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Closing the gap

DOELSTELLING ZORG EN WELZIJN 
VOOR ARBEIDSMIGRANTEN

Vergroten van gezondheid en welzijn van arbeidsmigranten, door 
betere informatievoorziening en eenvoudiger toegang tot zorg- en 
welzijnsvoorzieningen en door voorkomen van 
gezondheidsproblemen door preventie

1. Werkgevers, uitzendorganisaties én inleners nemen meer 
verantwoordelijkheid voor zorg en welzijn voor 
arbeidsmigranten.

2. Zorg en welzijn arbeidsmigranten wordt expliciet 
meegenomen in beleid en uitvoering door overheden op 
landelijk, regionaal en lokaal niveau. De stem van 
arbeidsmigranten speelt hierbij een belangrijke rol.

3. Curatieve en publieke gezondheidszorg wordt gestimuleerd 
en gefaciliteerd om beter toegankelijk te zijn voor 
arbeidsmigranten en de zorg meer af te stemmen op hun 
specifieke situatie.
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Arbeidsmigranten lopen meer 
risico op fysieke en mentale 
gezondheidsproblemen, o.a. 
door de hoge werkdruk en 
soms slechte woon- en 
werkomstandigheden. In 2020 
stelde het ministerie van 
Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid (SZW) olv Emile 
Roemer het Aanjaagteam 
Bescherming Arbeidsmigranten 
in.
Lees verder…..

ZORG EN WELZIJN VOOR 
ARBEIDSMIGRANTEN: 

HET KAN EN MOET BETER

https://h4i.nl/symposium-arbeidsmigranten/2022/03/09/zorg-en-welzijn-voor-arbeidsmigranten-het-kan-en-moet-beter/
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ZORG EN WELZIJN VOOR ARBEIDSMIGRANTEN: 
HET KAN EN MOET BETER

Programma en sprekers

Martijn van Gruijthuijsen Opening en welkomstwoord
Gedeputeerde provincie Noord-Brabant (Economie, 
Financiën, Kennis- en Talentontwikkeling)

Ahmed Marcouch Arbeidsmigranten zijn geen
Burgemeester van Arnhem ‘tweederangs burgers’!
Voorzitter Kenniscentrum Arbeidsmigranten

Anna Kowalska Het perspectief van 
Polka, centrum voor Poolse vrouwen arbeidsmigranten

Inge Goorts Zorg(en) voor arbeids-
Senior adviseur Pharos migranten

Themasessie Twee ronden workshops

Paneldiscussie o.l.v. de dagvoorzitter

Call to action !
Pascale Voermans
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Cindy de Koning
Dagvoorzitter
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OPENING EN WELKOM

Link naar video
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Martijn van 
Gruijthuijsen

Gedeputeerde 
provincie Noord-
Brabant (Economie, 
Financiën, Kennis- en 
Talentontwikkeling)

https://framcombv-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/dirkjan_frijling_h4i_nl/EWKjTLUCyalBh_QQidm9x2QB9UaOHyQgUWeQwGNoPFXAcA?e=cYoZqq
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ARBEIDSMIGRANTEN ZIJN GEEN 
TWEEDERANGS BURGERS

Samenvatting
• Arbeidsmigranten zijn geen tweederangs burgers maar zo worden ze wel 

vaak ontvangen en behandeld. Vandaar het belang van deze bijeenkomst. 
• Het symposium is een oproep natuurlijk aan werkgevers, de sector zorg en 

welzijn, maar in de eerste plaats aan overheden die de in beginsel de taak 
hebben om de grondrechten van mensen te waarborgen.  

• Arbeidsmigranten is een begrip, maar we vergeten vaak dat het om mensen 
gaat, die hier zijn naar toe gekomen gedwongen door omstandigheden. 

• Ik spreek uit ervaring. Ik heb mijn vader nauwelijks gekend, want hij was in 
Nederland aan het werk. We dachten dat hij het daar geweldig had, maar de 
werkelijkheid was anders 

• Kernvraag is hoe we hen een menswaardig leven geven. Onderzoek van het 
KCA met Pharos laat zien dat dat nu niet goed gaat.  

• We worden bijna medeplichtig aan die situatie. Want wij krijgen daardoor 
goedkope producten.

• Mensen komen gezond naar NL. Hoe zorg je ervoor als beschaafd land, 
overheid, burgers, werkgevers, dat zij gezond blijven?  

• Hoe wij de arbeidsmigranten behandelen zegt ook iets over ons, dat wij de 
mens centraal stellen. Dat wij een land zijn waar zij willen zijn, dat is ook een 
economisch belang.  

