verhalen te vergelijken met de andere verhalen.

Literatuuronderzoek
Voor cijfermatige inzichten over de lokale arbeidsmarkt en huisvesting hebben we gebruikt
gemaakt van door de opdrachtgevende gemeenten verstrekte beleidsdocumenten en gegevens
van de betrokken gemeenten en/of de regio Langstraat en onderzoeksrapporten die betrekking
hebben op de regio Langstraat. Daarnaast hebben we gebruik gemaakt van inzichten uit recente
wetenschappelijke literatuur en onderzoeksrapporten.
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1 Inleiding
De regio Hart van Brabant stelde in 2015 haar Regionaal Woonkader vast. In het woonkader beschrijven
de regiogemeenten de urgentie rond het groeiend aantal bijzondere doelgroepen in de regio. Het gaat
dan om:
 Vergunninghouders en Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen
 Ouderen met een behoefte aan Verzorgd Wonen
 Uitstroom uit Beschermd Wonen GGZ
 Uitstroom uit de maatschappelijke opvang, de vrouwenopvang en penitentiaire inrichtingen
 Uitstroom uit de jeugdopvang
 Relatiebrekers
 Arbeidsmigranten (zie ook de deelrapportage ‘Huisvesting van arbeidsmigranten in de regio Hart
van Brabant’, d.d. 31 maart 2017)
Deze mensen moeten (en willen) ergens wonen. In tegenstelling tot de meeste reguliere woningzoekenden, zijn mensen die gerekend worden tot deze bijzondere doelgroepen vaak niet in staat
zelfstandig een woning te vinden. Zij hebben behoefte aan hulp en ondersteuning. Ook kunnen zij niet
zonder meer op elke willekeurige locatie wonen. Hun persoonlijke situatie is meer dan gemiddeld
bepalend voor de mogelijkheden die zij hebben.

Een regionaal kader voor de huisvesting van bijzondere doelgroepen
De regio Hart van Brabant neemt haar verantwoordelijkheid door het huisvestingsvraagstuk voor deze
doelgroepen op te pakken. Dit doet zij niet alleen. Samen met woningcorporaties, zorginstellingen en
andere partners willen de regiogemeenten een rol van betekenis spelen voor bijzondere doelgroepen
op de woningmarkt. Inzicht in de omvang van de doelgroepen en de woonkwaliteiten die zij wensen,
maar bovenal nodig hebben, is een vereiste om de huisvestingsopgave gericht op te pakken.

Achtergronden bij het regionaal kader
Verscheidene trends en ontwikkelingen plaatsen de urgentie rond het huisvesten van bijzondere
doelgroepen hoog op de maatschappelijke agenda. Denk hierbij aan het proces van extramuralisering,
dat van zorgdoelgroepen vraagt langer zelfstandig te wonen. Of aan het groeiende belang van betaalbaarheid. Leidt de instroom van bijzondere doelgroepen tot verdringing op de woningmarkt? Ook de
decentralisaties zijn van invloed. Gemeenten hebben per 2015 wettelijke verantwoordelijkheid voor het
bieden van Beschermd Wonen en voor nagenoeg alle taken die samenhangen met de jeugdzorg. Verder
kenden we de laatste jaren een extreem hoge asielinstroom en stijgende taakstellingen rond
vergunninghouders. Ook zij moeten passend gehuisvest worden. Tot slot heeft de regio sterke
economische ambities. Het groeiend belang van de logistieke bedrijvigheid doet een blijvend beroep op
arbeidsmigranten. Hoewel onmisbaar voor de economie in de regio, de huisvesting van deze mensen
verloopt niet altijd even soepel. Redenen genoeg om de huisvestingsopgave in beeld te brengen.

Vraagstelling
De regio Hart van Brabant heeft Companen gevraagd een regionaal kader op te stellen dat ingaat op de
huisvestingsbehoefte van bijzondere doelgroepen. Hierbij staan een viertal zaken centraal:
 In beeld brengen van de omvang van bijzondere doelgroepen binnen de regio Hart van Brabant,
inclusief een (voorzichtige) doorkijk naar de komende jaren.
 In beeld brengen van de huisvestingsbehoeften, uitgesplitst naar gewenste en benodigde woonkwaliteit.
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 In beeld brengen van het huidige woningaanbod voor de verschillende doelgroepen in de regio.
 Op basis van vraag en aanbod duiden of en waar zich opgaven voordoen.
Vanuit de vier stappen komen we tot een aantal concrete aanbevelingen en beleidsaanknopingspunten
voor de regiogemeenten binnen Hart van Brabant.

Positionering van het Regionaal kader Bijzondere doelgroepen
Het Regionaal kader Bijzondere Doelgroepen is een kader waarbinnen de huisvestingsbehoefte van
bijzondere doelgroepen in beeld is gebracht. Het biedt inzichten in de opgaven op regionaal niveau en is
waar mogelijk uitgesplitst naar de afzonderlijke regiogemeenten. Het kader agendeert de opgaven en
vormt het vertrekpunt voor verdere beleidsuitwerking door de regiogemeenten. Ook is het stuk bruikbaar als basis voor het gesprek met woningcorporaties, zorginstellingen en andere partners. Het huisvesten van bijzondere doelgroepen vergt een gezamenlijke aanpak.

Deelrapportage Arbeidsmigranten
Voor de huisvestingsbehoefte van de doelgroep ‘Arbeidsmigranten’ is een afzonderlijke deelrapportage
opgesteld. Voor een aantal van de regiogemeenten had het in beeld brengen van deze doelgroep hoge
prioriteit. Om die reden is gekozen de woonbehoeften van arbeidsmigranten in het proces naar voren te
schuiven. De conclusies uit de Deelrapportage Arbeidsmigranten worden in hoofdstuk 9 van dit
Regionaal Kader gepresenteerd. Voor aanvullende informatie verwijzen we naar de deelrapportage
‘Huisvesting van arbeidsmigranten in de regio Hart van Brabant’ van 31 maart 2017.

Totstandkoming
De in het kader gepresenteerde informatie is afkomstig van verschillende bronnen. Allereerst is een
gegevensuitvraag uitgezet onder gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen in de regio. Zij
hebben het grootste gedeelte van de benodigde gegevens aangeleverd. Dit is aangevuld met een aantal
verdiepende telefonische interviews. In het kader van het onderzoek is gesproken met de volgende
instanties: COA, E&A Uitzendbureau, Kompaan en de Bocht, Nidos, RIBW Brabant, SMO Traverse en
meerdere woningcorporaties. Naast deze informatie is gebruik gemaakt van openbaar te raadplegen
bronnen zoals de provinciale bevolkingsprognose van de Provincie Noord-Brabant, cijfers van het CBS,
cijfers over wonen met zorg, de Lokale Monitor Wonen, etc. Alle beschikbare informatie is geanalyseerd
en samengevoegd tot voorliggende rapportage.

Leeswijzer






In hoofdstuk 2 schetsen we het kader voor de regio. We vatten de belangrijkste onderzoeksuitkomsten van alle afzonderlijke doelgroepen samen en duiden de regionale opgave. Het hoofdstuk kan worden beschouwd als een samenvatting van de onderzoeksuitkomsten, aangevuld met
concrete aanknopingspunten voor beleidsuitwerking.
In de hoofdstukken 3 tot en met 9 werken we de verschillende doelgroepen nader uit. Achtereenvolgens komen aan de orde: Vergunninghouders en AMV’ers, Kwetsbare ouderen, Uitstroom
Beschermd Wonen GGZ, Uitstroom opvangvoorzieningen, Uitstroom jeugdopvang, Relatiebrekers
en Arbeidsmigranten. Aan het eind van elk hoofdstuk formuleren we doelgroep-specifieke aanbevelingen.
In bijlage I is een begrippenlijst opgenomen met daarin een overzicht van gehanteerde begrippen
en definities. Bijlage II biedt een weergave van de jaarlijkse huisvestingsopgave per regiogemeente.
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2 Huisvesting van bijzondere doelgroepen
Wat betekent de woonbehoefte van bijzondere doelgroepen voor de vraag naar woningen in de regio
Hart van Brabant? Deze vraag vormt het vertrekpunt van dit hoofdstuk. We schetsen een kader voor de
regio, waarbij we ingaan op vraag en aanbod en het duiden van de regionale opgave. Dit mondt uit in
een aantal concrete overkoepelende aanbevelingen die dienen als aanknopingspunten voor (regionaal)
beleid. Het hoofdstuk is in feite een samenvatting van de belangrijkste uitkomsten uit het onderzoek. In
de hoofdstukken 3 tot en met 9 wordt de huisvestingsbehoefte van de afzonderlijke doelgroepen nader
uitgewerkt.

2.1 Regionale opgave Hart van Brabant
De woonbehoeften van bijzondere doelgroepen zijn divers, elke doelgroep vraagt een eigen zorgvuldige
benadering. Het gaat om wensen: wat willen doelgroepen graag? Maar ook om kaders: onder welke
voorwaarden kunnen doelgroepen zo goed mogelijk zelfstandig wonen? De onderstaande tabel geeft
een weergave van het aantal woningen dat jaarlijks extra benodigd is voor het huisvesten van
bijzondere doelgroepen in de regio, met daarbij de gewenste en benodigde woonkwaliteiten.
Tabel 2.1:

Regio Hart van Brabant. Huisvestingsopgave per doelgroep op regionaal niveau, in aantal woningen/wooneenheden
per jaar (in de periode 2017 - 2022), uitgesplitst naar gewenste en benodigde woonkwaliteit
Doelgroep
Opgave per jaar (tot 2022)
Woonkwaliteit
Vergunninghouders
+125 tot +150
Betaalbaar (tot € 600), vooral gezinswoningen en
zelfstandige woningen
appartementen
AMV’ers
+90
Goedkoop (tot € 400), kamergewijs / woningsplitsing, mix
onzelfstandige eenheden
met studenten, begeleiding beschikbaar
Ouderen met behoefte aan
+60
Nabij zorg, gelijkvloers, passend bij woonwensen nieuwe
Verzorgd Wonen
woningen Verzorgd Wonen
generatie ouderen, met technologie/domotica
Uitstroom Beschermd
+35 tot +50
Betaalbaar (tot € 500), begeleiding beschikbaar, mag
Wonen GGZ
zelfstandige woningen
kleinschalig, prikkelarme woonomgeving, enige mate van
stedelijkheid
Uitstroom Maatschappelijke
+180 tot +190
Betaalbaar (tot € 500), begeleiding beschikbaar
opvang
zelfstandige woningen
Uitstroom Vrouwenopvang
Ex-gedetineerden

Uitstroom Jeugdopvang

+80 tot +90
zelfstandige woningen
+ 40 tot +50
zelfstandige woningen in Tilburg,
overige gemeenten maatwerk*
+60 tot +75
onzelfstandige eenheden

Relatiebrekers

Betaalbaar (tot € 500), begeleiding beschikbaar, veilige
woonomgeving
Betaalbaar (tot € 500), begeleiding beschikbaar,
beperken kans op recidive
Goedkoop (tot € 400/€ 500), kamergewijs / kleinschalig
zelfstandig, gevoel van eigenheid, centrumlocatie,
passende woonomgeving, enige mate van stedelijkheid
Sociaal (tot € 700), snel beschikbaar

+65 tot +120
zelfstandige woningen
Arbeidsmigranten
+125 tot +170
Sociaal (tot € 700) / Betaalbaar (tot € 600) afhankelijk van
zelfstandige woningen
inkomen, permanente vestiging, goede prijs/kwaliteit
(permanent)
Short stay en Mid stay
Goedkoop (tot € 400/€ 500), nabij werklocatie, kwaliteit
woonvormen (tijdelijk) **
ondergeschikt aan prijs
* Alleen voor de gemeente Tilburg is cijfermateriaal beschikbaar met betrekking tot de uitstroom van ex-gedetineerden. Naar
eerste grove schatting bedraagt de opgave in de overige gemeenten enkele woningen per jaar.
** Naast de vraag naar zelfstandige woningen groeit ook de behoefte aan wooneenheden voor tijdelijk verblijvende arbeidsmigranten. Het gaat dan om woonvormen voor Short stay en Mid stay. De groei van het aantal tijdelijk verblijvende arbeidsmigranten bedraagt + 3.700 tot + 5.200 personen in de periode 2016 - 2020. Dit is niet één op één te vertalen naar een
benodigd aantal woningen, omdat tijdelijke arbeidsmigranten gedurende wisselende periodes in Nederland verblijven. Zie
voor nadere toelichting de deelrapportage ‘Huisvesting van Arbeidsmigranten in de regio Hart van Brabant’ van 31 maart
2017.
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Wat de doelgroepen kenmerkt is dat zij vanwege een lage inkomenspositie nagenoeg allen een sterke
afhankelijkheid hebben van voldoende betaalbaar woningaanbod, voornamelijk in de sociale huursector. Maar woonkwaliteit strekt verder dan een passende prijs. Het gaat evengoed om een woonomgeving die aansluit op de persoonlijke situatie van mensen. Het gaat om de aanwezigheid van een
netwerk en acceptatie vanuit de omgeving. Het gaat om het bieden van voldoende mogelijkheden voor
zorg en begeleiding aan huis. Ook gaat het om een goede bereikbaarheid en om woonaantrekkelijkheid
en nabijheid van voorzieningen. Kortom, het gaat om voldoende beschikbaarheid van woningen die
aansluiten bij de specifieke wensen en behoeften. Woonkwaliteiten die per doelgroep, en zelfs per
persoon, sterk kunnen verschillen.

2.2 Gewenste en benodigde woonkwaliteit
Binnen de huisvestingbehoeften van kwetsbare doelgroepen maken we onderscheid naar gewenste en
benodigde woonkwaliteit. In het eerste geval gaat het om de woonvoorkeuren en wensen van de
doelgroepen zelf. Het tweede geval heeft betrekking op de randvoorwaarden die gesteld worden om
doelgroepen adequaat te huisvesten. Grofweg gaat het dan om betaalbaarheid, beschikbaarheid van
begeleiding en ondersteuning en een woonomgeving die aansluit op de wensen van de doelgroep en
terugval zoveel mogelijk voorkomt.

Betaalbaarheid van de woning
Veel van de genoemde kwetsbare doelgroepen hebben een inkomen op of net boven bijstandsniveau en
kunnen zonder hulp van huurtoeslag hun maandelijkse woonlasten niet opbrengen. Een woning met
een huurprijs tot € 400 à € 500 is voor hen het maximaal haalbare. Daarnaast is schuldenproblematiek
een veelvoorkomend verschijnsel. Vanwege strikte toelatingsvoorwaarden in de sociale huursector,
beperkt dit dikwijls de mogelijkheden voor het vinden van een passende woning.

Beschikbaarheid van begeleiding en ondersteuning
Vooral voor de uitstroom uit de opvangvoorzieningen geldt dat de overgang naar een eigen woning in
veel gevallen valt te beschouwen als (opnieuw) een stap naar een zelfstandig leven, met alle bijkomende
verantwoordelijkheden. Kwetsbare personen kunnen dat vaak niet alleen en hebben behoefte aan
ondersteuning en begeleiding. Het passend huisvesten van deze mensen valt of staat met de mogelijkheid om ze op een goede manier te ondersteunen in hun dagelijks leven, vanuit professioneel vlak en
vanuit het eigen sociale netwerk.

Een passende woonomgeving
Ook de woonomgeving speelt een belangrijke rol. Vooral voor de zorgdoelgroepen moet een zorgvuldige afweging gemaakt worden als het gaat om woonlocatie. Alles moet erop gericht zijn de kans op
terugval te minimaliseren. Denk bijvoorbeeld aan GGZ-cliënten die in een prikkelarme omgeving moeten
wonen, aan vrouwen uit de vrouwenopvang die vanwege veiligheidsoverwegingen niet terug kunnen
naar hun vertrouwde thuissituatie of aan jongeren die buiten bereik van verslavingsgevoelige plekken
moeten blijven. Een passende woonkwaliteit is afhankelijk van meerdere factoren, waaronder de
problematiek waarmee mensen te maken hebben, en vergt maatwerk per persoon.
Een uitgebreide toelichting op de gewenste benodigde woonkwaliteit per doelgroep komt aan bod in de
hoofdstukken 3 tot en met 9.
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2.3 Woningaanbod voor bijzondere doelgroepen
Zoals gesteld doen de meeste bijzondere doelgroepen een beroep op de sociale huursector, waarbij de
specifieke woningvraag per doelgroep (en per persoon) verschilt. Binnen de regio Hart van Brabant zijn
verscheidene woningcorporaties actief. Gezamenlijk bezitten zij zo’n 60.000 huurwoningen in de regio.
Gezien het belang van huurtoeslag voor de kwetsbare doelgroepen, ligt de nadruk van de huisvestingsopgave op het goedkope en het betaalbare segment van de sociale huursector. Het gaat dan om
woningen met een huurprijs tot de kwaliteitskortingsgrens (€ 414) of tot de eerste aftoppingsgrens
(€ 592). Dit zijn de woningen die in het kader van passend toewijzen relevant zijn voor de huurtoeslagdoelgroep, met in het bijzonder de woningen tot de kwaliteitskortingsgrens in verband met het
verkrijgen van huurtoeslag voor jongeren tot 23 jaar. De corporaties bezitten gezamenlijk bijna 39.000
1
huurwoningen met een huurprijs tot € 592, waarvan 8.300 woningen met een huurprijs onder € 414 .

Beschikbaarheid van woningaanbod
Het totale woningaanbod zegt weinig over de beschikbaarheid. Een woning die bewoond is, kan immers
niet ingezet worden ten behoeve van kwetsbare doelgroepen. Relevant is te onderzoeken hoeveel van
deze woningen jaarlijks beschikbaar komen en welk aandeel daarvan aangewend zou moeten worden
voor bijzondere doelgroepen. Uit verhuurgegevens van de corporaties blijkt dat gemiddeld genomen
circa 8% van de woningen met een huurprijs tot € 592 jaarlijks vrijkomt. Hoewel deze mutatiegraad per
gemeente en zelfs per woningtype kan verschillen, hanteren we het in dit hoofdstuk als uitgangspunt
om het vrijkomend aanbod te bepalen. Omgerekend naar aantal woningen komen er jaarlijks ongeveer
3.120 zelfstandige woningen beschikbaar (8% van 39.000 woningen).
Naast de corporaties zijn er andere instellingen actief die eveneens beschikken over woningaanbod voor
bijzondere doelgroepen. Het gaat dan om woonplaatsen binnen de zorginstellingen of om particulieren,
bijvoorbeeld uitzendbureaus of werkgevers die huisvesting voor arbeidsmigranten verzorgen.

2.4 Huisvestingsopgave bijzondere doelgroepen
De vraag van bijzondere doelgroepen landt primair in de sociale huursector en dan vooral in het goedkope en betaalbare segment. Opgeteld is er tot 2022 jaarlijks behoefte aan zo’n 650 tot 820 zelfstandige
woningen, 150 tot 165 onzelfstandige eenheden (vaak kamers), 60 plaatsen verzorgd wonen en Short
stay en Mid stay woonvormen voor tijdelijke arbeidsmigranten.
Om de vraag naar zelfstandige woningen ten behoeve van bijzondere doelgroepen te bedienen is
ongeveer 21% tot 26% van het jaarlijks vrijkomende aanbod aan zelfstandige woningen (tot € 592)
benodigd. Het betekent dat gemiddeld één op de vier woningen dient te worden toegewezen aan een
woningzoekende die gerekend wordt tot een van de bijzondere doelgroepen. Dit is een opgave die een
aanzienlijk beslag legt op het vrijkomende aanbod aan sociale huurwoningen. In belangrijke mate is dit
een gevolg van de recente trends en ontwikkelingen die het beroep op zelfstandig wonen voor
bijzondere doelgroepen vergroot. Voor de onzelfstandige wooneenheden en verzorgd wonen is het niet
mogelijk een dergelijke inschatting te maken, omdat niet bekend is hoeveel van deze woningen jaarlijks
vrijkomen.
Minstens zo belangrijk als de aantallen is de kwalitatieve invulling van de vraag. Het huisvesten van
bijzondere doelgroepen vraagt een uiterst zorgvuldige benadering. Elke doelgroep heeft haar eigen
1

Wooneenheden in bezit van TBV wonen, Tiwos, Woonstichting ’t Heem, Wonen Breburg, Leystromen, Woonveste, Casade,
Woonzorg Nederland. Overige corporaties met bezit binnen de regio hebben niet deelgenomen aan het onderzoek. Hun totale
bezit in de regio bedraagt ruim 1.500 woningen.
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specifieke wensen en behoeften, die binnen de doelgroepen zelfs per persoon kunnen verschillen.
Daarbij gelden per doelgroep randvoorwaarden die bepalend zijn voor de mate waarin de woning en
woonomgeving passen bij de persoonlijke situatie. Niet elke vrijkomende woning past dan ook
automatisch bij een woningzoekende uit een van de genoemde doelgroepen. Huisvesting is per definitie
maatwerk. Bij de ene doelgroep weegt dit zwaarder dan bij de andere doelgroep. In de hoofdstukken 3
tot en met 9 gaan we hierop nader in.

2.5 Overkoepelende aanbevelingen
Vanuit de uitkomsten van het onderzoek en vanuit de gesprekken die wij hebben gevoerd met
gemeenten, corporaties, particulier huisvesters en zorginstellingen, komen we tot een aantal overkoepelende aanbevelingen:


Wellicht voor de hand liggend, maar zeer belangrijk: regionale samenwerking staat centraal. Het gaat dan om
de samenwerking tussen de regiogemeenten onderling, alsmede om de samenwerking van gemeenten met
woningcorporaties, zorginstellingen, zorgverzekeraars en zorgkantoor, particuliere huisvesters en maatschappelijke instanties. Deze instellingen spelen een cruciale rol bij de huisvesting van bijzondere doelgroepen
en hebben doorgaans een goed zicht op de (ontwikkeling van de) woonbehoeften van deze doelgroepen.



In aansluiting op het bovenstaande is het nodig dat gemeenten, corporaties en zorginstellingen (nog) meer op
één lijn komen. In de praktijk merken wij vaak dat instanties elkaars taal onvoldoende spreken. Iedere instantie
is krachtig op haar eigen werkveld, maar samenwerking is strikt noodzakelijk om de huisvestingsopgave op te
pakken. Echte samenwerking gaat ver. Het betekent het delen van informatie, maken van resultaatafspraken
en het bieden van een kijkje in elkaars keuken. Dit kan bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een gezamenlijk
gedragen visie, het daadwerkelijk gezamenlijk oppakken van vraagstukken of het opstellen van een samenwerkingskader.



Blijf afspraken maken over de beschikbaarheid van woningaanbod met corporaties en zorginstellingen,
bijvoorbeeld over contingentwoningen of extramuraal woon-zorgaanbod. Hierbij gaat het ook om het gesprek
over de vaak strikte toelatingsvoorwaarden voor woningen in de sociale huursector in relatie tot schuldenproblematiek. In het geval van de woningcorporaties zijn de jaarlijkse prestatieafspraken het meest geschikte
middel om hierover afspraken te maken.



Zorg voor uniformering in de afspraken tussen gemeenten, woningcorporaties, zorginstanties en andere
partners, ook als het gaat om financiering van zorg en ondersteuning. Elke doelgroep zou idealiter in elke
gemeente onder dezelfde voorwaarden een woning moeten kunnen betrekken. Wel is het noodzakelijk hierbij
ruimte te houden voor het leveren van individueel maatwerk in specifieke gevallen.



Lever maatwerk per doelgroep. Elke doelgroep vergt een eigen zorgvuldige benadering als het gaat om de
woning en woonkwaliteit, dit kan binnen de doelgroepen zelfs per persoon verschillen. Sluit bij het toevoegen
en/of toewijzen van woningen zo goed mogelijk aan op deze woonkwaliteit. Zorginstellingen en maatschappelijke instanties hebben hierop doorgaans goed zicht.



Sluit bij de ontwikkeling van nieuw woningaanbod aan op de specifieke woonwensen van bijzondere doelgroepen, maar verken tegelijkertijd ook of het flexibel inzetten van deze woningen voor meerdere doelgroepen
(op termijn) tot de mogelijkheden behoort. Dit bevordert de toekomstbestendigheid van het vastgoed.



Voorkom (te) hoge concentraties van kwetsbare doelgroepen in bepaalde wijken. Dit geldt vooral de sociaal
zwakkere wijken. Zorg voor een spreiding van doelgroepen over de gemeente om het draagvlak vanuit de
wijken te verbeteren.



Verken de mogelijkheden voor het gemengd huisvesten van doelgroepen. Nidos heeft positieve ervaringen
met het huisvesten van AMV’ers met studenten. Verder zijn in den lande ruime ervaringen opgedaan met
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Magic-mix projecten. Het gemengd huisvesten van meerdere doelgroepen draagt bij aan draagvlak uit de
omgeving. Ook geeft het een ‘bufferfunctie’ om pieken in de huisvestingsbehoefte op te vangen.


Blijf de behoefteontwikkeling van bijzondere doelgroepen periodiek monitoren en bijstellen. Ontwikkeling van
de omvang van doelgroepen is in sommige gevallen (bijvoorbeeld vergunninghouders) uiterst onzeker en kan
van jaar tot jaar verschillen.
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3 Vergunninghouders en Alleenstaande
Minderjarige Vreemdelingen
3.1 Achtergronden
Verhoogde asielinstroom leidt tot een extra huisvestingsopgave
De verhoogde asielinstroom heeft de laatste jaren geleid tot een extra huisvestingopgave voor het
huisvesten van vergunninghouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning). De rijksoverheid stelt per
gemeente een minimale huisvestingsopgave vast in de vorm van een halfjaarlijkse taakstelling. Ook
Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen met een verblijfsvergunning worden meegerekend in deze
taakstelling. De regiogemeenten zijn primair verantwoordelijk voor het realiseren van de taakstelling,
waarbij zij nauw samenwerken met de woningcorporaties.
De voorlopige verwachting voor de komende jaren is dat de instroom van asielzoekers en de huisvestingsopgave rond vergunninghouders terugloopt. De instroom is echter uiterst onzeker en vraagt
periodieke monitoring.

Regionaal Plan van Aanpak
De gemeenten binnen Hart van Brabant hebben in 2016 gezamenlijk het ‘Plan van Aanpak Verhoogde
Asielinstroom’ vastgesteld. Het plan van aanpak beschrijft de regionale visie, uitgangspunten en
afspraken rond het huisvesten van vluchtelingen en vergunninghouders. De rode draad door het plan
van aanpak luidt als volgt:
 De huisvesting en opvang van vluchtelingen dient vooral lokaal te worden opgepakt.
 Elke gemeente realiseert naar rato een eerlijk aandeel van de opgave.
 Gemeenten zijn waar nodig bereid een extra bijdrage te leveren in het huisvesten van vergunninghouders. Bijvoorbeeld door het realiseren van opvangmogelijkheden voor vergunninghouders
bovenop de reguliere taakstelling.
 Bij de uitwerking van het plan van aanpak voert de regio Hart van Brabant geen discussie rond
groot- of kleinschaligheid. Zij hanteert de term “eigenschaligheid”, omdat elke gemeente tenminste
naar rato bijdraagt.
Uitvoering van het plan van aanpak moet bijdragen aan regionale afstemming en het adequaat huisvesten van vluchtelingen en vergunninghouders binnen de regio Hart van Brabant.

3.2 Realisatie van de taakstelling
Gemeenten hebben al jaren een verantwoordelijkheid in het organiseren van huisvesting voor
vergunninghouders; gemeentelijke taakstellingen zijn dan ook van alle tijden. De sterke instroom van
asielzoekers in de laatste jaren heeft er echter toe geleid dat de discussie rond de taakstellingen hoog
op de maatschappelijke agenda staat. In belangrijke mate is dit een gevolg van het grote aantal asielzoekers en vluchtelingen dat vanuit Afrika en vanuit het Midden-Oosten (vooral Syrië) richting Europa
trekt. In de tweede helft van 2015 piekte de instroom van vluchtelingen en het aantal asielaanvragen in
Nederland. Nadien is het aantal nieuwe aanvragen teruggelopen.
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Figuur 3.1:

Regio Hart van Brabant. Eerste asielaanvragen per halfjaar op nationaal niveau, uitgesplitst naar land van herkomst
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Bron: Eurostat 2017 / Stichting Vluchtelingenwerk 2017.

Het grote aantal asielaanvragen in de tweede helft van 2015 leidde ertoe dat het jaar 2016 een piekjaar
vormt als het gaat om de huisvesting van vergunninghouders. We zien dit terug in de gemeentelijke
taakstellingen.
Tabel 3.1:

Regio Hart van Brabant. Taakstelling huisvesting vergunninghouders per regiogemeente, 2013 t/m 2017
2017-II
2017-I
2016
2015
2014
Dongen
15
20
65
44
24
Gilze en Rijen
16
20
67
45
25
Goirle
14
18
60
40
22
Heusden
26
33
110
74
41
Hilvarenbeek
9
12
39
27
15
Loon op Zand
14
18
59
40
22
Oisterwijk
15
20
66
45
24
Tilburg
124
161
536
358
193
Waalwijk
28
36
119
80
44
Regio HvB
261
338
1.121
753
410
Bron: Ministerie BZK 2017.

2013
17
17
15
28
10
15
17
132
30
281

De piek in de huisvestingsopgave lijkt voorlopig achter de rug. In de tweede helft van 2016 was sprake
van een lagere asielinstroom, waardoor minder vergunningen zijn afgegeven dan verwacht. De
taakstelling voor de eerste helft van 2017 is hiervoor gecorrigeerd en bedraagt 338 vergunninghouders
op regionaal niveau. Dit is beduidend lager dan de tweede helft van 2016 waar deze opgave 601
vergunninghouders betrof. De lagere taakstelling in de eerste helft van 2017 is mede bedoeld om
gemeenten met een achterstand gelegenheid te bieden in te lopen. Eind 2016 waren op nationaal
niveau namelijk nog bijna 15.000 vergunninghouders in asielzoekerscentra in afwachting van een
woning. De taakstelling voor de tweede helft van 2017 valt lager uit dan de taakstelling in de eerste helft
van het betreffende jaar.
In het regionale ‘Plan van Aanpak Verhoogde Asielinstroom’ maken regiogemeenten de afspraak dat
iedere gemeente in beginsel zelf verantwoordelijk is voor het realiseren van de gemeentelijke
taakstelling. Dit wil echter niet zeggen dat zij dit volledig afzonderlijk van elkaar doen. Op regionaal
niveau stemmen zij af hoe zij de taakstelling realiseren en of gemeenten elkaar onderling ondersteunen,
door bijvoorbeeld een deel van de taakstelling uit te wisselen. Uitgangspunt van het plan van aanpak is
dat de huisvestingsopgave in regionaal verband wordt opgepakt.
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Tabel 3.2:

Regio Hart van Brabant. Aantal vergunninghouders gehuisvest per regiogemeente, tweede helft 2016
Gehuisvest in
Gehuisvest t.o.v.
Taakstelling
Taakstelling
periode jan-mei
gecorrigeerde
2017-I 2017-I gecorrigeerd*
2017
taakstelling
Dongen
20
20
30
150%
Gilze en Rijen
20
32
17
53%
Goirle
18
-9
9
>100%
Heusden
33
38
44
116%
Hilvarenbeek
12
20
14
70%
Loon op Zand
18
19
13
68%
Oisterwijk
20
42
29
69%
Tilburg
161
110
259
235%
Waalwijk
36
33
58
176%
Regio Hart van Brabant
338
305
473
155%
*Taakstelling gecorrigeerd voor voorsprong of achterstand.
Bron: Ministerie BZK / COA / Opnieuw Thuis 2017.

Hoewel niet elke Hart van Brabant-gemeente haar taakstelling tot op heden heeft gehaald, zijn de
gemeenten er gezamenlijk in geslaagd de regionale taakstelling te realiseren. Medio 2017 staan zij op
een voorsprong op regionaal niveau. Dit is een goed teken, zij hoeven geen achterstanden uit eerdere
jaren in te halen.

Huisvesten van vergunninghouders
Vergunninghouders hebben over het algemeen een lage inkomenspositie en worden doorgaans
gehuisvest binnen de sociale huursector (en dan vooral in goedkopere woningen met een huur tot de
aftoppingsgrenzen). Het huisvesten van vergunninghouders wordt daarom in elke Hart van Brabantgemeente gedaan in samenwerking met de woningcorporaties. De corporaties in de regio hebben de
laatste jaren het gros van de taakstelling voor hun rekening genomen.
Tabel 3.3:

Regio Hart van Brabant. Huurwoningen van de corporaties toegewezen aan vergunninghouders, 2013 – 2016**
2016
2015
2014
2013
Woonveste
27
25
23
12
Casade
171
128
Niet bekend
Niet bekend
Tilburgse corporaties*
184
160
123
40
Woonzorg Nederland
2
0
0
Niet bekend
Leystromen
66
Niet bekend
Niet bekend
Niet bekend
Totaal
450
* De Tilburgse corporaties Tiwos, Wonen Breburg, TBV Wonen en Woonstichting ’t Heem hebben gezamenlijk gegevens
aangeleverd via Woning in Zicht (Wiz).
** Naast de bovengenoemde corporaties bezitten Vestia, Brabant Wonen, Woonservice Meander en WSG (in beperkte mate)
huurwoningen binnen de regio Hart van Brabant. Laatstgenoemde corporaties hebben niet deelgenomen aan het onderzoek.
Bron: Gegevensaanlevering Woningcorporaties Hart van Brabant 2017.

In 2016 hebben de corporaties in de regio in totaal 450 sociale huurwoningen toegewezen aan
vergunninghouders. De regiogemeenten hebben met de corporaties en huurdersverenigingen in de
prestatieafspraken vastgelegd dat de corporaties ook in 2017 en in de komende jaren hun bijdrage
leveren aan de taakstelling, in veel gevallen naar rato van hun bezit per gemeente. Belangrijke
afwegingscriteria hierbij zijn de druk op de sociale huurwoningvoorraad en de gevolgen voor
wachttijden en de slaagkansen van reguliere woningzoekenden.

3.3 Huisvestingsopgave komende jaren
De verwachting is dat de taakstelling rond het huisvesten van vergunninghouders in 2016 voorlopig het
hoogtepunt bereikte. De taakstelling voor 2017 valt lager uit, namelijk het huisvesten van 599
vergunninghouders. De verwachting voor de eerste helft van de 2018 is dat de taakstellingen verder
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teruglopen. Het aantal te huisvesten vergunninghouders bedraagt op landelijk niveau circa 6.000
vergunninghouders (ten opzichte van 10.000 vergunninghouders in de tweede helft 2017). Voor de regio
Hart van Brabant betekent het dat de taakstelling in de eerste helft van 2018 ongeveer 160
vergunninghouders bedraagt.

Woningen ten behoeve van vergunninghouders
Niet voor iedere vergunninghouder is een zelfstandige woning benodigd. Sommigen vestigen zich in
gezinsverband of met gezinshereniging, anderen vestigen zich als alleenstaande. Het COA ging in 2015
uit van een gemiddelde woningbezetting van 2 vergunninghouders per woning op nationaal niveau.
Inzicht in de verhuurgegevens van woningcorporatie Leystromen toont dat in 2016 gemiddeld 2,3
vergunninghouders per adres zijn gehuisvest. Hierbij is nog geen rekening gehouden met eventuele nareizigers. Uit de verhuurgegevens van woningcorporatie Leystromen blijkt dat zij 39 personen heeft
gehuisvest in de eerste twee maanden van 2017, waarvan 13 door gezinshereniging. Dit wil zeggen dat
voor een derde van de gehuisveste vergunninghouders geen extra woongelegenheid benodigd is. De
corporatie verwacht dat de gemiddelde woningbezetting in de komende jaren toeneemt en ongeveer
neerkomt op gemiddeld 3 personen per woning als gevolg van gezinshereniging. Omdat de vraag per
gemeente kan verschillen achten we het wenselijk dit gemiddelde enigszins lager aan te houden en gaan
we uit van een gemiddelde woningbezetting van 2,5 tot 3 personen.
Daarnaast blijven niet alle vergunninghouders in hun eerste woning wonen. De veronderstelling is vaak
dat zij uiteindelijk naar de grote steden trekken. Onderzoek dat Companen uitvoerde voor de rijksoverheid laat zien dat dit in het verleden beperkt gebeurde. Ongeveer 85% van de vergunninghouders
blijft wonen in de eerste vestigingsgemeente. Uit de gegevensuitvraag onder gemeenten in de regio
blijkt dat dit aandeel binnen Hart van Brabant hoger ligt, voor zover de gemeenten hierop zicht hebben
(oplopend tot aandelen van 99%). Voor dit onderzoek hanteren we als uitgangspunt dat een aandeel
van 95% blijft wonen in de eerste gemeente.
Als we deze uitgangspunten toepassen op de regionale taakstelling van 599 vergunninghouders in de
regio Hart van Brabant in 2017, betekent dit een woningbehoefte van circa 190 tot 230 woningen.

Lange termijnprognose
De ontwikkeling van de taakstellingen is sterk afhankelijk van externe omstandigheden. Als we er van
uitgaan dat de jaarlijkse taakstelling in de periode 2018 tot 2022 gemiddeld min of meer gelijk blijft,
kunnen we een voorzichtige inschatting maken van de woningbehoefte op langere termijn. We stellen
dat de de taakstelling voor de tweede helft van 2018 ongeveer gelijk is aan de eerste helft van 2018. Dit
komt overeen met een jaarlijkse opgave van circa 350 vergunninghouders. Opgeteld bij de opgave voor
2017 komt dit volgens de bovenstaande berekeningswijze neer op een regionale woningbehoefte van
ongeveer 630 tot 760 woningen in de periode 2017 - 2022. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken stelt
2
(terecht) dat prognoses omtrent de asielinstroom en taakstellingen uiterst onzeker zijn . Het bepalen
van de exacte huisvestingsopgave in de komende jaren vraagt periodieke bijstelling, bij voorkeur minimaal halfjaarlijks. Een gelijkmatige verdeling van de woningvraag over de regio, naar rato van de taakstelling per gemeente, leidt tot de volgende huisvestingsopgave per regiogemeente.

2

Ministerie BZK (2016) Kamerbrief: Taakstelling huisvesting vergunninghouders, eerste helft 2017 en tweede helft 2017.
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Tabel 3.4 Regio Hart van Brabant. Huisvestingsopgave vergunninghouders, in aantal woningen per regiogemeente
% van totale regionale
taakstelling
Opgave 2017 - 2022*
Gemiddeld per jaar*
Dongen
6%
35 - 45 woningen
5 - 10 woningen
Gilze en Rijen
6%
40 - 45 woningen
10 woningen
Goirle
5%
35 - 40 woningen
5 - 10 woningen
Heusden
10%
60 - 75 woningen
10 -15 woningen
Hilvarenbeek
3%
20 - 25 woningen
5 woningen
Loon op Zand
5%
35 - 40 woningen
5 - 10 woningen
Oisterwijk
6%
35 - 45 woningen
10 woningen
Tilburg
48%
305 - 365 woningen
60 - 70 woningen
Waalwijk
11%
65 - 80 woningen
15 woningen
Regio Hart van Brabant
100%
630 - 760 woningen
125 tot 150 woningen
*afgerond op vijftallen.
Bron: Companen 2017.

Zoals beschreven in hoofdstuk 2 ligt het jaarlijks vrijkomend aanbod in de sociale huursector op
gemiddeld 3.120 huurwoningen (met een huurprijs tot € 592). Bij een gelijkblijvende sociale woningvoorraad is jaarlijks ongeveer 4% tot 5% van het vrijkomend aanbod benodigd ten behoeve van het
huisvesten van vergunninghouders, waarbij de opgave in 2017 hoger is dan in de jaren 2018 - 2022.

Gewenste woonkwaliteit
De gewenste huisvestingsvorm is afhankelijk van de samenstelling van het huishouden. Kleine huishoudens vestigen zich doorgaans vaker in de meer stedelijke gemeenten. Kleinere woningen volstaan
om de woningvraag van deze groep te bedienen. De vraag van gezinnen spreidt zich meer evenredig
over de regio. Zij hebben doorgaans behoefte aan ruimere gezinswoningen. De gemiddelde woningbezetting in Tilburg, en in mindere mate ook in Waalwijk en Heusden, valt naar verwachting lager uit
dan in de kleinere gemeenten. De woningbehoefte in de steden ligt daarom naar verwachting aan de
bovenkant van de in de bovenstaande tabel gepresenteerde bandbreedte.

3.4 Huisvesting Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen
De opvang van Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV’ers) neemt een bijzondere positie in
als het gaat om huisvesting. De voogdij en opvang van deze groep valt buiten de Jeugdwet, en behoort
daarmee niet tot de primaire verantwoordelijkheid van de gemeenten. Stichting Nidos en het COA zijn
gezamenlijk verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van AMV’ers, waarbij Nidos de rol van
wettelijk voogd vervult. In het ‘Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom’ van het Rijk en de VNG uit
2015 is vastgelegd dat het Rijk inzet op kleinschalige opvang van AMV’ers, om op die manier zoveel
mogelijk te voorkomen dat AMV’ers in de (crisis)noodopvang terecht komen. Uitgangspunt hierbij is dat
de kleinschalige opvang georganiseerd wordt in dezelfde regio als waar de eerste opvang door het COA
plaatsvindt. Dit gebeurt in praktijk niet altijd. Huisvesting in dezelfde regio draagt bij aan de
instandhouding van het sociale netwerk dat AMV’ers opbouwen, hun deelname in onderwijsinstellingen
en het continueren van gerichte zorg en ondersteuning. Hoewel de gemeenten geen primaire
verantwoordelijkheid hebben, is gemeentelijke inspanning benodigd om ruimte beschikbaar te stellen
aan Nidos (en het COA) voor het realiseren van kleinschalige opvanglocaties. Het Rijk heeft met de VNG
afgesproken dat AMV’ers met een verblijfsvergunning meegerekend worden in de taakstelling van de
gemeente waarin zij geplaatst worden. Binnen de Hart van Brabant-gemeenten zijn op dit moment circa
300 AMV’ers gehuisvest. Zij zijn als volgt verdeeld over de regiogemeenten:
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Tabel 3.5

Regio Hart van Brabant. Huisvesting AMV’ers per gemeente in maart 2017, uitgesplitst naar woonsituatie.
Aantal AMV’ers gehuisvest Woonsituatie
Dongen
1 Inwonend bij familie
Gilze en Rijen
15 Inwonend bij familie, Procesopvanglocatie azc
Goirle
37 Kinderwoongroepen, Kleine wooneenheden
Heusden
0 Hilvarenbeek
1 Inwonend bij familie
Loon op Zand
5 Inwonend bij familie
Oisterwijk
78 Procesopvanglocatie azc
Tilburg
147 Kinderwoongroepen, Kleine wooneenheden
Waalwijk
15 Kleine wooneenheden
Regio Hart van Brabant
299

Bron: Nidos, maart 2017.