• Ondanks de 50 aanbevelingen van Roemer is er nog veel doen, ook op het 
gebied van zorg en welzijn. Veel succes vandaag. 
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Ahmed Marcouch
Burgemeester van 
Arnhem

Voorzitter 
Kenniscentrum 
Arbeidsmigranten
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HET PERSPECTIEF VAN 
ARBEIDSMIGRANTEN

Samenvatting
• Arbeidsmigranten zijn als ze hier komen niet bezig met zorg. Ze zijn gezond en 

willen aan het werk.

• Ze krijgen na verloop van tijd vaak fysiek en mentaal last van zware 
werkomstandigheden en sociaal isolement. Ze zijn niet gewend voor zich zelf 
op te komen.

• Pas als ze klachten hebben gaan ze op zoek naar zorg. Dat blijkt dat het in 
Nederland anders (soms lastiger) is dan thuis of dat ze niet verzekerd zijn.

• Vaak ontkennen ze de klachten. Ze zijn bang hun baan te verliezen. Dat geldt 
zeker voor psychische klachten, waaraan een groot stigma kleeft.

• Bij het vragen van zorg is de taalbarrière een probleem, zeker in geval van GGZ. 
Psychologen ‘verwijzen’ vaak door naar Polka.

• Hoe gezondheidsrisico’s verminderen: preventie o.m. door voorlichting, 
organiseren van acute hulp en meer zorgprofessionals die de taal en cultuur 
van arbeidsmigranten kennen.

• Faciliteer en financier zelforganisaties, zoals Polka.
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Anna Kowalska

Polka, centrum 
voor Poolse 
vrouwen

Meer informatie over 
het aanbod van Polka 
polkacentrum.nl

https://polkacentrum.nl/
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ZORG(EN) VOOR ARBEIDSMIGRANTEN

Pharos heeft in 2020 onderzoek gedaan naar gezondheid en welzijn van arbeidsmigranten uit 
Midden en Oost Europa en de toegang tot zorg. Conclusie van het rapport is dat de meeste 
arbeidsmigranten nu in relatief goede gezondheid aan het werk zijn, maar de risico’s voor 
fysieke en mentale gezondheidsproblemen zijn aanzienlijk, door een combinatie van werk- en 
woonomstandigheden, chronische stress, de onbekendheid met het zorgsysteem in Nederland 
en de spanning binnen gezinnen. 

Om de gezondheidsrisico’s te verkleinen en de zorg toegankelijker te maken, doet Pharos de 
volgende aanbevelingen:

• Naast eerlijke een veilige werk en woonomstandigheden, moeten we zo snel mogelijk 
inzetten op preventie en op goede informatievoorziening in eigen taal, die aansluit bij de 
informatiebehoefte en het zoekgedrag van arbeidsmigranten. 

• Werk hierbij samen met sleutelpersonen en zelforganisaties, omdat zij als geen ander 
weten wat er speelt, welke behoeftes er zijn en hoe we met voorlichting, preventie en 
ondersteuning kunnen aansluiten bij wat mensen nodig hebben. 

• Alle aanwezigen van het symposium, huisartsen, zorgverzekeraars, uitzendorganisaties en 
jeugdverpleegkundigen, kunnen vanuit hun eigen positie zijn of haar 
verantwoordelijkheid nemen en een bijdrage leveren, zodat we samen komen tot een 
integrale aanpak.

Pharos wil met het rapport het brede spectrum laten zien van wat er nodig is om gezondheid 
te verbeteren en zorg toegankelijker te maken en roept op oog te hebben voor de verhalen van 
de mensen om wie het gaat. 
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Inge Goorts

Senior adviseur 
Pharos

https://www.pharos.nl/kennisbank/zorgen-voor-arbeidsmigranten/
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HYBRIDE ZORG MAAKT HUISARTS BETER 
TOEGANKELIJK VOOR ARBEIDSMIGRANTEN

Arbeidsmigranten hebben meestal geen vaste eigen huisarts. Bij klachten 
moeten ze vaak meerdere praktijken bellen voordat ze een huisarts vinden die 
hen wil zien. Huisartsen vinden het lastig goede zorg te leveren aan een 
arbeidsmigrant wegens het ontbreken van een dossier met medische gegevens 
en medicatieoverzicht. 