Een deel van de AMV’ers verblijft op dit moment in een procesopvanglocatie (pol) in het asielzoekerscentrum. Een pol is de verblijfsplaats waarin asielzoekers verblijven in afwachting van de asielprocedure.
Na afronding van de procedure stromen zij door naar opvangvoorzieningen elders in het land. Nidos
geeft aan dat dit niet per definitie in de regio hoeft plaats te vinden. Daarnaast woont een groot
gedeelte van de AMV’ers in kinderwoongroepen of in kleine wooneenheden. De kinderwoongroepen
zijn vooral bedoeld voor jonge kinderen. In deze woonvormen wonen circa 10 tot 12 kinderen samen en
is 24-uurs begeleiding aanwezig. De kleine wooneenheden zijn bedoeld voor de oudere kinderen. Hier
wonen vier personen samen op een locatie, waarbij 4 à 5 uur begeleiding per dag beschikbaar is. Tot slot
verblijven enkele AMV’ers bij familieleden (niet in de eerste lijn) die reeds in Nederland woonachtig zijn.

Uitstroom opvanglocaties
Vanaf het moment dat AMV’ers de leeftijd van 18 jaar bereiken, hebben gemeenten een verantwoordelijkheid voor het bieden van passende huisvesting. Nidos voorziet de grootste opgave voor uitstroom
van deze doelgroep in Tilburg, Waalwijk en Goirle. In deze gemeenten werkt Nidos samen met de
gemeenten en Kompaan en de Bocht aan de overgang naar een zelfstandig leven. In aantallen gaat het
in heel 2017 om bijna 90 AMV’ers die doorstromen naar zelfstandig wonen. Verdeeld over de drie
gemeenten gaat het om 60 personen in Tilburg, 21 personen in Goirle en 8 personen in Waalwijk. De
opgave in de overige gemeenten is beperkt. De meeste AMV’ers zijn in deze gemeenten gehuisvest bij
familieleden. Vaak blijven zij daar wonen als ze 18 jaar worden.
De ontwikkeling van de doelgroep AMV’ers is afhankelijk van de jaarlijkse asielinstroom. Net als bij de
vergunninghouders gaan we er in de komende jaren van uit dat de huisvestingsopgave min of meer
gelijk blijft. Ook hier geldt dat prognoses uiterst onzeker zijn en periodieke bijstelling vragen.

Gewenste woonkwaliteit
AMV’ers die doorstromen naar zelfstandig wonen hebben weinig financiële draagkracht en bevinden
zich qua inkomenspositie doorgaans op bijstandsniveau. Vanwege hun leeftijd maken zij geen tot
beperkt aanspraak op huurtoeslag. Zij zijn aangewezen op (zeer) goedkope vormen van huisvesting.
Nidos geeft aan dat deze groep tot vorig jaar werd gehuisvest in zelfstandige wooneenheden. Met het
oog op begeleiding was dit niet altijd wenselijk. Vanwege het ontbreken van sociale contacten en
beperkte integratie in de wijk, leidt deze wijze van huisvesting dikwijls tot isolement van de jongeren.
De laatste tijd werkt Nidos in toenemende mate met onzelfstandige wooneenheden. Dit gaat vaak
gepaard met een mix van deze jongeren met bijvoorbeeld studenten. Nidos heeft positieve ervaringen
met het mixen van doelgroepen. Het gaat dan om kamergewijze verhuur en om het splitsen van
reguliere zelfstandige woningen voor bewoning door meerdere personen. Het COA geeft aan dat dit
laatste voor corporaties niet altijd eenvoudig is. Het splitsen van woningen brengt praktische en
administratieve belemmeringen met zich mee (denk aan contractuele verplichtingen, zicht op
begeleiding en handhaving).
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Naast een geschikte wooneenheid, is de mogelijkheid voor het leveren van begeleiding van belang voor
het huisvesten van jongeren met een verblijfsstatus. Het gaat dan niet alleen om woonbegeleiding,
maar ook om begeleiding op andere levensdomeinen, zoals werk, financiën en verdere integratie.
Nidos geeft aan dat voor wat betreft de woonlocatie er geen specifieke eisen gesteld worden aan
huisvesting. In principe kan dit in een reguliere woonwijk plaatsvinden. Jongeren zijn vrij te kiezen waar
zij willen wonen en kunnen zelfstandig op zoek gaan naar een passende woning. De praktijk leert dat zij
dit vaak niet doen en afwachten tot zij worden gehuisvest in de gemeente waarin zij zijn opgevangen.
Van belang is de draagkracht en acceptatie van de wijk. Huisvesting vraagt een goede communicatie met
de buurt.
Tot slot benoemt Nidos dat partijen er tot op heden altijd in geslaagd zijn AMV’ers die doorstromen
naar zelfstandig wonen te huisvesten. Ze benadrukt echter dat het gaat om een behoorlijk complexe
opgave. De afhankelijkheid van goedkope woonruimte is groot, terwijl het aanbod vaak krap is. De
laatste tijd verloopt het huisvesten van de jongeren dan ook moeizamer. Daarnaast is er sprake van
piekmomenten in de huisvestingsopgave. Veel van de jongeren worden op hetzelfde moment 18 jaar
oud (meestal op 1 januari of 1 juli). Dit betekent dat de vraag naar zelfstandige woonruimte zich niet
gelijkmatig spreidt over het jaar.

3.5 Conclusies en aanbevelingen
De piek in de huisvestingsopgave rond vergunninghouders lijkt voorlopig voorbij. Na de extreem hoge
asielinstroom in de tweede helft van 2015 nam de vraag naar passende huisvesting toe. De regiogemeenten binnen Hart van Brabant zijn er met de woningcorporaties in geslaagd de regionale taakstelling te realiseren. Medio 2017 staan zij op een voorsprong in het realiseren van de taakstelling
vergunninghouders. In de komende jaren blijft vraag bestaan naar passende woningen voor vergunninghouders, al is die vraag minder groot dan in 2016. Dit is onder andere het gevolg van de lagere asielinstroom en een toenemend aantal vergunningshouders dat wordt gehuisvest met gezinshereniging.
In de prestatieafspraken tussen de gemeenten en corporaties is vastgelegd dat de corporaties hun
bijdrage leveren aan het realiseren van de taakstelling. Gezinssamenstelling is daarbij bepalend voor het
gewenste woningaanbod. Huisvesten van gezinnen met kinderen of gezinshereniging vraagt (ruime)
gezinswoningen, terwijl kleinere woningen (of onzelfstandige wooneenheden) volstaan voor alleenstaanden. Betaalbaarheid is een belangrijke voorwaarde, omdat vergunninghouders doorgaans worden
gekenmerkt door een lage inkomenspositie. In de meeste gevallen zoeken zij een woning met een
huurprijs tot de aftoppingsgrenzen.
De huisvestingsopgave rond AMV’ers die uitstromen uit de opvangvoorzieningen concentreert zich in de
gemeenten Tilburg, Waalwijk en Goirle en bedraagt circa 90 personen in 2017. De gewenste woonkwaliteit voor deze doelgroep bestaat uit goedkope onzelfstandige wooneenheden, waarin zij eventueel
gemixt met andere doelgroepen (bijvoorbeeld studenten) samenleven. Het spanningsveld doet zich voor
in een beperkt aanbod (zeer) goedkope woonruimte en daarbij een groeiende vraag naar goedkope
woonruimte, ook vanuit andere (kwetsbare) doelgroepen.
Verwachting voor de komende jaren is dat de huisvestingsopgave rond vergunninghouders en AMV’ers
min of meer gelijk blijft aan het niveau van 2017. Prognoses rond deze doelgroep zijn echter uiterst onzeker, vanwege de sterke afhankelijkheid van externe ontwikkelingen (bijvoorbeeld oorlogen en
bedreigingen in de landen van herkomst). Inspelen op de vraagontwikkeling vraagt dan ook periodieke
bijstelling.
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Aanbevelingen

Blijf de exacte huisvestingsopgave rond vergunninghouders en AMV’ers periodiek bijstellen, bij voorkeur
minimaal halfjaarlijks bij het vaststellen van de taakstellingen. Houdt bij het bepalen van het aantal toe te
wijzen woningen rekening met schommelingen in de taakstelling.

Betrek woningcorporaties bij het bepalen van de huisvestingsopgave en het gewenste woningaanbod. De doelgroepen zijn sterk afhankelijk van goedkoop/betaalbaar woningaanbod en behoren daarmee tot de doelgroep
van corporaties. Ook hebben corporaties doorgaans zicht op aanstaande gezinsherenigingen en de betekenis
hiervan voor het gewenste woningaanbod.

Zet in op toevoeging van (zeer) goedkope vormen van huisvesting ten behoeve van AMV’ers die uitstromen uit
de opvang. En verken verdere mogelijkheden voor het mixen van deze jongeren met andere doelgroepen,
bijvoorbeeld studenten. Dit draagt bij aan integratie en voorkomt isolement van jongeren (en eventuele
problematiek als gevolg daarvan). Werk hierbij nauw samen met woningcorporaties en instanties zoals Nidos.
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4 Kwetsbare ouderen
4.1 Achtergronden
Ouder wordende samenleving
In het Regionaal Woonkader wordt expliciet aandacht besteed aan de ouder wordende bevolking en de
eisen die dit stelt aan het aanbod wonen in combinatie met zorg in de regio. De rijksoverheid heeft met
de extramuralisering van inwoners met een lichtere zorgvraag, een beweging ingezet die maakt dat
extra aandacht nodig is voor de positie van kwetsbare ouderen op de woningmarkt. Het woonkader
signaleert daarbij dat de vraag van ouderen in toenemende mate gedifferentieerd is. Er zijn steeds meer
ouderen met meer financiële mogelijkheden. Ouderen die andere keuzes maken dan generaties vóór
hen en in staat en bereid zijn meer te betalen voor hun huisvesting en zorgbehoefte. Daar staat
tegenover dat er nog steeds een grote groep ouderen is met alleen een AOW-uitkering die weinig
financiële ruimte hebben voor woonlasten.

Vraagontwikkeling wonen met zorg
In het woonkader wordt geconstateerd dat woningbouwprogramma’s van gemeenten in de regio nog
onvoldoende inspelen op de woningbehoefte van (toekomstige) senioren en dat bouwprogramma’s
hierop moeten worden aangepast. Gemeenten zullen de ontwikkeling van nieuw aanbod gericht op
senioren hierbij met elkaar afstemmen. Dat vraagt inzicht in de ontwikkeling van de vraag naar vormen
van wonen met zorg, de invulling die zorgaanbieders geven aan de zorgcomponent en de mogelijkheden
en (kwalitatieve) eisen van toekomstige senioren in de regio.
In dit hoofdstuk brengen wij de vraag naar wonen met zorg voor ouderen in beeld. We maken een
prognose van de ontwikkeling van die vraag in de komende vijftien jaar. We betrekken hierbij
nadrukkelijk de gevolgen van de extramuralisering van ouderen met een lichte zorgvraag en maatschappelijke effecten, zoals de opkomst van de participatiesamenleving, technologische ontwikkelingen
en de aanstaande generatiewissel (het ouder worden van de babyboomgeneratie). De geprognosticeerde vraag zetten wij af tegen het huidige woningaanbod in de regio.

4.2 Ontwikkeling van het aantal ouderen
Het aantal inwoners in de regio Hart van Brabant neemt volgens de bevolkingsprognose van de
3
provincie in de komende vijftien jaar toe van ongeveer 441.500 inwoners in 2016 naar zo’n 460.600
inwoners in 2031; een toename met 4%. Binnen de regio verschilt deze ontwikkeling tussen de
gemeenten. Het inwonertal van de gemeente Tilburg groeit met +7% het hardst. Deze ontwikkeling past
in de algemene trend van groeiende steden in Nederland. Ook Gilze en Rijen, Waalwijk en Heusden
kennen volgens de prognose een aanzienlijke inwonersgroei. In Dongen, Goirle, Hilvarenbeek, Loon op
Zand en Oisterwijk groeit het aantal inwoners volgens de prognose slechts beperkt of is zelfs sprake van
een lichte afname van de bevolkingsomvang. Het aantal ouderen in de regio neemt sterk toe als gevolg
van vergrijzing.

3

Provincie Noord-Brabant, Bevolkingsprognose 2014.
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Figuur 4.1:

Regio Hart van Brabant. Ontwikkeling van het aantal inwoners in de leeftijd van 65 jaar en ouder, naar leeftijdsklasse, 2016 - 2031
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Bron: Provincie Noord-Brabant, 2014.

In de periode 2016 - 2031 stijgt het aantal inwoners in de leeftijd van 65 jaar en ouder van zo’n 80.000
naar 112.000, een toename met 40%. Daarbij neemt het aandeel oudere senioren (75 - 84-jarigen en 85plussers) beduidend sterker toe dan het aandeel huishoudens in de leeftijd van 65 - 74 jaar.
Tabel 4.1:

Regio Hart van Brabant. Relatieve ontwikkeling van het aantal inwoners in de leeftijd van 65 jaar en ouder, naar
leeftijdsklasse, 2016 - 2031
65 - 74 jaar
75 - 84 jaar
85+
Dongen
+18%
+81%
+95%
Gilze en Rijen
+21%
+74%
+85%
Goirle
+8%
+85%
+120%
Heusden
+27%
+66%
+92%
Hilvarenbeek
+26%
+56%
+148%
Loon op Zand
+19%
+72%
+76%
Oisterwijk
+14%
+51%
+90%
Tilburg
+23%
+57%
+57%
Waalwijk
+11%
+71%
+90%
Regio
+20%
+64%
+78%
Bron: Provincie Noord-Brabant, 2014.

Het aantal 65 - 74-jarigen in de regio stijgt in de periode 2016 - 2031 met 20%. Voor de 75 - 84-jarigen
en de 85-plussers bedraagt deze groei 64% en 78%. Deze ontwikkeling spreidt zich niet evenredig over
de regio. Het regionale gemiddelde wordt sterk beïnvloed, omdat Tilburg relatief gezien minder sterk
vergrijst. In Tilburg neemt volgens de prognose het aantal 65 - 74-jarigen weliswaar wat sterker toe dan
gemiddeld in de regio, de toename van het aandeel 75 - 84-jarigen en 85-plussers ligt lager dan
gemiddeld (+57% voor beide groepen). In absolute aantallen is de groei van het aantal ouderen in de
regio veruit het grootst in Tilburg. Ruim 35% van de totale groei in het aantal 75-plussers komt voor
rekening van de stad.
In de kleinere gemeenten in de regio is de toename van het aantal oudere senioren relatief gezien in
veel gevallen (aanzienlijk) groot. Vooral in Dongen en Goirle neemt het aantal 75 - 84-jarigen sterker toe
dan gemiddeld. Ook het aantal 85-plussers neemt in de kleinere gemeenten relatief sterk toe, oplopend
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tot +120% en +148% in respectievelijk Goirle en Hilvarenbeek. Dit betekent meer dan een verdubbeling
van het aantal inwoners van 85 jaar en ouder in de periode tot en met 2031.
De ontwikkeling van met name het aandeel oudere senioren is van invloed op de vraag naar
verschillende vormen van wonen met zorg. In de volgende paragrafen gaan wij hierop nader in. Hierbij
gaat het vooral om de vraag hoe de behoefte aan zelfstandige woningen met zorgaanbod (al dan niet
geclusterd) voor mensen met een naar verhouding lichte zorgvraag zich gaat ontwikkelen. Door de
toenemende mogelijkheden voor cliënten met een zwaardere zorgvraag om in hun eigen woning te
blijven wonen, is het ook relevant de ontwikkeling en woonbehoeften van deze groep in beeld te
brengen. Hierop van invloed zijn bijvoorbeeld technologische ontwikkelingen die zorg op afstand
mogelijk maken of de mogelijkheden om intramurale indicaties extramuraal te verzilveren in de vorm
van een Volledig Pakket Thuis of een Modulair Pakket Thuis.

4.3 Trends en ontwikkelingen in de vraag naar wonen met
zorg
Zoals in de voorgaande paragraaf beschreven neemt het aantal ouderen in de regio de komende vijftien
jaar fors toe. Deze demografische ontwikkeling is zeer bepalend voor de vraag naar Beschermd Wonen
4
(intramuraal) en Verzorgd Wonen (extramuraal, de voormalige verzorgingstehuizen, serviceflats en
aanleunwoningen) voor ouderen. Een strikt demografische doorrekening van de ontwikkeling van de
vraag doet geen recht aan de invulling van de behoefte aan verschillende vormen van wonen met zorg.
Er zijn diverse trends en ontwikkelingen te benoemen die van invloed zijn op de wijze waarop kwetsbare
ouderen met een zorgbehoefte wonen en de mate waarin zij afhankelijk zijn van professionele zorg.

Mogelijkheden om intramurale indicaties extramuraal in te vullen (VPT en MPT)
Mensen met een intramurale WLZ-indicatie (ZZP4 of hoger) kunnen hieraan invulling geven in een
extramurale situatie door gebruik te maken van een Volledig-Pakket-Thuis (VPT) of een ModulairPakket-Thuis (MPT). De indicatie verandert daardoor niet, de plek waar de zorg wordt afgenomen wel.
De verwachting is dat het VPT een grote vlucht gaat nemen in de komende jaren, wat forse
consequenties heeft voor de vraag naar de traditionele intramurale plekken.

Generatiewissel ouderen na 2024
Vanaf 2024 begint de generatie van de babyboomers de leeftijd van 80 jaar te bereiken. De babyboomgeneratie bestaat uit ouderen die doorgaans meer welvarend en zelfredzaam zijn dan de generatie voor
hen. De babyboomgeneratie heeft andere woonwensen dan de huidige generatie ouderen. Het beeld is
dat zij zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen en ook beter in staat zijn te regelen dat dit kan.
Ook is men meer dan de voorgaande generatie in staat zorg zelf te organiseren. Dit leidt naar
verwachting tot een relatieve afname van de vraag naar intramurale zorg met verblijf. In absolute
aantallen blijft de vraag naar verwachting echter substantieel, het gaat immers om een grote groep
ouderen.

Technologische ontwikkelingen leiden tot meer zelfredzaamheid
De opkomst van steeds meer technologische mogelijkheden betekent (op termijn) dat mensen langer
thuis kunnen blijven wonen en pas later een beroep doen op zorg met verblijf. Mensen kunnen ook
4

Beschermd Wonen Ouderen: zorg met verblijf voor ouderen met een intramurale indicatie voor Verpleging en Verzorging (Wlzgefinancierd). Met deze definitie sluiten we aan bij de terminologie uit de bevolkingsprognose Noord-Brabant (2014). Het gaat
nadrukkelijk niet om Beschermd Wonen onder de Wmo.
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langer thuis worden verzorgd. Zo is het mogelijk om op afstand de medische situatie van cliënten te
monitoren, via een beeldschermverbinding op gezette tijden of als dat nodig is contact te hebben met
cliënten, cliënten op afstand de juiste hoeveelheden medicijnen aan te bieden en te monitoren of deze
worden ingenomen, etc. Dit zijn ontwikkelingen waarop ook zorgverzekeraars inspelen.

Cultuuromslag van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij
Er wordt in de samenleving in toenemende mate een beroep gedaan op de zelfredzaamheid van
mensen die te maken krijgen met beperkingen en op het invullen van de zorgbehoefte door mantelzorgers. Dat betekent een verschuiving van professionele zorg naar informele zorg en heeft uiteindelijk
een dempend effect op de vraag naar professionele zorg.

4.4 Vraagprognose wonen met zorg
Beschermd Wonen
Onder Beschermd Wonen voor ouderen verstaan we de intramurale plaatsen waar ouderen 24-uurszorg
ontvangen (Wlz-gefinancierd). De ontwikkeling dat het in toenemende mate mogelijk is ook zwaardere
zorg en verpleging in de eigen woning te ontvangen, is van grote invloed op de vraag naar plaatsen
Beschermd Wonen. Om het effect hiervan te duiden, brengen wij twee vraagprognoses in beeld:
1. Basisprognose: een vraagprognose die is gebaseerd op de demografische vraagontwikkeling,
gecombineerd met ontwikkeling in wet- en regelgeving die bepalend is voor de toegang tot
Beschermd Wonen (extramuralisering).
2. Prognose inclusief aannames: een vraagprognose die volgt uit het meewegen van de in de vorige
paragraaf beschreven (maatschappelijke) trends en ontwikkelingen.
Basisaannames
Bij de doorrekening van de vraagprognoses (zowel de basisprognose als de prognose die rekening houdt met
maatschappelijke trends en ontwikkelingen) hanteren we de volgende basisaannames:

Ouderen met een naar verhouding lichte zorgvraag, de voormalige Zorg-Zwaarte-Pakketten (ZZP’s) 1 tot en
met 3, hebben geen toegang meer tot intramurale zorg. De extramuralisering van deze groepen is gaande en in
2019 wonen geen ouderen met deze lichte ZZP’s meer intramuraal.

Van de geëxtramuraliseerde ouderen met ZZP4 blijft een deel extramuraal wonen. In 2020 is deze ontwikkeling
voltooid.
Aanvullende aannames
Bij de prognose die rekening houdt met de genoemde trends en ontwikkelingen zijn voorts de volgende aanvullende aannames gedaan:

Door de verbetering van de kwaliteit van de thuiszorg, wijkverzorging, wijkverpleging en de beschikbaarheid
van wijkbehandeling voor somatische ouderen neemt de omvang van de groep ouderen met ZZP6 die woont in
een intramurale setting af in de periode 2016 - 2031. Ouderen wonen langer thuis met de nodige zorg en
begeleiding.

Door de mogelijkheden om intramurale indicaties extramuraal te verzilveren (VPT en MPT) neemt de vraag
naar intramurale plaatsen voor ZZP5 (psychogeriatrische klachten) en ZZP6 (somatische klachten) af in de
periode 2016 - 2031. Ouderen wonen langer thuis met de nodige zorg en begeleiding. De vraag naar
intramurale plaatsen verschuift naar een vraag naar extramuraal wonen (Verzorgd Wonen of thuis wonen met
zorg en begeleiding).

Door de generatiewissel neemt de vraag naar intramurale plaatsen voor ZZP6 licht af in de periode tot 2024 en
aanzienlijk af in de periode tot 2035. Die ontwikkeling is er ook voor de vraag naar intramurale plaatsen voor
ZZP5, zij het in mindere mate. De afname van de vraag naar intramurale plaatsen na 2024 is ingegeven door de
aanname dat de babyboomgeneratie meer middelen en zelfregie heeft om zelf verzorging te organiseren.

Door technologische ontwikkelingen neemt de vraag naar intramurale plaatsen voor ZZP5 en ZZP6 licht af.
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Figuur 4.2:

Regio Hart van Brabant. Vraagprognose Beschermd Wonen voor ouderen, basisprognose en bijgestelde prognose op
basis van aannames ten aanzien van de effecten van trends en ontwikkelingen, 2015 - 2031
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Bron: WoonZorgWeter Companen.

De vraag naar intramurale plaatsen voor ouderen (Beschermd Wonen) in de regio neemt in de eerste
periode af, als gevolg van de extramuralisering van de lichte ZZP’s. Vervolgens neemt de vraag toe onder
invloed van de demografische ontwikkeling, namelijk als gevolg van de sterke toename van het aantal
oudere senioren in de regio. Als de beschreven aanvullende aannames worden meegerekend, valt te
zien dat de behoefte aan intramurale plaatsen voor ouderen beduidend lager uitvalt dan in de
demografische doorrekening (basisprognose). Dit is het gevolg van het feit dat zorg beter thuis te
organiseren is en er sprake zal zijn van een generatie senioren die beter in staat is hun zorg zelf te
regelen en dit ook graag zelf doet. In absolute aantallen blijft het een substantiële opgave.
Tabel 4.2:

Regio Hart van Brabant. Vraagprognose Beschermd Wonen voor ouderen, basisprognose en bijgestelde prognose op
basis van aannames ten aanzien van de effecten van trends en ontwikkelingen, 2017 - 2032
Prognosejaar
Basisprognose
Prognose incl. aannames
2017
3.170
3.120
2022
3.250
3.060
2027
3.620
3.080
2032
3.960
3.150
Bron: WoonZorgWeter Companen.

In absolute zin ramen wij de vraag naar intramuraal Beschermd Wonen voor ouderen (Wlz-gefinancierd)
op dit moment (peildatum 2017) in de regio op zo’n 3.100 tot 3.200 plaatsen. De behoefte neemt nog
iets af doordat de lichte ZZP’s uit de intramurale instellingen verdwijnen en er geen instroom meer is
van deze groepen. Rekening houdend met de beschreven trends en ervan uitgaande dat in toenemende
mate ouderen met een zwaardere zorgvraag in staat zijn en ook wensen zo lang mogelijk thuis te blijven
wonen, neemt de vraag naar intramurale plaatsen in Beschermd Wonen de komende tien tot vijftien
jaar in absolute zin niet toe tot boven het huidige niveau. Dat zegt overigens niets over het aantal
ouderen dat zwaardere zorg nodig heeft, maar alleen dat zij in de toekomst anders zullen wonen en dat
de wijze waarop hen zorg wordt geleverd verandert (minder vaak intramuraal). De stabiele vraag naar
plaatsen Beschermd Wonen in combinatie met een toenemend aantal ouderen met een zwaardere
zorgbehoefte heeft naar verwachting wel gevolgen voor de vraag naar Verzorgd Wonen. De woon867.107/G | Regionaal kader Huisvesting Bijzondere doelgroepen
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vormen die hieronder vallen en de doorgaans geconcentreerde ligging van deze woningen rond zorgsteunpunten, maakt ze in de basis zeer geschikt voor ouderen die zorg ontvangen via een VPT of MPT.
Wij gaan er in onze raming dan ook van uit dat de vraag naar de extramurale verzilvering van
intramurale indicaties met deze VPT- en MPT-pakketten leidt tot een verhoogde vraag naar Verzorgd
Wonen. In zekere zin is hierbij dus sprake van communicerende vaten.

Verzorgd Wonen
Verzorgd Wonen heeft betrekking op zelfstandige (vaak geclusterde) woningen die specifiek zijn gericht
op het leveren van zorg. Het betreft doorgaans voormalige verzorgingstehuizen, aanleunwoningen en
serviceflats. Het gaat nadrukkelijk niet om de reguliere woningen van ouderen, waar ook in toenemende
mate zorg kan worden geleverd. Zoals in de vorige paragraaf beschreven leidt de mogelijkheid om zorg
af te nemen in de vorm van een VPT of MPT naar verwachting tot een toename in de vraag naar
woningen die gelabeld zijn als Verzorgd Wonen. Een belangrijk vraagpunt hierbij hangt samen met de
generatiewissel. De verwachting is dat woningen die traditioneel geschaard worden onder Verzorgd
Wonen, vaak niet de kwaliteit hebben die aansluit bij de woonwensen van de babyboomgeneratie die
op leeftijd geraakt. Huishoudens die behoren tot deze generatie hebben ook vaak de financiële
mogelijkheden om andere keuzes te maken en blijven vaker in hun huidige woning wonen. Dit maakt de
Verzorgd Wonen-woningen op termijn kwetsbaar.
Basisaannames
Bij de doorrekening van de vraagprognoses (zowel de basisprognose als de prognose die rekening houdt met
maatschappelijke trends en ontwikkelingen) hanteren we de volgende basisaannames:

Als gevolg van de extramuralisering van de voormalige lichte ZZP’s neemt de vraag naar Verzorgd Wonen toe;
de ZZP’s 1 en 2 blijven zelfstandig wonen, een deel van ZZP3 en een deel van de geëxtramuraliseerde groep
ZZP4 kiest voor Verzorgd Wonen. Dit leidt tot extra vraag naar Verzorgd Wonen.
Aanvullende aannames
Bij de prognose die rekening houdt met de genoemde trends en ontwikkelingen zijn voorts de volgende aanvullende aannames gedaan:

De mogelijkheid om intramurale indicaties extramuraal te verzilveren middels VPT of MPT leidt tot een
toename van de vraag naar Verzorgd Wonen. De achtergrond hiervan is dat VPT en MPT goed in te zetten zijn
in woonvormen Verzorgd Wonen en de verwachting is dat zorgaanbieders hier op sturen. De aanname is dat
een aanzienlijk deel van de extramuraal verzilverde indicaties voor ZZP5 en ZZP6 leidt tot een vraag naar
Verzorgd Wonen.

Door de opkomst van de participatiesamenleving neemt de vraag naar verzorgd wonen licht af in de komende
vijf jaar. Ouderen zijn beter in staat om langer in hun huidige woning te blijven wonen.

Als gevolg van de generatiewissel neemt de vraag naar Verzorgd Wonen licht af in de periode tot 2024 en wat
sterker af in de periode daarna.
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Figuur 4.3:

Regio Hart van Brabant. Vraagprognose Verzorgd Wonen voor ouderen, basisprognose en bijgestelde prognose op
basis van aannames ten aanzien van de effecten van trends en ontwikkelingen, 2015 - 2031
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Bron: WoonZorgWeter Companen; Monitor Wonen met Zorg en Welzijn, provincie Noord-Brabant.

De extramuralisering die in eerste instantie zorgt voor een afname van de vraag naar intramurale
plaatsen, leidt in de eerste jaren tot een stijging van de vraag naar Verzorgd Wonen. Een deel van de
geëxtramuraliseerde cliënten met ZZP3 en 4 zal kiezen voor Verzorgd Wonen. Daarom is over de hele
prognoseperiode sprake van een groei van de vraag naar deze vorm van wonen met zorg. De stijging van
de vraag hangt hoofdzakelijk samen met het toenemende aantal senioren in de regio. De inzet van zorg
en verpleging in reguliere woningen door VPT en MPT leidt naar verwachting ook tot een toename in de
vraag naar Verzorgd Wonen. Daar staat tegenover dat de overgang van de verzorgingsstaat naar een
participatiemaatschappij waarschijnlijk een dempend effect heeft op de vraag naar Verzorgd Wonen.
Omdat ouderen met een zorgbehoefte vaker informele zorg ontvangen van mantelzorgers, wordt de
stap naar een woning in de nabijheid van het formele zorgaanbod uitgesteld, wat betekent dat er
minder vraag is naar deze woningen. Ook de aanstaande generatiewissel heeft een dempend effect op
de vraag naar Verzorgd Wonen. Deze nieuwe generatie ouderen is vermogender en is meer gewend
zaken zelf te regelen. Voor een deel van hen zal het betekenen dat zij andere keuzes maken rond wonen
en zorg dan de generatie voor hen en daarmee minder snel kiezen voor traditionele woonvormen in
Verzorgd Wonen.
Tabel 4.3:

Regio Hart van Brabant. Vraagprognose Verzorgd Wonen voor ouderen, basisprognose en bijgestelde prognose op
basis van aannames ten aanzien van de effecten van trends en ontwikkelingen, 2017 - 2032
Prognosejaar
Basisprognose
Prognose incl. aannames
2017
3.810
3.650
2022
4.590
3.940
2027
5.490
4.680
2032
6.180
5.370
Bron: WoonZorgWeter Companen; Monitor Wonen met Zorg en Welzijn, provincie Noord-Brabant.

De vraag naar Verzorgd Wonen in de regio wordt op dit moment geraamd op zo’n 3.600 tot 3.800
woningen. Deze vraag neemt in de basisprognose onder invloed van de vergrijzing binnen de regio
gestaag toe tot bijna 6.200 woningen over vijftien jaar. Echter, rekening houdend met de geschetste
maatschappelijke ontwikkelingen, valt de behoefte in aantallen naar verwachting lager uit dan in de
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basisprognose wordt voorzien. Desondanks gaat het in absolute aantallen om een aanzienlijke stijging
van de behoefte. Wij gaan uit van een behoefte aan circa 5.370 woningen Verzorgd Wonen in 2032. Dat
komt overeen met een toename van ruim 1.700 woningen Verzorgd Wonen in vijftien jaar tijd, nog altijd
een groei van ruim 45%.

4.5 Vraagontwikkeling per gemeente
De vraagprognoses zijn uitgewerkt op het niveau van de verschillende gemeenten binnen de regio. De
gepresenteerde regionale ontwikkelingen zijn een optelling daarvan. In deze paragraaf brengen wij de
vraagprognose Beschermd Wonen (intramuraal, Wlz-gefinancierd) en Verzorgd Wonen voor ouderen
per gemeente in beeld. De ontwikkeling van de vraag per gemeente wordt in belangrijke mate bepaald
door de omvang van de groep inwoners in de leeftijd van 75 jaar en ouder en de toekomstige
demografische ontwikkeling. In gemeenten met een bevolking die gemiddeld al ouder is, komt de vraag
naar vormen van wonen met zorg voor ouderen eerder dan in gemeenten met een gemiddeld jongere
bevolking.

Beschermd wonen

Basisprognose
2017
190
140
2022
200
150
2027
220
170
2032
250
180
Bijgestelde prognose
2017
180
140
2022
190
140
2027
190
140
2032
190
150
Bron: WoonZorgWeter Companen.

Regio

Waalwijk

Tilburg

Oisterwijk

Loon op Zand

Hilvarenbeek

Heusden

Goirle

Gilze en Rijen

Regio Hart van Brabant. Vraagprognoses Beschermd Wonen voor ouderen, basisprognose en bijgestelde prognose,
naar gemeenten en totaal, 2017 - 2032

Dongen

Prognosejaar

Tabel 4.4:

160
170
190
200

280
290
330
360

90
100
110
130

180
190
210
230

260
260
290
310

1.510
1.520
1.670
1.850

380
390
430
470

3.170
3.250
3.620
3.960

160
170
170
170

270
270
280
280

90
90
90
90

180
170
170
180

250
250
250
250

1.460
1.410
1.420
1.460

370
370
370
380

3.120
3.060
3.080
3.150
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Verzorgd Wonen

Basisprognose
2017
230
220
220
390
140
230
300
2022
280
280
280
480
180
280
360
2027
350
330
350
570
220
340
420
2032
410
380
410
660
240
390
470
Bijgestelde prognose
2017
220
210
210
380
140
220
290
2022
240
240
240
410
160
240
310
2027
300
280
300
490
180
290
360
2032
350
320
350
570
200
340
410
Bron: WoonZorgWeter Companen; Monitor Wonen met Zorg en Welzijn, provincie Noord-Brabant.

Regio

Waalwijk

Tilburg

Oisterwijk

Loon op Zand

Hilvarenbeek

Heusden

Goirle

Gilze en Rijen

Regio Hart van Brabant. Vraagprognoses Verzorgd Wonen voor ouderen, basisprognose en bijgestelde prognose,
naar gemeenten en totaal, 2017 - 2032

Dongen

Prognosejaar

Tabel 4.5:

1.630
1.890
2.240
2.460

450
560
670
760

3.810
4.590
5.490
6.180

1.550
1.640
1.910
2.160

430
480
570
650

3.650
3.940
4.680
5.370

Relatie WoonZorgWeter Companen met de Monitor Wonen met Zorg en Welzijn Noord-Brabant
De Monitor Wonen met Zorg en Welzijn, behorend bij de provinciale bevolkingsprognose Noord-Brabant, biedt
inzicht in de verwachte vraagontwikkeling naar wonen met zorg in de Brabantse regio’s en gemeenten. De provincie
signaleert stijgingen in de vraag naar verschillende woon-zorgvormen, voor het gros ingegeven vanuit het toenemend aantal ouderen in de regio. Beide prognosemodellen voorzien een (aanzienlijke) groei in de vraag naar
wonen met zorg voor ouderen, zowel als het gaat om intramurale als om extramurale plaatsen. De mate waarin
deze vraag zich manifesteert (in aantallen) verschilt per model. Hiervoor kunnen meerdere verklaringen zijn:


De definities van Beschermd Wonen en Verzorgd Wonen uit de WoonZorgWeter zijn op hoofdlijnen vergelijkbaar met de definities van Beschermd Wonen en Geclusterd Wonen uit de provinciale monitor. Op onderdelen
verschillen de gehanteerde definities echter, wat leidt tot verschillen in de uitkomsten.



De provinciale monitor brengt primair de toename van de vraag naar wonen met zorg in beeld als gevolg van
de demografische ontwikkeling. De Woonzorgweter betrekt daarnaast maatschappelijke trends en woningmarkttrends en raamt de effecten van deze ontwikkelingen. In de Woonzorgweter werken de effecten van het
langer zelfstandig wonen en het thuis organiseren van zorg daarom sterker door dan in de meer normatieve
benadering van de provinciale monitor. Dit leidt ertoe dat de vraag naar zowel Beschermd Wonen als Verzorgd
Wonen lager uitvalt dan voorzien in de monitor.



De Woonzorgweter richt zich volledig op ouderen. De provinciale monitor geeft aan dat de opgave vooral van
ouderen afkomstig is, wat impliceert dat er ook andere doelgroepen in de monitor worden meegerekend. Ook
dit betekent een verschil in uitkomsten.

De verschillende benaderingen leiden tot verschillende ramingen van de behoefte aan wonen met zorg. Evident is
dat de vraag naar wonen met zorg voor ouderen de komende jaren substantieel toeneemt. De mate waarin dit zich
voordoet kan alleen de toekomst uitwijzen.

4.6 Aanbod Verzorgd Wonen
Zoals uit de voorgaande vraagprognoses blijkt, zal in toenemende mate sprake zijn van een verschuiving
van intramuraal (Beschermd) wonen, naar extramuraal (Verzorgd) wonen. De vraag naar Verzorgd
Wonen neemt daarom aanzienlijk toe. De meest recente bron die een goed en compleet beeld geeft van
het aanbod aan extramurale vormen van wonen met zorg, is de monitor ‘Wonen met zorg en welzijn’
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van de provincie Noord-Brabant. De peildatum van het in deze monitor opgenomen aanbod is 2012. De
gegevens zijn dus vijf jaar oud, maar een meer recente bron die een integraal inzicht geeft ontbreekt.

Vraag versus aanbod
De behoefte aan extramurale vormen van wonen met zorg wordt op dit moment geraamd op zo’n 3.600
woningen (woonzorgcomplexen, aanleunwoningen, serviceflats). Deze vraag is gebaseerd op de vraag
van senioren in de leeftijd van 75 jaar en ouder. Volgens de monitor Wonen met zorg en welzijn
bedroeg het totale aanbod aan Verzorgd Wonen in de regio Midden-Brabant zo’n 3.650 woningen.
Ervan uitgaande dat het aanbod in de afgelopen jaren nog wat is toegenomen, is de conclusie dat het
aanbod in de regio als geheel op dit moment ruim voldoende toereikend is om de vraag te bedienen.
Dat betekent niet dat woningen leeg staan; aanbod creëert ook vraag en het is zeer waarschijnlijk dat
een deel van de woningen wordt bewoond door ouderen die geen concrete zorgvraag hebben, maar
bijvoorbeeld preventief naar deze voor ouderen geschikte woningen zijn verhuisd. Dat het aanbod op
regionaal niveau voldoende groot is, wil ook niet zeggen dat er lokaal geen discrepanties worden
ervaren. De monitor Wonen met zorg en welzijn geeft voor het aanbod alleen uitkomsten op regioniveau en schetst geen beeld voor de gemeenten. Ook binnen gemeenten kunnen zich fricties tussen
vraag en aanbod voordoen, bijvoorbeeld op kernniveau. Zorginstellingen en corporaties in de regio
melden dat zij knelpunten signaleren tussen vraag en aanbod en het voorkomen van wachtlijsten.

Aandachtspunten bij de vraagontwikkeling
De vraag naar Verzorgd Wonen neemt aanzienlijk toe in de komende decennia. Dit heeft alles te maken
met de grote vergrijzing die gaande is. Het aandeel 75-plussers neemt sterk toe, en daarmee ook de
vraag naar Verzorgd Wonen. Uitgaande van de bijgestelde prognose neemt de vraag naar Verzorgd
Wonen toe met zo’n 1.650 woningen. Een belangrijk aandachtspunt bij deze ontwikkeling is dat de
voorkeuren en vooral ook de mogelijkheden van ouderen veranderen. De aankomende generatiewissel
zorgt voor een toename van meer vermogende en zelfredzame ouderen. De verwachting is dat deze
ouderen er vaker voor zullen kiezen zo lang mogelijk in hun eigen (koop)woning te blijven wonen en de
stap naar een meer geschikte huurwoning zullen overslaan. Technologische ontwikkelingen rond zorg op
afstand ondersteunen deze beweging. Ook zal vaker de keuze vallen op een koopappartement in plaats
van een geschikte huurwoning. Deze ontwikkeling betekent dat de toekomstwaarde van het traditionele
Verzorgd Wonen-vastgoed een punt van aandacht wordt in de periode richting 2025, als meer mensen
van de babyboomgeneratie oud worden. De verwachting is dat de traditionele aanleunwoning vooral
aantrekkelijk zal zijn voor ouderen met alleen AOW of een klein pensioen, de groep ouderen die behoort
tot de doelgroep van woningcorporaties.