In een pilot met zorgverzekeraar HollandZorg, werkgevers en H4i pakt Arene
online huisartsenpraktijk dit anders aan. Arbeidsmigranten worden ingeschreven 
bij Arene en hebben daarmee toegang tot een eigen huisarts. De huisarts houdt 
het dossier bij, helpt online waar mogelijk en verwijst waar nodig door naar een 
fysieke huisartsenpraktijk in de buurt.

Discussie tijdens workshop

• Aanpak Arene werkt voor arbeidsmigranten én is ook oplossing voor tekort 
aan huisartsen

• Huidige tijd vraagt om innovatie. Dat is wel een weg vol hobbels en gaten.

• In pilot met arbeidsmigranten komt mentale problematiek minder voor. 
Meest klachten betreffen bewegingsapparaat.

• Een werkgever: we kunnen ook zelf acteren: ik ga int’l werknemers beter 
voorlichten over zorg. Toegang tot zorg moet inderdaad laagdrempeliger.
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In Nederland wonen en werken 
zo’n 650.000 arbeidsmigranten. 
Een groot deel daarvan heeft 
geen eigen huisarts. Voor hen 
is de zorg slecht toegankelijk. 
Het is een jonge en relatief 
gezonde groep, maar áls een 
arbeidsmigrant zorg…
Lees verder…..

Bekijk presentatie Workshop

Jan Frans Mutsaerts - Arene

Contact: j.mutsaerts@arene.nl

https://h4i.nl/symposium-arbeidsmigranten/2022/03/23/arene-maakt-huisarts-toegankelijk-voor-arbeidsmigrant/
https://h4i.nl/symposium-arbeidsmigranten/wp-content/uploads/2022/06/Presentatie-Jan-Frans-Mutsaerts.pdf
mailto:j.mutsaerts@arene.nl
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HOE OOST-EUROPESE ZORGPROFESSIONALS 
DE HUISARTS ONDERSTEUNEN 

Huisarts Frank van Kemenade heeft juli 2021 in Venlo H4i Limburg, een 
gezondheidscentrum voor arbeidsmigranten geopend. Door de inzet van 
zorgprofessionals uit oa Polen en Roemenië bij het maken van afspraken en 
tijdens het consult, wordt de zorg optimaal afgestemd op deze doelgroep.
Frank van Kemenade vertelt hoe dit werkt en wat dit betekent voor de zorg die 
hij biedt.

Discussie tijdens workshop

• Sommige werkgevers willen geen eenvoudige toegang voor hun werknemers: 
zij zijn bang dat men te vaak naar de HA gaat. Risico: uitstel van zorg en 
complicaties

• HA zorg voor arbeidsmigranten is een landelijk probleem, maar wordt lokaal 
aangepakt. Is landelijke samenwerking niet efficiënter?

• Praktijk maakt hogere kosten door tolken en opstart kosten. Ook ANW 
diensten zijn een probleem.

• Zorgverzekeraars als HollandZorg en Z&Z willen faciliteren maar zijn meestal 
niet preferent in regio van internationale werknemer.

• Tip: Verzekeraars, zorg voor landelijke oplossing van mismatch kosten en 
baten tgv verevening

• Tip: Regel verantwoordelijkheid werkgever in SNA keurmerk voor uitzenders
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Als het seizoenswerk toeneemt 
in Noord-Limburg is het altijd 
weer spannend onder de 
huisartsen in de regio. 

Voor het werk vestigen zich 
daar van jaar tot jaar steeds 
meer arbeidsmigranten….
Lees verder…..

Bekijk presentatie Workshop

Frank van Kemenade –
H4I Limburg

Contact: info@h4ilimburg.nl

https://h4i.nl/symposium-arbeidsmigranten/2022/05/10/h4i-limburg-huisartsenpraktijk-voor-arbeidsmigranten/
https://h4i.nl/symposium-arbeidsmigranten/wp-content/uploads/2022/07/Presentatie-H4i-Limburg.pdf
mailto:info@h4ilimburg.nl
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ARBEIDSMIGRANTEN WAALWIJK VINDEN 
ALLE INFORMATIE IN ÉÉN APP

Arbeidsmigranten weten meestal niet wat te doen als ze een medisch probleem 
hebben. Als informatie al beschikbaar is in hun taal weten ze die niet snel te 
vinden, zeker niet in een acute situatie. In Waalwijk krijgen arbeidsmigranten álle 
relevante informatie in één geïntegreerde app: huisvesting, werk, voorzieningen 
én gezondheidszorg. Zij gebruiken die app regelmatig wanneer zij zich in de 
gemeente vestigen.  Daarbij worden ze ook gewezen op noodzakelijke informatie 
over de gezondheidszorg.

Discussie tijdens workshop

• Gemeente wil inzetten op welzijn arbeidsmigrant: informatie, taal, integratie

• Veel gaat mis door gebrekkige informatie. App lost dit op.

• Combinatie landelijke en lokale informatie. Meerdere partijen verzorgen info.

• Samenwerking met uitzender / huisvester is essentieel

• Niet iedere gemeente wil investeren, want welzijn is niet hun ‘core business’

• Tip: betrek ook welzijn, veel intl werknemers hebben psychische klachten

• Tip: zorg dat bij intake bij uitzender de werknemer ook direct medische info 
verstrekt aan huisarts
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Arbeidsmigranten die naar NL 
komen voelen zich blijkt uit 
onderzoek slecht geïnformeerd 
over de zorg in Nederland.

De gemeente Waalwijk 
ontwikkelde een App met een 
breed scala onderwerpen, 
waaronder nu ook over zorg en 
welzijn.
Lees verder…..

Bekijk presentatie Workshop

Susan Brooijmans –
gemeente Waalwijk

Contact: 
sbrooijmans@waalwijk.nl

https://h4i.nl/symposium-arbeidsmigranten/2022/04/06/waalwijk-biedt-arbeidsmigranten-alle-info-in-een-app/
https://h4i.nl/symposium-arbeidsmigranten/wp-content/uploads/2022/07/Presentatie-H4I-Waalwijk.pdf
mailto:Susan%20Brooijmans%20%3csbrooijmans@waalwijk.nl%3e
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INFORMATIEVOORZIENING AAN 
ARBEIDSMIGRANTEN

Hoe kun je zorgen dat arbeidsmigranten de juiste en volledige informatie krijgen over 
gezondheid, welzijn en opvoeding in Nederland? 

Krystyna Meijer werkt bij welzijnsorganisatie LEV groep in Helmond. Ze heeft een online 
helpdesk opgezet voor arbeidsmigranten en weet ook op andere manieren veel mensen te 
bereiken die de weg naar ondersteuning zelf niet goed vinden. Ze werkt hierbij veel samen met 
arbeidsmigranten zelf. Wat kunnen we hieruit leren zodat ook op andere plaatsen de 
informatie verbeterd kan worden, en hoe kunnen ook de meest kwetsbare arbeidsmigranten 
bereikt worden? 

Discussie tijdens workshop

• LEV-groep: Online helpdesk ingericht, voorlichting, activiteiten voor ouders en kinderen

• Welzijnsorganisatie moet beleid hebben hoe arbeidsmigranten te bereiken

• Vrijwilligers vervullen brugfunctie van arbeidsmigrant naar reguliere hulp. Toetsen bij de 
arbeidsmigrant eerst op zelfredzaamheid

• Vertrouwen is essentieel voordat men zich laat doorverwijzen naar een professional

• Migrant die ziek is vervalt in armoede 

• Mensen die willen de taal wel leren, maar hebben niet de tijd.

• Tip: Verdiep je in de thema's die belangrijk zijn voor arbeidsmigranten: financien, arbeid, 
ziektewet, taal

• Tip: zoek binnen je organisatie ook draagvlak voor het helpen van arbeidsmigranten. Dit is 
niet vanzelfsprekend.

• Tip: Neem mensen in dienst die de taal spreken
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Hoe vinden arbeidsmigranten 
de informatie over werken, 
wonen en leven in Nederland? 
Waar krijgen zij advies over 
arbeidscontracten, financiële 
kwesties of zorg en welzijn. 
“Wij zagen steeds meer voor-
namelijk Poolse, arbeids-
migranten in 
Helmond,….. Lees verder…..

Bekijk presentatie Workshop

Krystyna Meijer – LEV-groep

Contact: 
krystyna.meijer@levgroep.nl

https://h4i.nl/symposium-arbeidsmigranten/2022/04/28/informatievoorziening-aan-arbeidsmigranten/
https://h4i.nl/symposium-arbeidsmigranten/2022/04/28/informatievoorziening-aan-arbeidsmigranten/
mailto:krystyna.meijer@levgroep.nl
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DURF BUITEN DE LIJNTJES TE KLEUREN EN 
BLIJF IN CONTACT: LESSEN UIT PEEL & MAAS

Arbeidsmigranten zijn van harte welkom in Peel en Maas. Bij registratie krijgen ze 
voorlichting zodat ze de weg kunnen vinden. Arbeidsmigranten weten waar ze 
voor vragen en hulp terecht kunnen. We gaan uit van zelfredzaamheid, maar 
ondersteunen indien nodig. Het team kan als een ‘spin in het web’ met 
betrokken werkgevers, huisvesters, zorg- en welzijnsaanbieders flexibel hulp 
bieden. Wat valt hier te leren?