4.7 Conclusies en aanbevelingen
De vergrijzing en het toenemend aantal ouderen in de regio leiden ertoe dat de vraag naar wonen met
zorg voor ouderen groeiende is. De wijze waarop deze vraag zich manifesteert is echter aan verandering
onderhevig. De woonwensen van ouderen veranderen, mede door de langzaam vergrijzende babyboomgeneratie. Daarnaast zullen de extramuralisering van de lichtere Zorgzwaartepakketten en de
tendens dat zorg en verpleging steeds vaker en beter in de eigen (zorg)woning genoten kan worden,
gevolgen hebben voor de balans tussen intramurale en extramurale vormen van wonen met zorg. Er
treedt naar verwachting een verschuiving op van intramuraal wonen naar het zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen in een reguliere woning of in Verzorgd Wonen, waarbij intramurale zorgindicaties
extramuraal verzilverd worden. Dat leidt tot een toenemende vraag naar voor ouderen geschikte of
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geschikt gemaakte woningen. De verwachting is dat dit steeds vaker reguliere woningen betreft, en
steeds minder speciale zorgwoningen.
Aanbevelingen

Zoals aangegeven is de toekomstwaarde van het traditionele zorgvastgoed een punt van aandacht als steeds
meer ouderen met vermogen en specifieke wensen ten aanzien van wonen en zorg de leeftijd van 75 of 80 jaar
bereiken. De inschatting is dat deze woningen vooral aantrekkelijk zullen zijn voor ouderen met een lager
inkomen. Het verdient aanbeveling de marktpositie van dit zorgvastgoed nauwlettend te monitoren en tijdig
maatregelen te treffen als de verhuurbaarheid onder druk komt te staan.

Bij het nieuwbouwen van woningen moet de levensloopgeschiktheid van woningen een vanzelfsprekendheid
zijn. Ook is het wenselijk dat woningen op langere termijn ingezet kunnen worden voor andere doelgroepen
(flexibel bouwen). Bij nieuw te ontwikkelen woningaanbod moet ook rekening gehouden worden met de
bruikbaarheid van woningen voor het leveren van zorg. Dat wil zeggen dat reguliere woningen fysiek geschikt
zijn om intensieve zorg te leveren en dat woningen voldoen aan voorwaarden die vanuit wet- en regelgeving
gesteld worden (bijvoorbeeld rond Arbowetgeving en maatvoering). Gemeenten zullen hierover bij nieuwbouw
afspraken moeten maken met corporaties en ontwikkelaars.

Bij het labelen van reguliere huurwoningen voor ouderen verdient het aanbeveling afstemming te zoeken met
aanbieders van thuiszorg en thuisverpleging. Zorg is steeds beter thuis te leveren. Zorgaanbieders streven
uiteraard een efficiënte bedrijfsvoering na en de bereikbaarheid van de woningen waar zorg moet worden
geleverd is daar een aspect van.
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5 Uitstroom Beschermd Wonen GGZ
5.1 Achtergronden
Ambulantisering klinische GGZ
In de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) zijn in de afgelopen periode verschillende ingrijpende transities
in gang gezet. De rijksoverheid streeft naar ambulantisering en naar hervorming van de langdurige GGZ.
Ambulantisering is een afbouwbeleid van de intramurale zorg. Dit wil zeggen dat het aantal zorgplaatsen
in (klinische) instellingen stapsgewijs wordt afgebouwd. De intramurale voorziening wordt alleen maar
ingezet als er geen alternatieven meer zijn.
Zorgdoelgroepen binnen de GGZ
Binnen de GGZ-sector worden twee zorgdoelgroepen onderscheiden op basis van hun zorgzwaarte:

Cliënten met een indicatie voor Verblijf met Behandeling (GGZ-B); zij verblijven in een intramurale instelling
waarbij ze behandeling ontvangen gericht op herstel. Deze woonvorm wordt gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet en Wet Langdurige Zorg (Wlz) en betreft (langdurige) instellingszorg. Cliënten hebben veelal
continu zorg nodig.

Cliënten met een indicatie voor Beschermd Wonen (GGZ-C); zij verblijven eveneens in een intramurale setting
(Beschermd Wonen) waarbij ze begeleiding ontvangen gericht op het omgaan met hun psychiatrische
problematiek. Financiering vindt plaats via de Wmo en de indicatiestelling is een verantwoordelijkheid van de
gemeente. Cliënten in Beschermd Wonen zijn (nog) niet in staat zelfstandig te wonen. Inzet van beleid is om
deze cliënten zo mogelijk te laten doorstromen naar een zelfstandige woonvorm, al dan niet geclusterd.
Gemeenten hebben een wettelijke verantwoordelijkheid voor het bieden van Beschermd Wonen voor deze
doelgroep.

Uit de marktscan van de Nederlandse zorgautoriteit en uit cijfers van het Centrum Indicatiestelling Zorg
(CIZ) blijkt dat zowel landelijk als binnen de regio Hart van Brabant het aantal personen met een
indicatie voor Verblijf met Behandeling (GGZ-B) tot 2013 ongeveer stabiel was en sindsdien afneemt.
De vraag naar Beschermd Wonen (GGZ-C) vertoont al jaren een stijgende trend die samenhangt met
veranderingen in de maatschappij en in de zorg. Uit cijfers van het CIZ blijkt dat het aantal personen met
een indicatie voor Beschermd Wonen (GGZ-C) in de regio steeg in de afgelopen periode. De laatste jaren
vlakt deze groei enigszins af, mede als gevolg van de ambulantisering. Voorzieningen voor Beschermd
Wonen zijn niet langer (of in mindere mate) toegankelijk voor lichte zorgvragers.
Het uitgangspunt van Rijksbeleid voor de komende jaren is dat GGZ-cliënten zoveel mogelijk zelfstandig
blijven wonen met ambulante begeleiding. Een verschil tussen GGZ-B en GGZ-C is dat er bij de eerste
groep sprake is van een langdurige zorgzwaarte. Zij zullen, ook in de toekomst, een beroep blijven doen
op verblijf in een intramurale instelling. Zelfstandig wonen is voor hen veelal geen optie. Het uitgangspunt voor mensen met een GGZ-C indicatie is dat zij (op termijn) doorstromen naar een geclusterde
woonvorm of zelfstandige woning, waarbij zij vanuit de Wmo zorg en ondersteuning ontvangen. Dit
vraagt een uiterst zorgvuldige benadering, omdat de doelgroep (zeer) kwetsbaar is. Zo moet ambulante
zorg beschikbaar zijn om bij crisissituaties snel passende begeleiding te bieden, is de woonomgeving van
invloed op het risico van terugval en vraagt huisvesting om draagvlak en acceptatie vanuit de wijk.

Ambulantisering lichte zorg
In de GGZ-sector worden lage verblijfsindicaties niet langer afgegeven. Lichte zorgvragers (voormalige
zorgzwaartepakketten 1 en 2) maakten tot 2013 aanspraak op zorg met verblijf in een intramurale
instelling, zoals Beschermd Wonen. Als gevolg van de ambulantisering kunnen zij niet langer terecht in
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een instelling. Zij blijven zelfstandig wonen in een reguliere woning of in een (extramurale) geclusterde
woonvorm waar zij de benodigde zorg aan huis ontvangen.

5.2 Trends en ontwikkelingen in de GGZ-sector
Beddenreductie in de klinische GGZ en zwaardere zorg in Beschermd Wonen
De ambulantisering van de klinische GGZ leidt ertoe dat er minder plaatsen (bedden) voor cliënten
beschikbaar zijn in de GGZ-instellingen voor zware en langdurige zorg. Zelfstandig wonen is voor de
GGZ-B doelgroep vaak geen optie. Dit leidt er in de praktijk toe dat zij instromen in andersoortige woonvormen, waaronder Beschermd Wonen. Uitgangspunt van beleid is dat het aantal plaatsen Beschermd
Wonen in de komende jaren afneemt. Dit betekent dat de zorgvraag in Beschermd Wonen gemiddeld
genomen steeds complexer is. Alleen de zwaardere zorgvragers kunnen nog terecht in een intramurale
woonvoorziening. Aan de onderkant moeten cliënten met een lichtere zorgvraag uitstromen of worden
zij niet langer toegelaten. Zij worden geacht zelfstandig of geclusterd te wonen met ambulante
begeleiding.

Zorg aan huis
De verwachting voor de komende jaren is dat zorg aan huis een grote vlucht neemt. De mogelijkheden
om intramurale indicaties extramuraal te verzilveren nemen toe, ook in de GGZ-sector. GGZ-cliënten
worden geacht, met de juiste ambulante begeleiding, in toenemende mate zelfstandig te wonen. Vooral
de lichte zorgvragers (voormalige ZZP’s 1 en 2) worden in staat geacht zelfstandig te kunnen wonen.
Door de verminderde toegang tot Beschermd Wonen gaat dit de komende jaren in toenemende mate
ook gelden voor de zwaardere indicaties (ZZP’s 3 en 4 en wellicht op lange termijn ook de ZZP’s 5+6).
Gezien de zorgzwaarte van deze laatste groep, vraagt het huisvesten echter een uiterst zorgvuldige
benadering, mede afhankelijk van de problematiek waarmee cliënten te maken hebben.

Cultuuromslag van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij
Er wordt in de samenleving in toenemende mate een beroep gedaan op de zelfredzaamheid van
mensen. Uitgaande van het feit dat wederzijdse zorg en ondersteuning (mantelzorg door familie en
naasten) toeneemt, kan de vraag vanuit Beschermd Wonen deels in de wijk worden opgevangen. Met
het oog op de toenemende ambulantisering vergt dit de komende jaren extra aandacht. Het huisvesten
van de GGZ-doelgroep in de wijk is een onderwerp dat momenteel hoog op de maatschappelijke agenda
staat.

5.3 Vraagprognose zelfstandig wonen GGZ
Op dit moment hebben ongeveer 800 personen in de regio Hart van Brabant een indicatie voor
Beschermd Wonen. Een deel van hen verzilvert deze indicatie in één van de instellingen voor Beschermd
Wonen in de regio (RIBW Brabant, SMO Traverse, etc.). Een deel van hen ontvangt ambulante zorg aan
huis op basis van de indicatie of op andersoortige wijze. De vraag naar Beschermd Wonen en naar
zelfstandig wonen voor GGZ-cliënten is sterk afhankelijk van de beschreven (maatschappelijke) trends
en ontwikkelingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de mate waarin instanties erin slagen de uitstroom
vanuit Beschermd Wonen naar zelfstandig wonen te realiseren of om de snelheid waarmee de beddenreductie in de klinische GGZ gerealiseerd wordt.
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Invloed van trends en ontwikkelingen op de vraag naar zelfstandig wonen
Zelfstandig wonen door GGZ-cliënten met een lichte zorgvraag kan in een zelfstandige (huidige) woning,
mits voldoende passende ambulante begeleiding beschikbaar is. Voor de zwaardere zorggevallen (ZZP’s
3+4) is zelfstandig wonen niet altijd realistisch. Zij zullen behoefte houden aan geclusterde woonvormen
met voldoende begeleiding. De mate waarin de behoefte aan zelfstandig wonen, al dan niet geclusterd,
zich in de komende jaren gaat ontwikkelen wordt sterk beïnvloed door de beschreven trends en
ontwikkelingen. Om het effect hiervan te duiden, brengen wij twee vraagprognoses in beeld:
1. Basisprognose: een vraagprognose die is gebaseerd op de demografische vraagontwikkeling,
gecombineerd met ontwikkelingen in wet- en regelgeving die inhouden dat lichte zorgvragers
(voormalige ZZP’s 1 en 2) zelfstandig blijven wonen.
2. Prognose inclusief aannames: een vraagprognose die volgt uit het meewegen van de in de vorige
paragraaf beschreven trends en ontwikkelingen.
Basisaanname

Door de ambulantisering in de GGZ-sector wonen in de toekomst meer mensen met een lichte zorgvraag
zelfstandig. De lichte zorgvragers (voormalige ZZP’s 1 en 2) maken geen aanspraak op Beschermd Wonen. Zij
blijven met ambulante begeleiding zelfstandig wonen in een reguliere woning. De basisprognose gaat uit van
een demografische doorrekening van het aantal cliënten dat voorheen aanspraak maakte op Beschermd
Wonen en nu zelfstandig blijft wonen.
Aanvullende aannames
Bij de prognose die rekening houdt met de genoemde trends en ontwikkelingen zijn voorts de volgende aanvullende aannames gehanteerd:

Ambulantisering in de klinische GGZ leidt tot een meer complexe zorgvraag in Beschermd Wonen. Zware
zorgvragers die voorheen in de klinische GGZ terecht kwamen, doen in toenemende mate een beroep op
Beschermd Wonen. Dit leidt ertoe dat aan de onderkant de instroom in Beschermd Wonen wordt beperkt. Het
uitgangspunt is dat lichtere zorgvragers zelfstandig blijven wonen of op termijn uitstromen naar een
zelfstandige woning, al dan niet geclusterd. Het effect van deze ontwikkeling is aanzienlijk en betekent dat de
vraag naar zelfstandig wonen voor GGZ-doelgroepen in de komende jaren flink toeneemt.

Er zijn steeds meer mogelijkheden om ambulante zorg te organiseren. Zorgdoelgroepen met een indicatie voor
intramuraal verblijf kunnen onder voorwaarden de keuze maken zorg thuis te ontvangen. Omdat meer mensen
zorg thuis kunnen ontvangen, blijven meer zorgvragers zelfstandig wonen en neemt de vraag naar Beschermd
Wonen in beperkte mate af.

Er vindt een cultuuromslag plaats van 'verzorgingsstaat' naar 'participatiesamenleving'. Betere acceptatie
vanuit de wijk en meer informele hulp van naasten (bij financiën, administratie, werk, etc.) moeten ertoe
leiden dat meer zorgvragers zelfstandig blijven wonen. Zorginstanties in de regio geven aan dat in de praktijk
blijkt dat de acceptatie vanuit de wijk vaak een knelpunt vormt bij het huisvesten van personen met
psychiatrische problematiek. Ondanks dit knelpunt leidt de cultuuromslag tot een lichte extra behoefte aan
zelfstandig wonen.

Op basis van de bovengenoemde aannames maken we een doorrekening van de vraag naar zelfstandige
woonruimte ten behoeve van de GGZ-doelgroep in de komende jaren. Belangrijk hierbij te benoemen is
dat de ontwikkeling van de vraag naar zelfstandige woonruimte sterk samenhangt met de mogelijkheden om door te stromen uit Beschermd Wonen. Als de doelgroep niet kan doorstromen naar zelfstandige woonruimte, zal er de komende jaren meer behoefte zijn aan plaatsen Beschermd Wonen. Dit
kan leiden tot spanningen, omdat beleid uitgaat van een afbouw van het aantal plaatsen Beschermd
Wonen. De onderstaande figuur geeft een weergave van de vraagontwikkeling voor de periode 2015 tot
2030.
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Figuur 5.1

Regio Hart van Brabant. Vraag naar zelfstandige woonruimte ten behoeve van de GGZ-doelgroep, 2015 - 2030
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Bron: Woonzorgweter Companen 2017.

Vraagontwikkeling volgens de basisprognose
De woningbehoefte in de basisprognose gaat uit van een demografische doorrekening waarin de lichte
zorgvragers (voormalige ZZP’s 1 en 2) zelfstandig wonen. Door de ambulantisering kunnen zij niet langer
terecht in Beschermd Wonen en blijven zij zelfstandig wonen. De vraag vanuit deze groep groeit
evenredig mee met de ontwikkeling van de bevolking.

Invloed van trends en ontwikkelingen op de vraagontwikkeling in de regio
Rekening houdend met de aannames over de toenemende ambulantisering, ramen we dat de vraag
naar zelfstandig woningen voor GGZ-cliënten de komende jaren flink toeneemt. De meeste GGZ-cliënten
zijn alleenstaand. Het aantal cliënten stellen we daarom gelijk aan het benodigde aantal woningen. De
behoefte kan oplopen van ruim 300 woningen in 2017 tot circa 620 woningen in 2027; een groei van
gemiddeld 35 woningen per jaar.
RIBW Brabant is de grootste instelling voor Beschermd Wonen in de regio. In een interview geeft RIBW
Brabant aan, de groeiende vraag naar zelfstandig wonen voor GGZ-cliënten te herkennen. Zij stelt de
jaarlijkse behoefte voor de uitstroom vanuit haar Beschermd Wonen-voorziening op circa 25 tot 40
woningen per jaar in de periode 2017 - 2019. Het gaat dan om woningen voor cliënten die doorstromen
vanuit Beschermd Wonen naar zelfstandig wonen met begeleiding. Na verloop van tijd verwacht ook
RIBW Brabant een stabilisatie in de behoefte. Dit komt omdat de sterke nadruk op ambulante zorg
vanuit de Wmo op den duur leidt tot minder afgifte van indicaties voor Beschermd Wonen. De toegang
tot Beschermd Wonen wordt strikter en mensen blijven langer thuis wonen. RIBW Brabant benadrukt
dat het bij haar cijfers gaat om een voorlopige aanname die nog verder doorgerekend moet worden.
Naast RIBW Brabant zijn er meerdere instanties die Beschermd Wonen verzorgen in de regio. Hoewel
deze instanties in omvang minder groot zijn (als het gaat om Beschermd Wonen), geldt ook hier dat er
de komende jaren cliënten zullen doorstromen naar zelfstandig wonen. We achten het daarom
wenselijk de prognose ruim aan te houden. We ramen het aantal extra benodigde woningen in de regio
ten behoeve van GGZ-cliënten op gemiddeld 35 tot 50 woningen per jaar.
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Het gros van de vraag richt zich op reguliere huisvesting. Het gaat dan om zelfstandige woningen waar
cliënten wonen met ambulante begeleiding. Een klein gedeelte van de vraag is afkomstig van cliënten
die niet meer terecht kunnen in Beschermd Wonen, maar wel een relatief zware zorgvraag hebben
(ZZP’s 3+4). Zelfstandig wonen is voor hen vaak (nog) geen optie. Zij hebben behoefte aan meer
geclusterde woonvormen (extramuraal) waarin zij de benodigde zorg en begeleiding kunnen ontvangen,
eventueel als tussenvorm naar volledig zelfstandig wonen.

Opgave per gemeente
De opgave van de GGZ-doelgroep verdeelt zich niet evenredig over de regiogemeenten. Uit onderzoek
blijkt dat in steden relatief meer personen met psychiatrische problematiek wonen dan in kleinere
gemeenten. De vraag naar intramurale GGZ-plaatsen is in stedelijke gemeenten dan ook groter. Dit geldt
binnen de regio Hart van Brabant vooral voor Tilburg en in mindere mate voor Heusden en Waalwijk. De
vraag naar Beschermd Wonen hangt samen met het aanbod dat in steden vaak meer voorhanden is. Als
we er van uitgaan dat cliënten die doorstromen uit Beschermd Wonen, of daar niet meer terecht
kunnen, zich richten op de gemeente waar hun netwerk is, leidt dit automatisch tot een hogere huisvestingsopgave voor de stedelijke gemeenten.

Basisprognose
2017
10
10
2022
10
10
2027
10
10
Bijgestelde prognose met aannames
2017
15
15
2022
20
20
2027
20
20
*Afgerond op vijftallen.
Bron: Woonzorgweter Companen.

Regio

Waalwijk

Tilburg

Oisterwijk

Loon op Zand

Hilvarenbeek

Heusden

Goirle

Gilze en Rijen

Regio Hart van Brabant. Vraag naar zelfstandige woonruimte ten behoeve van de GGZ-doelgroep, uitgesplitst naar
de regiogemeenten, periode 2017 - 2027*

Dongen

Prognosejaar

Tabel 5.1:

10
10
10

30
30
30

5
5
5

10
10
10

10
10
10

200
205
210

30
35
35

315
325
330

15
20
20

35
50
55

10
10
15

15
20
20

15
20
20

255
345
395

40
55
60

415
560
625

5.4 Gewenste woonkwaliteit
Het huisvesten van de GGZ-doelgroep vergt een zorgvuldige aanpak en in alle gevallen maatwerk. De
problematiek waarmee deze doelgroep te maken heeft kan sterk uiteenlopen. Om te voorkomen dat
mensen terugvallen en (opnieuw) zijn aangewezen op Beschermd Wonen of instellingszorg zijn een
aantal factoren van belang.

Woonomgeving
De eerste factor is de woonomgeving. Een prikkelarme omgeving is essentieel om deze doelgroep
zelfstandig te laten wonen. Overlast van buurtgenoten of onverwachte situaties kunnen leiden tot te
veel stress, waardoor cliënten (alsnog) opgenomen moeten worden. Het is daarom wenselijk
concentratie van deze doelgroepen in de wijk zoveel mogelijk te voorkomen. Omgekeerd is dit ook van
belang voor het draagvlak vanuit de wijk, een hoge concentratie leidt in de praktijk vaak tot weerstand.
In sommige gevallen is geclusterd wonen echter wenselijk, met name voor de cliënten met zwaardere
problematiek. Kenmerkend voor de GGZ-doelgroep is dat zij in veel gevallen behoefte heeft aan enige
mate van stedelijkheid en de voorkeur geeft aan wonen in het stedelijk gebied.
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Woning
De tweede factor heeft betrekking op de woning. De doelgroep kenmerkt zich door een (zeer) laag
inkomen, dikwijls als gevolg van schuldenproblematiek. Veel cliënten hebben geen inkomen uit werk en
zijn aangewezen op een bijstandsuitkering. Betaalbaarheid van de woning staat centraal. Bij het
huisvesten van de doelgroep gaat het primair om woningen in de betaalbare of goedkope delen van de
sociale huurwoningvoorraad. Het RIBW Brabant geeft aan dat een huurprijs tot maximaal circa € 450
wenselijk is. Van belang is in ieder geval een huurprijs die recht geeft op huurtoeslag.