Discussie tijdens workshop

• Taal is essentieel, hoe beter je taal, hoe meer kansen je hebt.

• Rekening houden met verschillende groepen: sommigen zijn hier maar kort

• Tip: inzet van ervaringsdeskundigen / sleutelpersonen

• Tip: Bewustwording bij alle domeinen en deze integraal meenemen

• Tip: meer dan nu werkgevers hierbij betrekken

• Tip: laat gemeente/werkgever een rol spelen bij het wegwijs maken en 
aanmelden van werknemers bij zorgaanbieders
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In de Peel en Maas zijn 
arbeidsmigranten van harte 
welkom. 
“De zorg voor hen is in de 
eerste plaats een verantwoor-
delijkheid van de werkgevers, 
maar in geval van een 
dringende hulpvraag laten wij 
hen niet in de kou laten staan”.
Lees verder…..

Bekijk presentatie Workshop

Armand Gerrits
Mateusz Domagalski

Contact: 
arbeidsmigranten@peelenmaas.nl

https://h4i.nl/symposium-arbeidsmigranten/2022/04/13/durf-buiten-de-lijntjes-te-kleuren-en-blijf-in-contact/
https://h4i.nl/symposium-arbeidsmigranten/wp-content/uploads/2022/06/Durf-buiten-de-lijntjes-te-kleuren.pdf
mailto:arbeidsmigranten@peelenmaas.nl
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ONDERSTEUNING VAN EU-ARBEIDS-
MIGRANTEN IN HET SOCIAAL DOMEIN

Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) en Het PON & Telos doen samen 
onderzoek naar de ondersteuning van EU-arbeidsmigranten in het brede zorg en 
welzijnsdomein. In dit onderzoek gaan zij in gesprek met (sociale) professionals 
én met EU-arbeidsmigranten zelf over het leven in Nederland en specifiek over 
de toegang tot ondersteuning op het gebied van zorg en welzijn. Welke 
hulpvragen hebben EU-arbeidsmigranten? Welke knelpunten ervaren 
professionals in de uitvoering van hun werk? En wat hebben professionals nodig 
om voldoende toegerust te zijn om EU-arbeidsmigranten te ondersteunen en 
hen wegwijs te maken in de samenleving? Wat zijn werkzame elementen in hun 
aanpak? Tijdens deze themasessie delen en verrijken het KIS en Het PON & Telos
graag hun kennis en uitkomsten met jullie. 

Discussie tijdens workshop
• Het belang van het spreken de taal, dit vergroot kansen
• Het belang van goede informatie en waar nodig hulp om de informatie te 

begrijpen
• Vraagverlegenheid, mensen vinden het lastig om hulp te vragen en als ze 

dat doen dan is het vaak te laat. 
• Tip: meer samenwerking met sleutelpersonen, iemand die de taal spreekt 

en de cultuur kent
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De leefsituatie van arbeids-
migranten in Nederland is 
kwetsbaar. Ze weten vaak niet 
de weg te vinden naar zorg en 
ondersteuning, en komen pas 
in beeld bij acute problemen. 
Dat blijkt uit onderzoek van 
Kennisplatform Inclusief 
Samenleven…
Lees verder…..

Bekijk presentatie Workshop

Britte van Dalen & Bora Avrić
Het PON | Telos & KIS

Contact: b.avric@movisie.nl

https://h4i.nl/symposium-arbeidsmigranten/2022/05/18/ondersteuning-van-eu-arbeidsmigranten-in-het-sociaal-domein/
https://h4i.nl/symposium-arbeidsmigranten/wp-content/uploads/2022/06/Symposium-KIS-en-Het-PON-Telos-EU-arbeidsmigranten-2-juni-2022.pdf
mailto:b.avric@movisie.nl
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GGZ VOOR ARBEIDSMIGRANTEN: 
BELEMMERINGEN EN HOE DEZE TE OVERKOMEN

Deelnemers van de workshop zien toenemende vraag naar mentale hulp door 
enerzijds (werk)druk en stress. Maar ook doordat uitzendbureaus werknemers 
willen behouden en goede werkgever willen zijn, dus er meer aandacht aan 
besteden. Daarbij worden arbeidsmigranten steeds mondiger, dus vragen meer 
om hulp, én zijn er steeds meer arbeidsmigranten. 

Mogelijkheden voor psychische hulp niet altijd bekend, acceptabel, of betaalbaar 
voor arbeidsmigranten. 
Mogelijkheden om tolk in te zetten in de GGZ is niet breed bekend bij 
professionals/organisaties 

Mogelijke interventies:
• preventie: bijvoorbeeld voorlichting over stress/mentale kracht door 

uitzendbureaus. 
• gemeenten meer aandacht besteden aan welzijn, waaronder ook mentaal 

welzijn
• informatie in eigen taal over mentale gezondheid
• cultuursensitieve communicatie
• initiatieven waar arbeidsmigranten zich thuis voelen. 

VNG en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben een convenant gesloten over 
preventie voor iedereen: →mogelijk aangrijpingspunt. 
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Arbeidsmigranten zijn relatief 
jong en gezond. Toch lopen zij 
meer dan meer dan hun 
Nederlandse leeftijdgenoten 
risico op fysieke en mentale 
klachten. 
Zij kunnen net als Neder-
landers hulp krijgen bij dit 
soort problemen, maar er zijn 
de nodige belemmeringen…
Lees verder…..

Bekijk presentatie Workshop

Elize Smal - Pharos

Contact: e.smal@pharos.nl

https://h4i.nl/symposium-arbeidsmigranten/2022/05/20/ggz-voor-arbeidsmigranten-belemmeringen-en-hoe-die-te-overkomen/
https://h4i.nl/symposium-arbeidsmigranten/wp-content/uploads/2022/07/Workshop-Pharos-mentale-gezondheid-en-GGZ.pdf
mailto:e.smal@pharos.nl


Closing the gap

ONDERSTEUNING BIJ MENTALE EN 
SOCIALE PROBLEMATIEK

Communicatieproblemen en/of cultuurverschillen maken het moeilijk voor 
hulpverleners of instanties om tijdig kwetsbare volwassenen en jeugdigen te 
signaleren en te bereiken. Welke lessen leerde Polon over hulpverlening aan 
arbeidsmigranten? Wat is er nodig om de mentale veerkracht en 
zelfredzaamheid van arbeidsmigranten te versterken? Hoe organiseren we een 
beter aanbod van laagdrempelige ondersteuning, zelfhulpgroepen en 
empowerment?

Discussie tijdens workshop

• Wat ouders van Marta in 1989 nodig hadden is nog steeds nodig: goede 
betrouwbare informatie.

• Er is historisch onderling wantrouwen in Poolse gemeenschap, men praat 
niet over problemen, ‘klikt’ ook niet over problemen van anderen

• Communicatie is meer dan vertalen. Zo veel mogelijk cultuursensitief!

• Grote behoefte aan duidelijkheid. Gedetailleerde informatie geeft 
vertrouwen.

• Tip: Betrek Poolse hulpverlener bij gesprekken met Polen.

• Tip: ambulante GGZ ‘door en voor’

• Zelf: GGD HvB gaat een pilot starten GGZ voor arbeidsmigranten: betrekken 
gemeenten, GGZ en werkgever.
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“Achter een klein probleem 
schuilt vaak een hoop ellende” 
Aan het woord is Marta 
Leszczynska, oprichter van 
Polon.
“Poolse mensen vragen niet 
graag om hulp. Ze proberen 
het zelf op te lossen en als dat 
niet worden de problemen….
Lees verder…..

Bekijk presentatie Workshop

Marta Leszczynska - Polon

Contact: marta@polon.nl

https://h4i.nl/symposium-arbeidsmigranten/2022/05/03/ondersteuning-arbeidsmigranten-bij-sociale-en-mentale-problemen/
https://h4i.nl/symposium-arbeidsmigranten/wp-content/uploads/2022/07/Presentatie-Polon.pdf
mailto:marta@polon.nl
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SAMENWERKEN VOOR DE GEZONDHEID EN 
HET WELZIJN VAN BULGAARSE GEZINNEN 

Bulgaarse gezinnen vinden niet altijd gemakkelijk de weg naar de pedagogische 
basis voorzieningen en publieke en eerstelijns zorg. In deze workshop gaan we in 
op de gevolgen van de gemiste preventie op de kinderen en gezinnen. Welke 
dilemma’s en belemmeringen spelen een rol? We delen geleerde lessen en geven 
voorbeelden van hoe partners uit medisch en sociaal domein én sleutelpersonen 
samenwerken om voorzieningen en zorg beter te laten aansluiten bij wat 
gezinnen nodig hebben.