Ondersteuning en begeleiding
Tot slot zijn de mogelijkheden voor ondersteuning en begeleiding van belang. Deze moeten vooral
flexibel zijn. Op- en afschaling naar behoefte van de cliënt is essentieel om zelfstandig wonen mogelijk
te maken. Vooral voor de zwaardere zorgvragers (ZZP’s 3+4) is het belangrijk dat zorg en ondersteuning
op afroep binnen afzienbare tijd beschikbaar is. Het enigszins geclusterd laten wonen van zwaardere
zorgvragers draagt dan ook bij aan het efficiënt organiseren van zorg en begeleiding aan huis. Dit kan
echter op gespannen voet staan met het uitgangspunt dat een lage concentratie van de doelgroep in de
wijk wenselijk is. Het vraagt een goede communicatie met de directe omgeving.

5.5 Conclusies en aanbevelingen
Ambulantisering in de GGZ-sector heeft ingrijpende gevolgen voor de vraag naar het zelfstandig wonen
van personen met psychiatrische problematiek. Afhankelijk van de mate waarin de doorstroom vanuit
Beschermd Wonen naar zelfstandig wonen vorm krijgt, bedraagt de gemiddelde extra woningbehoefte
in de regio in de komende jaren zo’n 35 tot 50 woningen per jaar. Op lange termijn vlakt deze behoefte
af als gevolg van de zware inzet op ambulante hulpverlening vanuit de Wmo.
Het gros van de vraag naar zelfstandig wonen richt zich op goedkope woningen binnen de sociale
huursector, met een huurprijs tot maximaal € 400 à € 450. Zorg en begeleiding worden ambulant
georganiseerd. Daarnaast blijft een klein gedeelte van de doelgroep behoefte houden aan meer
geclusterde woonvormen, waarbij het mogelijk is snel zorg op afroep te leveren.
Bij het zelfstandig huisvesten van personen met psychiatrische problematiek in de wijk is het van belang
rekening te houden met de directe woonomgeving. Enerzijds is acceptatie en voldoende draagvlak
vanuit de wijk bepalend voor het zelfstandig laten wonen van GGZ-cliënten. Anderzijds vraagt het
huisvesten van GGZ-cliënten een zorgvuldige locatiekeuze, zoals een prikkelarme omgeving en een
omgeving waarin de kans op terugval geminimaliseerd wordt. Ook vraagt het om een goede afstemming
tussen de locatiekeuze en de mogelijkheden voor het (efficiënt) organiseren van ondersteuning en
begeleiding.
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Aanbevelingen

Draag zorg voor een zorgvuldige locatiekeuze bij het huisvesten van GGZ-cliënten. Vanuit de cliënt gaat het om
een locatie waar de kans op terugval minimaal is. Van belang, ook voor de zorgaanbieder, is te kiezen voor
locaties waar het organiseren van zorg en ondersteuning goed (en efficiënt) te organiseren is. Vanuit de directe
omgeving is het van belang rekening te houden met de draagkracht van de wijk. Voorkom concentraties GGZcliënten. Werk aan draagvlak door een heldere voorlichting en een goede en constante communicatie.

Maak gezamenlijke afspraken met gemeenten, corporaties, zorginstellingen en investeerders over het (langer)
zelfstandig wonen van GGZ-cliënten. Werk nauw samen en monitor de ontwikkeling van de (vraag vanuit de)
GGZ-doelgroep. Betrek corporaties, zorginstellingen en investeerders bij het huisvesten van GGZ-cliënten in de
wijk. Zoek afstemming met partijen over het zo efficiënt mogelijk leveren van zorg en begeleiding aan huis.

Voorkom wachtlijsten voor de doorstroom vanuit Beschermd Wonen naar zelfstandig wonen. Onnodig lang
verblijf in de instelling komt de cliënt niet ten goede en houdt bovendien plaatsen bezet voor cliënten die wel
zorg met verblijf nodig hebben.

Houdt bij huisvesting van GGZ-cliënten rekening met het eigen netwerk van de cliënt. Zelfstandig wonen vergt
naast ambulante begeleiding ook informele ondersteuning (mantelzorg).
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6 Uitstroom opvangvoorzieningen
6.1 Achtergronden
Verblijf in de maatschappelijke opvang
De maatschappelijke opvang biedt een tijdelijk dak boven het hoofd voor mensen met uiteenlopende
problematiek. Voorbeelden zijn dak- en thuisloosheid, geweldsproblematiek, psychiatrische problemen,
schulden, opvoedingsproblemen, verslaving, en meer. Vaak is sprake van een stapeling van problemen
die elkaar onderling beïnvloeden. Mensen die gebruik maken van de maatschappelijke opvang bevinden
zich in een kwetsbare positie. Opvang wordt dan ook vaak gecombineerd met zorg, begeleiding en/of
het verhelpen van een crisis.

Maatschappelijke opvang in Nederland
Uit landelijk onderzoek van de Federatie Opvang blijkt dat in 2015 in Nederland tenminste 58.000
5
personen een beroep deden op maatschappelijke opvang . Omdat dit onderzoek zich enkel richtte op de
leden die zijn aangesloten bij de Federatie Opvang, ligt het totaal in de praktijk hoger. De omvang van
het aantal jongeren (18 - 23 jaar) in de opvang is landelijk gezien de laatste jaren afgenomen. Het aantal
kinderen in de opvang is daarentegen sterk gegroeid. De aanhoudende signalen over een stijgend aantal
dakloze gezinnen vormt hiervoor een mogelijke verklaring.

Uitstroom maatschappelijke opvang stagneert
De Federatie Opvang concludeert in een quickscan die zij in 2016 uitvoerde, dat de uitstroom uit de
6
maatschappelijk opvang stokt vanwege het ontbreken van voldoende passende woonruimte . Het gaat
dan vooral om een tekort aan betaalbare kleine 1-2 kamerwoningen. Het gevolg van het ontbreken van
passende woonruimte is dat mensen onnodig lang in de opvang verblijven. Dit is echter niet de enige
reden. Ook komen uitstromers door schuldenproblematiek (of andere problemen) vaak niet in aanmerking voor een sociale huurwoning, als gevolg van strikte toewijzingscriteria. Regelgeving werkt in
veel gevallen knellend en huisvesters blijken huiverig voor het huisvesten van deze doelgroepen. Vooral
de uiteenlopende problematiek waarmee deze mensen te maken hebben, maakt huisvesting complex.

Vrouwenopvang
Tot de leden van de Federatie Opvang behoren ook instanties voor vrouwenopvang in Nederland. Uit de
quickscan blijkt dat, hoewel minder dan bij de maatschappelijke opvang, in de vrouwenopvang cliënten
eveneens vaak onnodig lang verblijven. Ook hier vormen het ontbreken van woningaanbod, schuldenproblematiek en een lage inkomenspositie vaak belemmeringen voor doorstroming. De uitstroom uit de
vrouwenopvang bestaat vooral uit moeders met kinderen. Gezien hun gezinssituatie hebben zij doorgaans juist behoefte aan gezinswoningen.

Huisvesting ex-gedetineerden
Per jaar keren in Nederland ongeveer 30.000 ex-gedetineerden terug in de samenleving. Zij krijgen
tijdens gevangenschap hulp om zaken op orde te krijgen. Dit moet voorkomen dat ex-gedetineerden
opnieuw de fout in gaan. Een (ex-)gedetineerde is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar terugkeer in de
samenleving (re-integratie). Het gevangeniswezen en gemeenten ondersteunen hierbij. Samen zetten zij

5
6

Federatie Opvang (2016) Cijfers maatschappelijke opvang 2015.
Federatie Opvang (2016) Een (t)huis voor iedereen. Uitkomsten quickscan wonen.
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7

zich in voor een zo goed mogelijke re-integratie. Ook wonen is hiervan een onderdeel, net als het
verzorgen van werk en inkomen, het afhandelen van schuldenproblematiek en het regelen van
eventuele zorg en begeleiding. Als deze zaken op orde zijn, is de kans kleiner dat een ex-gedetineerde
opnieuw een strafbaar feit pleegt. Ook voorkomt het overlast in gemeenten. Om de terugkeer in de
maatschappij te bespoedigen is het vinden van onderdak een belangrijke voorwaarde.

6.2 Maatschappelijke opvang in de regio Hart van Brabant
Verblijf en ambulante begeleiding
De maatschappelijke opvang binnen de regio Hart van Brabant wordt voor het grootste gedeelte
georganiseerd door Stichting Maatschappelijke Opvang Traverse. We gebruiken informatie uit een
telefonisch interview met Traverse om de uitstroom uit de maatschappelijke opvang te bepalen. De
cijfers zijn gebaseerd op de situatie eind 2015. Traverse maakt onderdeel uit van het Vangnet voor
8
maatschappelijke opvang in de centrumgemeente Tilburg. Ruim 500 cliënten verblijven in de opvangvoorzieningen of ontvangen ambulante begeleiding van Traverse. De opvangvoorzieningen concentreren zich in Tilburg, ambulante begeleiding wordt ook geboden in andere regiogemeenten. Onderstaande tabel geeft een weergave van de huidige verblijfssituatie van cliënten.
Tabel 6.1: Regio Hart van Brabant. Aantal cliënten van Smo Traverse, uitgesplitst naar verblijfssituatie
Opvangvoorziening
Cliënten in verblijf
Vangnetvoorziening (beginfase)
95 cliënten

25 cliënten op locatie De Reit (vanaf 2016)

45 cliënten op locatie De Meander

25 cliënten op locatie De Loop
Beschermd Wonen/Beschermd Wonen in aanvraag (inclusief 88 cliënten
Wlz)
Zelfstandig wonen op locatie met begeleiding
Circa 35 cliënten

15 cliënten op locatie De Kreek

3 cliënten op locatie De Spreng

6 cliënten in een woonhuis

4 gezinnen op locatie De Wetering
Housing First
35 cliënten
Skaeve Huse
7 cliënten
Eigen adres (zelfstandig wonen met ambulante begeleiding)
255 cliënten
Extra gezinsopvang
2 gezinnen
Bron: Smo Traverse 2017.

Een deel van de cliënten woont op dit moment op een eigen adres. Zij wonen zelfstandig en ontvangen
ambulante begeleiding van Traverse. Een deel van deze cliënten huurt zelfstandig bij de corporaties. Het
overige deel van de cliënten op een eigen adres huurt een woning die op naam staat van Traverse. De
stichting huurde in 2015 in totaal 109 woningen van de Tilburgse corporaties. Het verblijf in de
woningen van Traverse is in principe tijdelijk. De stichting kent doorstroomwoningen, waarin cliënten
tot maximaal een jaar verblijven, waarna ze dienen door te stromen naar een eigen woning. Ook zijn er
de ‘Traverse huur’-woningen. In deze woningen kunnen cliënten tot maximaal twee jaar verblijven. Deze
woningen worden ingezet wanneer cliënten voor langere tijd ambulante begeleiding behoeven.

Instroom in maatschappelijke opvang
In 2015 had Traverse in totaal 910 hoofdaanmelders. Een hoofdaanmelder is degene die zich bij
Traverse meldt voor opvang en/of begeleiding. Het gaat niet altijd om individuele personen. Een familie
7
8

Rijksoverheid (2017) https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/recidive/begeleiding-tijdens-de-gevangenisstraf
Smo Traverse (2015) Jaardocument 2015.
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die zich aanmeldt wordt evengoed beschouwd als één hoofdaanmelder. Van de hoofdaanmelders komt
niet iedereen in aanmerking voor opvang en/of begeleiding. De redenen hiervoor lopen uiteen:
 De zorgvraag past niet bij de opvangvoorzieningen en/of begeleiding van Traverse. De cliënt wordt
doorverwezen naar de juiste instelling (151 hoofdaanmelders in 2015).
 Cliënten melden zich aan, maar komen vervolgens niet opdagen bij het intakegesprek (171
hoofdaanmelders in 2015).
 Cliënten gaan niet akkoord met de voorgestelde voorwaarden vanuit het intakegesprek (121 hoofdaanmelders in 2015).
 Cliënten worden toegelaten tot de onderzoeksfase, maar komen vervolgens niet opdagen (85
hoofdaanmelders in 2015).
Uiteindelijk resteert een totaal van 382 hoofdaanmelders die in aanmerking komen voor de onderzoeksfase. In de onderzoeksfase wordt vastgesteld hoe de zorgvraag van cliënten moet worden opgepakt,
met verblijf in de opvang of via ambulante begeleiding. Omgerekend naar unieke personen maakten in
2015 uiteindelijk 182 personen aanspraak op verblijf in de eerste opvang (onderzoeksfase) en 270
personen maakten aanspraak op ambulante begeleiding (let op: zoals benoemd staat het aantal hoofdaanmelders niet gelijk aan het aantal unieke personen). Uitgesplitst naar herkomst is circa 42% van de
instromers afkomstig uit de regio Hart van Brabant, waarvan het gros uit Tilburg. Van nog eens 40% is de
herkomst niet geregistreerd. Overige instromers komen van buiten de regio of vanuit het buitenland.

Uitstroom uit maatschappelijke opvang
Het doel is om cliënten in de opvangvoorzieningen uiteindelijk te laten doorstromen naar een zelfstandig leven, waar nodig met ambulante begeleiding. In 2015 telde Traverse 209 afgesloten trajecten.
Dit wil zeggen een beëindiging van de zorgrelatie tussen Traverse en de cliënt. Van deze trajecten
werden 130 gevallen (64%) aangemerkt als positieve uitstroom. De rest van de afgesloten trajecten is
bestempeld als negatieve uitstroom. Dit heeft meerdere oorzaken, bijvoorbeeld: cliënten komen plots
niet meer opdagen, cliënten stromen door naar detentie, cliënten stromen uit terwijl Traverse dit nog
niet wenselijk acht, of er spelen andere redenen. Uitgesplitst naar aandelen stroomt 55% van de uitstroom door naar zelfstandig wonen, 11% naar zelfstandig wonen met ambulante begeleiding door een
andere zorginstelling, 11% stroomt door naar residentieel verblijf bij andere instellingen, 8% zwerft of
raakt dakloos, 1% stroomt door naar detentie en 14% is niet geregistreerd of anders.

Behoefte aan zelfstandig wonen
Niet alle afgesloten trajecten stromen direct door naar zelfstandig wonen. Dit betekent echter niet dat
voor hen geen zelfstandige woonruimte benodigd is. Voor personen die dakloos (dreigen te) raken is
passende woonruimte evengoed belangrijk. Hetzelfde geldt voor degenen die doorstromen naar
residentieel verblijf bij andere instellingen en op langere termijn woonruimte nodig hebben. Het is
daarom wenselijk (of zelfs nodig) voor alle uitstromers passende woonruimte beschikbaar te hebben.
Het type uitstromer is bepalend voor de woonvoorziening die gevraagd wordt. Traverse verzorgt opvang
voor onder andere gezinnen, alleenstaanden en jongeren (18 - 23 jaar). Vooral jongeren hebben
behoefte aan kleinschalige en betaalbare woonruimte, waarbij in eerste instantie te denken valt aan
kamergewijze verhuur. Jongeren worden gekenmerkt door een overwegend laag inkomen en maken
vanwege hun leeftijd geen/beperkt aanspraak op huurtoeslag. Een zelfstandige woning is voor hen vaak
niet haalbaar, waardoor zij zijn aangewezen op onzelfstandige wooneenheden (kamergewijze verhuur).
In 2015 bestond circa 11% van de uitstroom uit jongeren tussen de 18 en 23 jaar.
Andere uitstromers zullen zich in belangrijke mate richten op zelfstandige woningen in de sociale
huursector, waarbij ook geldt dat een lage huurprijs een belangrijke voorwaarde is. Het gros van de
cliënten van Traverse heeft namelijk een inkomen op bijstandsniveau. Zij doen een beroep op huur-
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toeslag, wat in het kader van passend toewijzen bepalend is voor de maximale huurprijs die corporaties
mogen berekenen voor deze huishoudens (namelijk een huur tot de aftoppingsgrenzen).
Vertaald naar het aantal woningen komt de jaarlijkse opgave (uitgaande van de uitstroom 2015) uit op
circa 20 - 30 onzelfstandige wooneenheden (kamers) en 180 - 190 zelfstandige woningen in de sociale
huursector. Het gros van deze opgave landt in Tilburg.
Zoals beschreven in hoofdstuk 2 komen binnen de sociale huursector jaarlijks gemiddeld 3.100
huurwoningen beschikbaar met een huurprijs tot de eerste aftoppingsgrens (€ 592). Uitgaande van de
jaarlijkse opgave van 180 tot 190 woningen, betekent het dat de uitstroom vanuit de maatschappelijke
opvang vraagt om circa 6% van het vrijkomend aanbod per jaar. Specifiek voor Tilburg zal dit aandeel
hoger liggen (oplopend tot circa 10% van het vrijkomende aanbod).
Traverse geeft aan dat de uitstroom de laatste jaren redelijk stabiel is. We gaan ervan uit dat de
uitstroom in 2017 min of meer gelijk is aan de uitstroom in 2015. Traverse benadrukt dat zij de laatste
jaren een stijging signaleert in het aantal hoofdaanmelders van buiten de regio, die vanwege landelijke
toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang ook aanspraak mogen maken op een plek in Tilburg.

Knelpunten bij doorstroming
Over het algemeen bezien maakt de kwetsbare positie van personen in de maatschappelijke opvang de
doorstroom naar zelfstandige woningen moeizaam. Veel van deze personen hebben te maken met
schuldenproblematiek of met andere erfenissen uit het verleden (denk bijvoorbeeld aan een negatieve
registratie als gevolg van illegale hennepteelt). Vanwege dit soort redenen komen zij vaak niet in
aanmerking voor een reguliere huurwoning, omdat corporaties strikte toewijzingseisen hanteren.
Traverse heeft contingentafspraken met de Tilburgse corporaties. Dit houdt in dat zij op jaarbasis 40
woningen met voorrang mag toewijzen aan haar cliënten. Het eerste jaar wordt de woning verhuurd op
basis van een tijdelijk huurcontract en blijven cliënten ambulante begeleiding ontvangen van Traverse.
Na het eerste jaar kan de cliënt in principe zelfstandig blijven wonen in de woning. In de praktijk blijkt
dit vooral voor de ‘ideale’ cliënt haalbaar, omdat het veel cliënten niet lukt om al na één jaar hun leven
volledig zelfstandig te organiseren. In het bijzonder blijkt de uitstroom van jongeren in de praktijk lastig.
Kamerverhuurders zijn terughoudend met het huisvesten van jongeren vanuit de maatschappelijke
opvang. De achtergrond van deze jongeren maakt hen tot potentiële risicodoelgroep voor verhuurders.

6.3 Vrouwenopvang in de regio Hart van Brabant
De vrouwenopvang binnen de regio wordt georganiseerd door Kompaan en de Bocht. We gebruiken
informatie uit een telefonisch interview met Kompaan en de Bocht om de uitstroom uit de vrouwenopvang te bepalen. Op dit moment heeft de instelling de beschikking over circa 70 plekken ten behoeve
van meiden en vrouwen (let op: het aantal plekken staat niet gelijk aan het aantal unieke personen in de
opvang). Vanaf juni 2017 zijn al deze plekken geconcentreerd in de gemeente Goirle. De opvangvoorzieningen bestaan uit verschillende woongroepen, onderverdeeld naar woongroepen voor fors
huiselijk geweld, eerproblematiek, tienermoeders, crisisopvang, observatiediagnostiek goed ouderschap
en een mannenopvang. De gemiddelde verblijfsduur van cliënten varieert van 12 weken tot een duur
van zes maanden voor de meeste cliënten.

Uitstroom uit de vrouwenopvang en behoefte aan zelfstandig wonen
Jaarlijks stromen er circa 180 tot 190 cliënten uit. De meesten van hen hebben behoefte aan een
reguliere woning, volledig zelfstandig of waar nodig met ambulante begeleiding. Het overige gedeelte
van de uitstromers keert terug naar de thuissituatie of stroomt door naar verblijf in een andere instelling
(LVB, GGZ of andersoortig). Kompaan en de Bocht schat de jaarlijkse woningbehoefte ten behoeve van
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de uitstroom uit de vrouwenopvang op circa 80 tot 90 woningen per jaar. De uitstroom is in de
afgelopen jaren redelijk stabiel gebleken. Uitgaande van een jaarlijks vrijkomend aanbod van 3.100
sociale huurwoningen met een huurprijs tot de eerste aftoppingsgrens (€ 592), vraagt de uitstroom uit
de vrouwenopvang circa 3% van het vrijkomend aanbod per jaar.

Gewenste woonkwaliteit
De uitstroom uit de vrouwenopvang bestaat in veel gevallen uit (alleenstaande) moeders met kinderen.
Slechts een klein gedeelte van hen beschikt over inkomen uit werk. De rest is aangewezen op een
bijstandsuitkering. De lage inkomenspositie maakt de doelgroep kwetsbaar. Zij zijn afhankelijk van
goedkope huisvesting, bij voorkeur in een gezinswoning (gezien hun gezinssituatie).
Het streven is cliënten zoveel mogelijk te laten terugstromen naar hun gemeente van herkomst. Dit is
immers waar hun (sociale) netwerk zich concentreert. Veiligheid is hierbij een belangrijk criterium.
Vrouwen kunnen om redenen van veiligheid namelijk niet altijd terugkeren naar hun eigen omgeving.
Een deel van de cliënten kiest bewust om in Goirle te blijven wonen, bijvoorbeeld omdat zij hier reeds
een netwerk hebben opgebouwd of inmiddels een baan hebben gevonden.
Kompaan en de Bocht heeft contingentafspraken gemaakt met woningcorporaties voor in totaal 35
sociale huurwoningen per jaar. Circa 85% van deze woningen wordt benut ten behoeve van de uitstroom uit de vrouwenopvang. De overige 15% wordt ingezet ten behoeve van andere doelgroepen die
de instelling huisvest, waaronder jongeren (zie hoofdstuk 7). Daarnaast beheert Kompaan en de Bocht
negen HAT-woningen. Deze woningen worden vooral ingezet als ‘tussenwoning’, waarin cliënten tijdelijk
verblijven (maximaal één jaar) in aanloop naar zelfstandig wonen.

Knelpunten bij doorstroming
Net als cliënten uit de maatschappelijke opvang hebben veel cliënten vanuit de vrouwenopvang te
maken met schuldenproblematiek. Dit maakt de doorstroom naar de sociale huur lastig. Voordat
toewijzing plaatsvindt, moet worden aangetoond dat de financiën van de cliënt in balans zijn. Ook moet
ambulante begeleiding georganiseerd zijn voordat doorstroming kan plaatsvinden. Dit terwijl juist in de
sociale huursector de controle op cliënten goed te organiseren is. Bij ontbreken van aanbod in de sociale
huursector gaan cliënten op zoek naar woningen in de private sfeer. Zij raken hierdoor buiten beeld bij
de instellingen en lopen risico’s, bijvoorbeeld op uitbuiting door huisjesmelkers. Dit toont het belang van
voldoende aanbod betaalbare huurwoningen voor deze doelgroep. In de praktijk merkt Kompaan en de
Bocht overigens dat de doorstroom naar sociale huurwoningen redelijk tot goed verloopt.

6.4 Ex-gedetineerden
Over de uitstroom van ex-gedetineerden is weinig cijfermateriaal beschikbaar. Enkel voor de gemeente
Tilburg beschikken we over cijfers die een indicatie geven van de jaarlijkse uitstroom van exgedetineerden die terugkeren in de samenleving. Over het jaar 2016 zijn circa 440 personen vanuit
detentie doorgestroomd naar huisvesting in Tilburg. Dit gaat zowel om personen die kort in detentie
zaten als om personen die langdurig in detentie zaten. De gemeente Tilburg geeft aan dat het aantal exgedetineerden dat dakloos dreigt te raken, en die dus hulp nodig hebben bij huisvesting, neerkomt op
circa een tiende van het totaal aantal personen. Grofweg gaat het daarmee om zo’n 40 tot 50 personen,
overeenkomend met eenzelfde aantal woningen.
De gemeente Tilburg constateert het volgende wanneer het gaat om de huisvesting van exgedetineerden in de gemeente:

867.107/G | Regionaal kader Huisvesting Bijzondere doelgroepen

38









Op jaarbasis worden er 20 contingentwoningen beschikbaar gesteld door de woningcorporaties aan
het Zorg en Veiligheidshuis Midden-Brabant. Vanuit de beschikbare gegevens van het Team Reintegratie ex-gedetineerden, valt op te maken dat er per jaar slechts enkele woningen daadwerkelijk gebruikt worden ten behoeve van de huisvesting van ex-gedetineerden.
Het lage gebruik slaat primair terug op de voorwaarden die gesteld worden met betrekking tot
schulden. Een potentiële huurder mag geen (huur-)schulden hebben bij toewijzing. Echter bij meer
dan helft van de personen ten behoeve van wie een beroep wordt gedaan op een contingentwoning van de corporaties, is sprake van schuldenproblematiek.
Daarnaast is er een groep personen die los van de problematiek betreffende schulden, moeilijk tot
niet te plaatsen is conform de huidige toelatingsvoorwaarden die gesteld worden aan huisvesting,
bijvoorbeeld ten aanzien van het leveren van begeleiding en ondersteuning.
Op basis van de geschatte uitstroom en het benodigd aantal woningen (40 à 50 woningen per jaar),
is de feitelijke vraag naar woningen voor ex-gedetineerden groter dan het aanbod dat de
corporaties op dit moment aanbieden. Daarbij kunnen ex-gedetineerden niet altijd aanspraak
maken op een corporatiewoning, omdat zij niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. Hierin doet
zich een opgave voor.

Knelpunten bij doorstroming
Wat de gegevens voor de gemeente Tilburg aantonen is dat de huisvestingsmogelijkheden voor exgedetineerden, in sterke mate beïnvloedt worden door de toelatingseisen binnen de sociale huursector.
Vanwege schuldenproblematiek of andersoortige problematiek kan deze doelgroep niet altijd terecht bij
de corporaties. Dit betekent dat zij doorstromen naar de particuliere sector, naar de maatschappelijke
opvang of dakloos (dreigen te) raken.

Huisvestingopgave in de overige regiogemeenten
Zoals aangegeven is voor de overige regiogemeenten geen cijfermateriaal beschikbaar met betrekking
tot de huisvesting van ex-gedetineerden. Naar verwachting is de instroom van deze doelgroep in Tilburg
het grootst, mede omdat hier tot kort geleden een penitentiaire inrichting gevestigd was. De huisvestingsopgave voor de overige regiogemeenten zal zich op basis van een eerste grove inschatting
beperken tot enkele woningen per jaar. De exacte opgave per gemeente vergt maatwerk en een nauwe
afstemming met de corporaties en het Zorg en Veiligheidshuis Midden-Brabant.

6.5 Conclusies en aanbevelingen
Cliënten die verblijven in de maatschappelijke opvang of in de vrouwenopvang en ook ex-gedetineerden
zijn kwetsbaar. Ze hebben te maken met uiteenlopende problemen die elkaar onderling beïnvloeden,
waarvan schuldenproblematiek vaak een van de voornaamste problemen is. De overgang van de opvang
naar zelfstandig wonen is precair en vergt een zorgvuldige aanpak en voldoende ambulante begeleiding.
In de praktijk blijkt dat erfenissen uit het verleden de stap naar een zelfstandig leven bemoeilijken.
Vanwege strikte toewijzingsvoorwaarden leidt schuldenproblematiek er bij deze doelgroepen dikwijls
toe dat de mogelijkheden om in te stromen in de sociale huursector beperkt zijn.
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Aanbevelingen

Werk samen met instellingen en corporaties aan de overgang naar een zelfstandig leven en maak gezamenlijke
afspraken. Maak met de corporaties afspraken over eisen bij woningtoewijzing en over (het aantal) contingentwoningen dat zij beschikbaar hebben voor de doelgroepen. Met instellingen, zoals Traverse en Kompaan en de
Bocht, moeten heldere afspraken worden gemaakt over ambulante begeleiding van uitstromers en het budget
dat daarvoor beschikbaar is. Maak met corporaties en het Zorg en Veiligheidshuis Midden-Brabant afspraken
over het huisvesten van ex-gedetineerden.
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7 Uitstroom jeugdopvang
7.1 Achtergronden
Overgang van 18- naar 18+
Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg, conform de nieuwe Jeugdwet.
Zorg en ondersteuning voor minderjarigen valt onder deze Jeugdwet. Vanaf het moment dat jongeren
18 jaar worden vervalt het recht op jeugdhulp en verandert de leefsituatie. Van de jongere wordt
verwacht dat hij/zij zelf verantwoordelijkheid neemt voor het organiseren van het dagelijks leven. Het
gaat dan om wonen, maar ook om andere leefdomeinen: werk, inkomen, onderwijs, zorg en meer. In
sommige gevallen is verlengde jeugdzorg mogelijk, maar gemeenten zijn hiermee over het algemeen
terughoudend. Voor het organiseren van hun eigen zorg en begeleiding zijn jongeren (plots) aangewezen op ondersteuning vanuit de Wmo. De VNG stelt dat de stelsels van de Jeugdwet en de Wmo
(en Participatiewet) in theorie op elkaar aansluiten. In de praktijk blijkt vaak dat jongeren tussen wal en
9
schip vallen . Zij blijken lang niet altijd in staat om zelfstandig en met steun van hun eigen netwerk een
volwassen leven te leiden. De VNG stelt dat een preventieve aanpak van gemeenten en partners nodig is
om jongeren te ondersteunen richting zelfredzaamheid op alle leefdomeinen. Volgens de VNG bevindt
gemiddeld genomen circa 15% van alle Nederlandse jongeren zich in een kwetsbare positie. Zij zijn
kwetsbaar doordat ze op één of meerdere leefdomeinen (wonen, werken, leren) problemen hebben.

7.2 Jeugdopvang in de regio Hart van Brabant
In het Regionaal Woonkader spreken de Hart van Brabantgemeenten af dat zij in samenspraak met
zorginstellingen en woningcorporaties de huisvestingsopgave rond kwetsbare jongeren in beeld willen
brengen. De jeugdopvang in de regio wordt onder andere georganiseerd door Kompaan en de Bocht.
We gebruiken informatie uit een telefonisch interview met Kompaan en de Bocht om de uitstroom uit
jeugdopvang te herleiden. Wanneer we spreken over jongeren, bedoelen we de doelgroep in de leeftijd
van 18 tot 23 jaar.

Jongeren in de opvang
Op dit moment verzorgt Kompaan en de Bocht opvang voor circa 200 jongeren; voornamelijk in Tilburg,
Waalwijk, Goirle en Oisterwijk. De periode waarin jongeren in de opvang verblijven bedroeg in het
verleden circa negen maanden. Kompaan en de Bocht is voornemens dit terug te brengen naar circa zes
maanden, bestaande uit een maand opstart, vier maanden intensieve begeleiding en een maand voorbereiding op uitstroom naar een (semi-)zelfstandige woning.

Uitstroom uit de opvang
Naar schatting stromen er jaarlijks circa 70 jongeren uit, vooral in de leeftijd rond 18 jaar. Kompaan en
de Bocht signaleert een omslag in de doorstroom naar zelfstandig wonen. Waar voorheen het grootste
gedeelte van de jongeren koos voor zelfstandige woonruimte, kiest tegenwoordig een groot gedeelte
voor terugkeer naar huis. Naar schatting keert circa 60% terug naar hun thuissituatie en stroomt circa
40% door naar zelfstandig wonen, waar nodig met ambulante begeleiding. Deze ontwikkeling herkennen
we overigens ook onder jongeren die niet zorgbehoevend zijn. De landelijke trend is dat jongeren steeds
langer bij hun ouders verblijven. Onduidelijk is overigens of de terugkeer van kwetsbare jongeren naar
9

VNG (2016) Van 18-min naar 18-plus. Handreiking voor gemeenten bij de overgang van jeugd naar volwassenheid.
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de thuissituatie voortkomt vanuit hun eigen wens komt of noodgedwongen is, bijvoorbeeld vanwege
het feit dat er geen passende woonruimte beschikbaar. De gemeenten in de regio vermoeden dat dit
laatste in meerdere gevallen een rol speelt. Dit zou betekenen dat de werkelijke behoefte aan
zelfstandig wonen hoger ligt. We gaan daarom uit van een aandeel van 50% tot 60% van de jongeren die
wensen door te stromen naar zelfstandig wonen.
Doorstroom naar zelfstandig wonen is mogelijk op voorwaarde dat huisvesting, financiën en ambulante
begeleiding geregeld zijn. Uitgaande van een gemiddelde uitstroom van 70 jongeren per jaar en een
aandeel van 50% tot 60% doorstroom naar zelfstandig wonen, vraagt dit jaarlijks in ieder geval circa 35
tot 40 woningen/wooneenheden ten behoeve van jongeren die uitstromen bij Kompaan en de Bocht.
Daarnaast zijn er nog andere opvangvoorzieningen voor jeugdopvang, zoals Smo Traverse (behoefte aan
20 - 30 wooneenheden per jaar) of het RIBW Brabant (ca. 6 wooneenheden per jaar), waaruit eveneens
jongeren doorstromen naar zelfstandig wonen. De totale regionale opgave voor jongeren komt daarmee
op zo’n 60 tot 75 woningen/wooneenheden per jaar.

Zelfstandig wonen
Bij de doorstroom naar zelfstandig wonen is belangrijk rekening te houden met de kwetsbare positie van
jongeren. In de verblijfssituatie kan de overstap naar zelfstandig wonen goed mogelijk lijken, terwijl in
de praktijk het risico op terugval groot is. Kompaan en de Bocht heeft afspraken gemaakt met de
Tilburgse corporaties over contingentwoningen ten behoeve van jongeren die doorstromen uit de
opvang. Na uitstroom krijgen jongeren nog twee maanden ambulante begeleiding bij hun overgang naar
een zelfstandig leven. Uit de praktijk blijkt dat deze periode (te) krap is om een zelfstandig leven volledig
op de rit te krijgen. Een langere periode van ambulante begeleiding kan de kans op terugval verkleinen.
Het gaat dan om begeleiding bij de alledaagse praktijken, zoals het betalen van de rekeningen, koken
van een maaltijd, opruimen van de woning, werk, etc.

Gewenste woonkwaliteit
Een stukje ‘eigenheid’ is volgens Kompaan en de Bocht één van de belangrijkste voorwaarden voor
jongeren die doorstromen naar zelfstandig wonen. Het gaat om een gevoel van zelfstandigheid.
Jongeren willen een woonvorm met (beperkte) eigen voorzieningen (keukentje, badkamer, etc.) waarover zij (gedeelde) zeggenschap en verantwoordelijkheid hebben. Het kan dan gaan om een kleine
zelfstandige woning (1-persoonshuishouden), maar evengoed om een eigen kamer. Verder stellen de
jongeren weinig bijzondere eisen aan een woning. Eigenheid is vaak belangrijker dan luxe.
Bij het zoeken van een geschikte woning letten jongeren vooral op de betaalbaarheid. Jongeren hebben
een beperkt inkomen en maken nauwelijks tot geen aanspraak op huurtoeslag. Zij richten zich vooral op
de (sociale) huursector, in het segment tot € 400.
Ook de locatie van de woning is doorslaggevend, enerzijds vanuit de woonwensen van jongeren en
anderzijds vanuit de begeleiding. De ervaring leert dat de meeste jongeren die zelfstandig gaan wonen,
dit het liefst doen in hun eigen gemeente. Ook is Tilburg een zeer geliefde plek onder jongeren. Zij
vinden de bereikbaarheid van hun woning een belangrijke voorwaarde en wonen bij voorkeur op
locaties in en rond het centrum. Vanuit het oogpunt van de begeleiding van jongeren is locatie eveneens
een zeer bepalende voorwaarde. De plek waar jongeren zich vestigen, beïnvloedt de kans op terugval.
Kompaan en de Bocht probeert dit bij de huisvesting van kwetsbare jongeren zoveel mogelijk te
voorkomen. Belangrijk is dat de wijk waar jongeren zich vestigen niet verpauperd is. De verleiding tot
bijvoorbeeld drank- en drugsgebruik of criminaliteit is op dit soort plekken doorgaans groter. Ook de
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woning is van invloed. Enige mate van basiskwaliteit is essentieel; het mag bijvoorbeeld geen antikraak
woning zijn.

7.3 Conclusies en aanbevelingen
Jongeren die uitstromen uit de jeugdopvang zijn kwetsbaar. Zij hebben een lage inkomenspositie en zijn
aangewezen op de goedkoopste delen van de woningvoorraad. Bij zelfstandige woningen gaat het om
een huurprijs tot de kwaliteitskortingsgrens (€ 414). Dit in verband met het aanvragen van huurtoeslag
voor jongeren tot 23 jaar. Jongeren vinden vooral een stukje eigenheid en zelfstandigheid belangrijk bij
het vinden van een passende woning; vaak is dit belangrijker dan luxe. Doorgaans volstaat een kamer of
een kleine zelfstandige woning. De regionale opgave voor de komende jaren komt uit op zo’n 60 tot 70
woningen/wooneenheden per jaar.
De overgang van de jeugdopvang naar een zelfstandig leven is lastig. In de verblijfssituatie kan de
overstap naar zelfstandig wonen goed mogelijk lijken, terwijl jongeren het in de praktijk niet redden. Het
risico op terugval is groot. Uitstroom uit de jeugdopvang vraagt dan ook bovenal een goede begeleiding.
Aanbevelingen

Werk samen met instellingen en corporaties aan de overgang naar een zelfstandig leven en maak gezamenlijke
afspraken. Maak met de corporaties afspraken over eisen bij woningtoewijzing en over (het aantal) contingentwoningen. Met de zorginstellingen moeten heldere afspraken worden gemaakt over de duur van ambulante
begeleiding en het budget dat daarvoor beschikbaar is.

Betrek particuliere huisvesters (kamerverhuurders) bij de doorstroom vanuit de jeugdopvang en maak hen
bewust van het belang (en de noodzaak) voor het vinden van passende huisvesting voor kwetsbare jongeren.

Verken mogelijkheden voor het mixen van jongeren met andere doelgroepen, bijvoorbeeld studenten. Nidos
boekt op dit vlak reeds positieve resultaten bij het huisvesten van (ex-)AMV’ers. Een mix van doelgroepen, via
bijvoorbeeld het Magic Mix-concept, voorkomt isolement van jongeren (en eventuele problematiek als gevolg
daarvan).
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8 Relatiebrekers
8.1 Achtergronden
Een deel van de inwoners in de regio overweegt de komende jaren te verhuizen. Deze verhuiswens is
niet voor ieder huishouden even hard. Veel mensen overwegen te verhuizen als zij hun woonsituatie
kunnen verbeteren, maar kunnen prima in hun huidige woning blijven wonen. Een deel van de mensen
kan niet lang wachten en zoeken zo snel mogelijk een (andere) woning. Dit betreft bijvoorbeeld mensen
die na een echtscheiding of het verbreken van een relatie met spoed op zoek zijn naar andere woonruimte. Dit hoofdstuk gaat in op deze groep relatiebrekers die op korte termijn een woning nodig
hebben. De woningvraag van relatiebrekers brengen we in beeld via het WoON2015 en op basis van
kengetallen van het CBS.

8.2 Woningvraag van relatiebrekers
Verhuiswens
10

Van de huishoudens in de regio overweegt ongeveer een derde de komende jaren te verhuizen . In de
stad Tilburg is dit aandeel wat hoger (bijna 40%) dan in de overige regiogemeenten (bijna 30%). Het
overgrote deel van de verhuisgeneigde huishoudens (85% tot 90%) zoekt een zelfstandige woning. De
overige verhuisgeneigde huishoudens zoeken onzelfstandige woonruimte (bijvoorbeeld een kamer).

Urgentie van de verhuiswens
Het WoON2015 kent een onderscheid tussen potentiële verhuisgeneigden en urgent verhuisgeneigden.
Het criterium voor een urgent verhuisgeneigde is dat men actief op zoek is naar een (andere) woning en
bereid is een woning die past bij de vraag direct te accepteren. Binnen de groep urgent woningzoekenden kan een onderscheid worden gemaakt tussen urgente starters en urgente doorstromers.
Urgente starters zijn voor het grootste gedeelte mensen die bij verhuizing naar de nieuwe woning geen
zelfstandige woning achterlaten. Vaak zijn dit jonge mensen die hun eerste zelfstandige woning
betrekken. Ook zijn het mensen die na het verbreken van een relatie een nieuwe woning zoeken, maar
de oude woning niet vrij maken omdat de partner er blijft wonen (relatiebrekers). Urgente doorstromers zijn mensen die bij verhuizing wel een zelfstandige woning vrij maken. In Hart van Brabant
bestaat de groep urgent woningzoekenden voor ongeveer 40% uit urgente starters en voor 60% uit
urgente doorstromers. Hoewel alle urgent verhuisgeneigden in het WoON zo snel mogelijk een woning
zoeken, kan niet worden gesteld dat in alle gevallen sprake is van een schrijnende situatie. In dit
hoofdstuk ligt de focus op de relatiebrekers die vanwege het verbreken van een relatie snel op zoek zijn
naar een andere woning.