Discussie tijdens workshop

• Dat is ouders anders opvoeden is niet erg, alleen daardoor kunnen kunnen
kinderen op school de aansluiting missen.

• Bulgaren zijn minder een gemeenschap dan andere migranten. Moeilijk als 
een groep te bereiken. Verschillende etniciteit: Bulgaars, Turks en Roma. 

• Gem Den Haag gaat bij Bulgaarse school een info-punt opzetten.

• Tip: Samenwerken tussen verschillende domeinen is belangrijk: zorg, welzijn, 
school.

• Tip: Overheid moet opnieuw doelgroepenbeleid instellen

• Tip: Voorlichters eigen taal en cultuur bij GGD, gemeente en 
welzijnsorganisaties
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Er zijn in Nederland ongeveer 
71.000 kinderen van migranten 
uit Midden- en Oost-Europa. 
Professionals van zorg- en 
welzijnsorganisaties signaleren 
bij hen risico’s op het gebied 
van gezondheid en
ontwikkeling.
Lees verder…..

Bekijk presentatie Workshop

Marjolein Keij – Pharos
Elitsa  Yordanova              

Contact: m.keij@pharos.nl

https://h4i.nl/symposium-arbeidsmigranten/2022/04/20/samenwerken-voor-de-gezondheid-en-het-welzijn-van-bulgaarse-gezinnen/
https://h4i.nl/symposium-arbeidsmigranten/wp-content/uploads/2022/06/Samenwerken-Bulgaarse-Gezinnen-2-juni_.pdf
mailto:m.keij@pharos.nl
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ZORG VOOR DE MEEST KWETSBARE 
ARBEIDSMIGRANTEN

Er is een groep arbeidsmigranten die onzichtbaar is. Sommige schattingen 
speken zelfs van 53.000 alleen al in Amsterdam. Sommige zijn naar Nederland 
gekomen via een asielprocedure, anderen zijn zelf naar Nederlands gekomen, of 
gehaald door malafide uitzendorganisaties, werken ‘zwart, staan nergens 
ingeschreven en zijn niet verzekerd en hebben vaak geen recht op een 
verzekering. Zij raken regelmatig zonder werk met ernstige gevolgen:  
dakloosheid, schulden, geen inkomsten dus geen middelen om medische zorg te 
betalen etc. Hoe krijgen zij toch de nodige zorg en ondersteuning? Jasper Kuipers 
bespreekt hoe Dokters van de Wereld soms ook samen met gemeenten deze 
groep weet te bereiken en wat daarbij de belemmeringen zijn.
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“Iedereen die in Nederland 
verblijft heeft wettelijk recht op 
gezondheidszorg, maar in de 
praktijk gaat dat vaak niet 
goed”, aan het woord is Janine 
Wildschut, hoofd medische 
programma’s van Dokters van 
de Wereld Nederland. Dokters 
van…
Lees verder…..

Jasper Kuipers –
Dokters van de Wereld

Contact: 
jkuipers@doktersvandewereld.org

https://h4i.nl/symposium-arbeidsmigranten/2022/05/06/zorg-voor-de-meest-kwetsbare-arbeidsmigranten/
mailto:jkuipers@doktersvandewereld.org
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TAAKBELASTBAARHEIDSONDERZOEK 
VERMINDERT ARBEIDSRISICO'S, 
GEZONDHEIDSSCHADE EN UITVAL

The Vital Company is door zorgverzekeraar HollandZorg gevraagd een pilot te 
doen met aantal werkgevers in de glastuinbouw. Hiervoor hebben zij de belasting 
van verschillende functies onderzocht en vergeleken met de belastbaarheid van 
verschillende arbeidsmigranten die deze functies vervullen. Uitzendbureaus 
kunnen hun medewerkers hierdoor duurzamer plaatsen waardoor er minder 
arbeidsrisico's, gezondheidsschade en potentieel uitval ontstaat. Arbo.nu heeft 
de pilot begeleid namens de werkgevers.
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Het werk dat arbeidsmigranten 
doen is relatief belastend en 
vaak zwaarder dan zij in hun 
land van herkomst deden. Dit 
kan leiden tot overbelasting en 
daarmee tot 
gezondheidsschade. 
Huisartsen geven aan dat spier-
en gewrichtsklachten en…
Lees verder…..