Achtergronden van de urgent woningzoekenden
Van de urgente doorstromers in de kleinere gemeenten in de regio behoort 40% tot 45% op grond van
het inkomen tot de corporatiedoelgroep (inkomen tot € 34.229, prijspeil 2015) en heeft 55% - 60% een
10

Bron: WoON 2015. Om voldoende cases in het WoON te vinden om in te kunnen zoomen op de specifieke groep relatiebrekers,
is gebruik gemaakt van een zogenoemd referentiegebied. Dit is een selectie van gemeenten met een vergelijkbare omvang,
woningmarktsituatie en stedelijkheidsgraad als de gemeenten in Hart van Brabant, die samen met voldoende cases in het
WoON vertegenwoordigd zijn om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen Tilburg
en de overige regiogemeenten om recht te doen aan de verschillen tussen stad en ommeland. Door het profiel van het
referentiegebied te confronteren met het daadwerkelijke aantal huishoudens in de regiogemeenten, kunnen uitkomsten
worden verkregen voor de regio zelf.
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hoger inkomen. Van de urgente starters in de kleinere gemeenten in de regio heeft 95% een hoger
inkomen (vanaf € 43.786, prijspeil 2015). Dit betreft naar grote waarschijnlijkheid vooral situaties waarbij na het verbreken van een relatie één van de partners op zoek is naar een nieuwe woning, en de
andere partner in de oude woning achterblijft. Het betreft ook in hoge mate mensen in de leeftijd van
30 jaar en ouder, met het zwaartepunt tussen de 30 en 45 jaar. In de stad Tilburg is het beeld van de
urgente starters heel anders. Daar heeft driekwart van de starters die met spoed op zoek zijn naar een
woning een inkomen tot € 34.229 (corporatiedoelgroep) en een kwart een hoger inkomen. Het betreft
in hoge mate huishoudens in de leeftijd tot 25 jaar. Bij de urgente doorstromers zijn er geen grote
verschillen tussen stad en ommeland.

Aard van de verhuiswens
De wens van urgent woningzoekenden richt zich in 35% tot 40% van de gevallen op een koopwoning en
in 60% tot 65% van de gevallen op een huurwoning. Er zijn op dit punt geen grote verschillen tussen
Tilburg en de overige gemeenten. Wel zijn er grote verschillen tussen starters en doorstromers. Van de
doorstromers richt ongeveer de helft zich op een huurwoning en de andere helft op een koopwoning.
Van de starters wenst ongeveer 25% een woning te kopen en ongeveer 75% een woning te huren. Deze
verhouding is in de stad en in de omliggende gemeenten vergelijkbaar. De grote vraag naar huurwoningen van starters met een hoog inkomen in de kleinere regiogemeenten laat zich rijmen met de
achtergrond van partners die na het verbreken van een relatie snel een woonruimte zoeken. In de stad
duidt de hoge vraag naar huurwoningen onder starters juist op de behoefte van jonge mensen met een
nog laag inkomen, die snel op zoek zijn naar een eerste zelfstandige woning.

Zoektijd
Van de urgent woningzoekenden, die volgens de definitie van het WoON allemaal actief zoeken naar
een nieuwe woning, is bekend hoe lang zij al zoeken. Rond de 90% van de urgent woningzoekenden is
op basis van het WoON al minstens een half jaar op zoek naar een woning. De overige 10% zoekt korter.

Omvang van de vraag in de regio
We leiden de omvang van de groep relatiebrekers in de regio Hart van Brabant af van het aantal
huwelijken dat jaarlijks wordt verbroken. Het CBS publiceert hierover per gemeente gegevens. In de
onderstaande tabel is uitgegaan van een gemiddeld aantal echtscheidingen in de periode 2010 tot en
met 2013. Dit zijn de meest recente beschikbare gegevens. Niet alleen gehuwden gaan uit elkaar, ook
als sprake is van een geregistreerd partnerschap of ‘ongeregistreerd’ samenwonen worden relaties
verbroken. Onze inschatting is dat de omvang van deze groep vergelijkbaar is met het aantal echtscheidingen. Uitgaande van deze verhoudingen komen wij tot de volgende omvang van de groep relatiebrekers als gevolg van echtscheiding en het verbreken van een relatie:
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Tabel 8.1:

Gemeente Hart van Brabant. Relatiebrekers als gevolg van verbreken relatie, per gemeente, op basis van
gemiddelde aantallen in de periode 2010 - 2013
Inschatting beëindigde relaties
Scheidingen per jaar
zonder huwelijk per jaar
Totaal
Dongen
50
50
100
Gilze en Rijen
50
50
100
Goirle
45
45
90
Heusden
80
80
160
Hilvarenbeek
20
20
40
Loon op Zand
40
40
80
Oisterwijk
45
45
90
Tilburg
405
405
810
Waalwijk
85
85
170
Regio
820
820
1.640
Bron: CBS 2017.

Een deel van de relatiebrekers zal na het verbreken van een relatie zelf een (tijdelijke) woonplek vinden.
Voor een deel geldt dat niet en zal op korte termijn woonruimte moeten worden gevonden. Wij gaan er
van uit dat dit laatste geldt voor 5% tot 10% van de mensen die na het verbreken van een relatie een
nieuwe woning zoeken.
De vraag van relatiebrekers richt zich in hoge mate op de huursector. Weliswaar heeft een flink deel van
de mensen die na het verbreken van een relatie een nieuwe woning zoekt een hoger inkomen, maar dit
betreft vaak het huishoudensinkomen vóór de scheiding. Na de scheiding is sprake van twee (veel)
kleinere inkomens. We gaan er daarom van uit dat de vraag naar huurwoningen in belangrijke mate een
vraag is naar sociale huurwoningen. We gaan er ook van uit dat de vraag van mensen na een echtscheiding zich richt op de regio en dat men niet op korte termijn over grotere afstand wil verhuizen.

Woningvraag per gemeente
Uitgaande van de beschreven bandbreedte en voorkeuren, komen we tot de volgende behoefte aan
sociale huurwoningen voor de huisvesting van relatiebrekers na het verbreken van een relatie:
Tabel 8.2:

Gemeente Hart van Brabant. Jaarlijks aantal relatiebrekers als gevolg van verbreken relatie dat op korte termijn een
corporatiewoning nodig heeft*, per gemeente
Ondergrens (bij 5% relatiebrekers)
Bovengrens (bij 10% relatiebrekers)
Dongen
5
5
Gilze en Rijen
5
10
Goirle
5
5
Heusden
5
10
Hilvarenbeek
0
5
Loon op Zand
5
5
Oisterwijk
5
5
Tilburg
30
60
Waalwijk
5
15
Regio
65
120
* Aantallen afgerond op vijftallen.
Bron: CBS, bewerking Companen.

Het daadwerkelijke aandeel van de relatiebrekers dat niet in staat is zelf op korte termijn te voorzien in
woonruimte wordt geschat op 5% tot 10%. Ervan uitgaande dat driekwart van de relatiebrekers na de
scheiding een lager inkomen heeft, bedraagt de vraag naar sociale huurwoningen die op korte termijn
beschikbaar moeten zijn voor deze groep op regionaal niveau 65 tot 120 woningen. Per gemeente ligt
dit aantal op 5 à 10 woningen per jaar, met uitzondering van Tilburg, waar het om 30 tot 60 woningen
gaat. We hebben geen reden aan te nemen dat relatiebrekers per definitie op zoek zijn naar huurwoningen in het betaalbare segment (tot € 592). We relateren het benodigde vrijkomende aanbod
daarom aan het totale aantal sociale huurwoningen in de regio (tot € 710). Bij een mutatiegraad van
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7% op een totale woningvoorraad van de corporaties van bijna 60.000 huurwoningen, komen jaarlijks
4.200 huurwoningen vrij. Voor de totale regionale opgave ten behoeve van relatiebrekers komt de
opgave neer op gemiddeld 3% van het vrijkomend woningaanbod per jaar.
De corporaties in de regio geven aan dat het benodigd aantal woningen ten behoeve van urgent
woningzoekenden mogelijk hoger uitvalt dan in de bovenstaande tabel is weergegeven. Zij relateren dit
aan het aantal woningzoekenden dat vanwege een schrijnende situatie extra inschrijfduur krijgt
toegewezen om sneller gehuisvest te kunnen worden. Vaak gaat dit om scheidingsgevallen binnen
gezinnen met jonge kinderen. De gemeenten signaleren dat de huisvestingsbehoefte van deze
woningzoekenden in de praktijk niet in alle gevallen even urgent blijkt. Een toegewezen woning wordt
niet altijd direct geaccepteerd. De gemeenten geven aan zich te herkennen in de bovengenoemde
aantallen. Wel is het goed te benoemen dat de huisvestingsopgave dus mogelijk hoger kan uitvallen dan
in de tabel is weergegeven. Het valt aan te bevelen dat de gemeenten en de corporaties hierover het
gesprek blijven voeren.

8.3 Conclusies en aanbevelingen
In dit hoofdstuk is de behoefte aan sociale huurwoningen ten behoeve van woningzoekenden die na het
verbreken van een relatie met spoed woonruimte zoeken in beeld gebracht. De inschatting is dat een
groot deel van deze groep er zelf in slaagt (tijdelijke) woonruimte te vinden, maar dat een klein deel is
aangewezen op een corporatiewoning die snel beschikbaar is.
Aanbevelingen

Maak afspraken met de corporaties over het beschikbaar stellen van woningen voor relatiebrekers en spreek
af dat in geval van een schrijnende situatie onderling tussen corporaties wordt afgestemd wie een relatiebreker het snelst kan helpen. Blijf het gesprek voeren over de omvang van de huisvestingsopgave voor deze
doelgroep.

De groep huishoudens in de regio die op zo kort mogelijke termijn zou willen verhuizen naar een andere
woning of de eerste zelfstandige woning zou willen betrekken, is veel groter dan enkel de relatiebrekers. Het
blijkt dat deze groep urgente woningzoekers vaak al minstens een half jaar zoekt naar een woning. Er zijn
mogelijkheden in de woonruimteverdeling om de slaagkansen van woningzoekenden met een korte inschrijfduur te vergroten. Werken met een lotingmodel in plaats van een op inschrijfduur of woonduur gebaseerd
aanbodmodel kan de slaagkansen voor urgent woningzoekenden vergroten.

11

Lokale Monitor Wonen 2017.
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9 Arbeidsmigranten
De huisvestingsopgave rond de doelgroep arbeidsmigranten is vastgelegd in de deelrapportage
‘Huisvesting van arbeidsmigranten in de regio Hart van Brabant’ van 31 maart 2017. In dit hoofdstuk
behandelen we kort de belangrijkste conclusies en aanbevelingen van het onderzoek naar arbeidsmigranten. Voor aanvullende informatie verwijzen wij naar de deelrapportage.

9.1 Conclusies en aanbevelingen
Vraagontwikkeling




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.
De doelgroep arbeidsmigranten ontwikkelt zich in de komende jaren als volgt:

Tabel 9.1

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
*In de quickscan uit 2012 is Heusden niet meegenomen.
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.
Een groot gedeelte van de huisvesting van arbeidsmigranten vindt plaats buiten beeld van de regiogemeenten. 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 niet wenselijk is. Meer
inzicht in de woonsituatie van arbeidsmigranten in de regio is benodigd om gericht op de woonvraag te kunnen inspelen.
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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 sociale huurwoningvoorraad. 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.

Aanbevelingen












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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Bijlage I – Begrippenlijst
Aftoppingsgrens

Ambulantisering
Beschermd Wonen
voor doelgroep
ouderen (Wlz)

De aftoppingsgrens is een begrip uit de huurtoeslag. Als de huurprijs hoger is dan deze
grens wordt de te ontvangen huurtoeslag voor de huurder afgetopt, ofwel verlaagd. Er
wordt onderscheid gemaakt tussen twee aftoppingsgrenzen:
e

1 aftoppingsgrens; ook wel lage aftoppingsgrens genoemd. Deze grens is geldend
voor 1-persoonshuishoudens en voor 2-persoonshuishoudens. De eerste aftoppingsgrens is vastgesteld op € 586,68 (prijspeil 2016).
e

2 aftoppingsgrens; ook wel hoge aftoppingsgrens genoemd. Deze grens is geldend
voor drie- of meerpersoonshuishoudens. De tweede aftoppingsgrens is vastgesteld op
€ 628,76 (prijspeil 2016).
Ambulantisering is afbouwbeleid van intramurale zorg, ingezet om het aantal intramurale
plaatsen terug brengen en te vervangen door ambulante zorg.
Zorg met verblijf voor ouderen met een intramurale indicatie voor Verpleging en
Verzorging (Wlz-gefinancierd). Met deze definitie sluiten we aan bij de terminologie uit de
bevolkingsprognose Noord-Brabant (2014). Het gaat nadrukkelijk niet om Beschermd
Wonen onder de Wmo.

Beschermd Wonen
voor doelgroep GGZ
(Wmo)

Een voorziening voor Beschermd wonen biedt een veilige en beschermde woonomgeving
en begeleidt de bewoners in hun zelfredzaamheid, zodat zij mee kunnen blijven doen in de
samenleving of op termijn weer zelfstandig kunnen wonen. Beschermd wonen op grond
van de Wet maatschappelijk ontwikkeling (Wmo) is voor volwassen mensen met
psychische of psychosociale problemen, die (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen, ook
niet met hulp van bijvoorbeeld een mantelzorger of met begeleiding van een hulpverlener.

Europese inkomensnorm (EU-grens)

De inkomensgrens tot waar woningbouwcorporaties tenminste 90% van hun bezit dienen
toe te wijzen (tot € 35.739 belastbaar huishoudensinkomen per jaar, prijspeil 2016).

Huurtoeslag
grens
Liberalisatiegrens

Inkomensgrens die bepaalt of huishoudens aanspraak maken op huurtoeslag. Gebaseerd
op het huishoudensinkomen en de huishoudenssamenstelling.
De liberalisatiegrens bepaalt of een woning behoort tot de sociale huursector of tot de
vrije huursector. Woningen met een huurprijs tot de liberalisatiegrens behoren tot de
sociale huursector. Woningen met een huurprijs boven de liberalisatiegrens behoren tot
de vrije huursector. De liberalisatiegrens is vastgesteld op € 710,68 (prijspeil 2016).

MPT

Modulair Pakket Thuis. Maakt het mogelijk om zorg die thuis wordt geleverd op basis van
een Wlz-indicatie te combineren met een PGB. Van de Wlz-indicatie worden 'modules'
geleverd als bij een VPT. De overige zorg regelt de cliënt zelf gefinancierd uit het PGB.
Vanaf 2016 moeten corporaties bij minimaal 95% van de toewijzingen aan huishoudens
met recht op huurtoeslag een huurwoning onder de aftoppingsgrens toewijzen (€ 586,68
voor 1- en 2-persoonshuishoudens, € 628,76 voor meerpersoonshuishoudens, prijspeil
2016).

Passend toewijzen

PGB

Sociale huurwoning

Persoons Gebonden Budget. Wordt verstrekt aan zorgvragers die zelf hun zorg en
ondersteuning willen (en kunnen) regelen. Zij bepalen zelf wie ze voor hun ondersteuning
inhuren. De kosten daarvan kunnen zij tot een van tevoren vastgesteld maximum
declareren.
Huurwoning die wordt verhuurd door een sociale verhuurder (toegelaten instelling) met
een huurprijs van maximaal € 710,68 (prijspeil 2016)

Sociale woningvoorraad

De totale voorraad sociale huurwoningen.

Statushouder/
vergunninghouder

Persoon die ingevolge de Vreemdelingenwet als vluchteling is toegelaten dan wel beschikt
over een op grond van een asielaanvraag verleende (voorwaardelijke) vergunning tot
verblijf.

Taakstelling

Door het Rijk opgelegde taak om een bepaald aantal statushouders te huisvesten.
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VPT

Wlz

Wmo

Volledig Pakket Thuis. Wordt geleverd aan mensen met een Wlz-indicatie die zelfstandig
wonen. Behalve huisvesting, medische basiszorg en behandeling wordt alle zorg en
ondersteuning (inclusief vervoer en huishoudelijke hulp) betaald uit de Wlz en geleverd
door een zorginstelling met een toelating voor het bieden van zorg met verblijf.
Wet langdurige zorg, voorheen de AWBZ. Op basis van de Wlz wordt langdurige zorg (met
verblijf) vergoed aan ouderen in een verpleeghuis, mensen met een verstandelijke
beperking en mensen die langer dan drie jaar verblijven in een psychiatrisch ziekenhuis of
een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis. Op basis van een VPT of MPT
kan Wlz-zorg ook buiten instellingen worden geleverd aan zelfstandig wonende cliënten.
Wet maatschappelijke ondersteuning. Regelt de verantwoordelijkheid van gemeenten
voor de ondersteuning van kwetsbare inwoners. Het gaat om ouderen, mensen met een
beperking of een psychiatrisch probleem, maar de doelgroep is niet afgebakend.
Gemeenten hebben een grote beleidsvrijheid. Onder de Wmo vallen (in ieder geval)
vervoer en vervoersmiddelen, woningaanpassing, hulp bij het huishouden, begeleiding en
kortdurend verblijf.
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Bijlage II – Huisvestingsopgave per regiogemeente

Gilze en Rijen

Goirle

Heusden

Hilvarenbeek

Loon op Zand

Oisterwijk

Tilburg

Waalwijk

Opgave per jaar in de periode 2017 - 2022
Vergunninghouders
AMV’ers
Verzorgd Wonen kwetsbare ouderen
Uitstroom Beschermd Wonen GGZ
Uitstroom Maatschappelijke opvang
Uitstroom Vrouwenopvang
Uitstroom Jeugdopvang
Ex-gedetineerden
Relatiebrekers
Arbeidsmigranten - permanent
Arbeidsmigranten - tijdelijk***

Dongen

In hoofdstuk 2, tabel 2.1, is de totale huisvestingsopgave voor de regio Hart van Brabant weergegeven. De onderstaande tabel geeft een (indicatieve) weergave van
de totale extra huisvestingsopgave per jaar, uitgesplitst naar de regiogemeenten, in de periode 2017 - 2022:

+5 - +10
N.t.b.*
+5
<5
+5
<5
<5
n.b.**
+5
+5
N.t.b.

+10
N.t.b.
+5
<5
+5
<5
<5
n.b.
+5 - +10
+5
N.t.b.

+5 - +10
+20
+5
<5
+5
+25 - +30
<5
n.b.
+5
+5
N.t.b.

+10 - +15
N.t.b.
+5
+5
+5 - +10
<5
+5
n.b.
+5 - +10
+10 - +15
N.t.b.

+5
N.t.b.
+5
<5
+5
<5
<5
n.b.
+5
+5
N.t.b.

+5 - +10
N.t.b.
+5
<5
+5
<5
<5
n.b.
+5
+5
N.t.b.

+10
N.t.b.
+5
<5
+5
<5
<5
n.b.
+5
+5
N.t.b.

+60 - + 70
+60
+15
+20 - +25
+135- +145
+50 - +55
+45 - +55
+40 - +50
+30 - +60
+75 - +100
N.t.b.

+15
+10
+10
+5
+5 - +10
<5
+5
n.b.
+5 - +15
+15 - +25
N.t.b.

*

Gewenst woningtype
Zelfstandige woning
Onzelfst. eenheden
Verzorgd Wonen
Zelfstandige woning
Onzelfst. eenheden
Zelfstandige woning
Onzelfst. eenheden
Zelfstandige woning
Zelfstandige woning
Zelfstandige woning
Short/midstay

Voor de doelgroep AMV’ers richt de huisvestingsopgave zich momenteel op Goirle, Tilburg en Waalwijk. Omdat de instroom van asielzoekers uiterst onzeker is, vraagt het bepalen van de opgave voor
deze doelgroep periodieke bijstelling.
**
Alleen voor de gemeente Tilburg is cijfermateriaal beschikbaar met betrekking tot de uitstroom van ex-gedetineerden. Naar eerste grove schatting bedraagt de opgave in de overige gemeenten enkele
woningen per jaar.
*** De behoefte aan wooneenheden voor tijdelijk verblijvende arbeidsmigranten neemt toe in de komende jaren. Het gaat dan om woonvormen voor Short stay en Mid stay. De omvang van de doelgroep
is niet één op één te vertalen naar een benodigd aantal woningen, omdat tijdelijke arbeidsmigranten gedurende wisselende periodes in Nederland verblijven en dus woningen/wooneenheden voor
meerdere arbeidsmigranten per jaar kunnen worden ingezet. Daarnaast is de locatie voor tijdelijke woonvoorzieningen afhankelijk van de ruimte die er is in bepaalde gemeenten om
woonvoorzieningen voor deze doelgroep te ontwikkelen. Het kan gaan om kleinschalige woonvoorzieningen, maar kan ook gaan om grootschalige campusontwikkelingen. Het gros van de vraag zal
naar verwachting terecht komen in de as Tliburg-Waalwijk.
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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

867.107 | Huisvesting van arbeidsmigranten in de regio Hart van Brabant

12

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
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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

Ministerie van BZK (2012) Nationale Verklaring (tijdelijke) huisvesting EU-arbeidsmigranten
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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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