Bekijk presentatie Workshop

Jordy Kamphuis –
The Vital Company

Contact: jordy@thevitalcompany.nl

https://h4i.nl/symposium-arbeidsmigranten/2022/03/30/onderzoek-taakbelastbaarheid-voor-minder-gezondheidsschade/
https://h4i.nl/symposium-arbeidsmigranten/wp-content/uploads/2022/07/Belastbaarheidsonderzoek-symposium.pdf
mailto:jordy@thevitalcompany.nl
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GOEDE ZORG BEGINT OP DE WERKVLOER

Slechte leefomstandigheden kunnen een belangrijke reden voor 
gezondheidsproblemen bij internationale medewerkers zijn. Preventie is daarom 
een prioriteit bij werkgever OTTO Work Force en de betrokken zorgverzekeraar 
HollandZorg. Besproken wordt een programma dat alcohol- en drugsgebruik 
probeert te herkennen en, beter nog, te voorkomen. 

Discussie tijdens workshop

• Zorg gaat ook over preventie over de gehele linie, niet alleen drugs en 
alcohol

• Tip: voorlichting groots opzetten gericht op de intl werknemers vanaf het 
moment van recruitment in het thuisland, voorlichting over risico’s, regel- en 
wetgeving.

• We blijven werkgever en focussen dus op voorlichting. 

• Tip: Ook faciliteren van een ‘zorgeloze’ werkplek: dus niet overbelasten
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“Het welzijn van onze 
internationale medewerkers 
staat bij ons op de eerste 
plaats. Ons motto is niet voor 
niets We take care of our
People ”, zegt Justyna 
Kooijmans, directeur HR van 
OTTO Work Force.
Lees verder…..

Bekijk presentatie Workshop

Harm van der Hoff –
OTTO Work Force 

Contact: 
hvanderhoff@ottoworkforce.eu

https://h4i.nl/symposium-arbeidsmigranten/2022/05/13/goede-zorg-begint-op-de-werkvloer/
https://h4i.nl/symposium-arbeidsmigranten/wp-content/uploads/2022/07/02062022-h4i-Symposium-Zorg-op-de-werkvloer_v2.pdf
mailto:hvanderhoff@ottoworkforce.eu
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DE 4E DIMENSIE IN 3-D BANEN

Samenvatting
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Prof. dr. M. Willems

Universitetet i Oslo
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HET PANEL

Frank Johnsen
HollandZorg

Rob van Lint 
Interdepartementaal project 
arbeidsmigranten (IPA)

Thomas Zwiers
Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG)

Peter Loef
Algemene Bond Uitzendbureaus 
(ABU)
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BIJDRAGE EN ACTIES
• We gaan door met initiatieven om arbeidsmigranten toegang te laten krijgen tot 

zorg. En gaan dat uitbreiden naar welzijn.
• Zorgverzekeraars hebben maar met een deel van zorg te maken. Veel 

welzijnsaspecten vallen onder WMO en Jeugdzorg
• Goede afspraken maken met zorgaanbieders. Niet alle aanbieders hebben de 

juiste kennis als het gaat om zorg voor arbeidsmigranten. Zij zitten ook vaak niet 
te wachten op arbeidsmigranten: onbekend maakt onbemind.

• Vertalen is niet genoeg, je moet dat ook cultuursensitief doen. Dit is een inzicht 
van vandaag dat wij meenemen. Daar kunnen we zelf als verzekeraar ook mee aan 
de slag. 

• We gaan ook connecties leggen met Anna Kowalska, er zijn zoveel dingen die we 
niet weten.

Op uitspraak Zwiers (gebrek aan GGZ zorg in eigen taal is idd een probleem):
• GGZ in Nederland is een generiek probleem! Vanaf dit jaar is financiering van een 

tolk beschikbaar vanuit de basisverzekering. Aangezien de aanspraken in de 
basisverzekering door de overheid worden vastgesteld, kunnen wij hier als 
individuele verzekeraar verder niets aan toevoegen. De inhoud van de 
aanvullende verzekeringen bepalen we zelf. We gaan kijken of en wat we hierin 
kunnen doen.

Op vraag uit de zaal: Ik mis besef dat zorg aan arbeidsmigranten een andere 
kostenstructuur heeft
• Volgens mij gaat deze vraag over specifieke wensen/behoeftes van internationaal 

werkenden en dat VWS hier volledig aan voorbij gaat. VWS heeft het 
doelgroepenbeleid losgelaten en kijkt generiek naar de functionele aanspraken in 
de zorg (en neemt deze op in de basisverzekering). Specifieke behoeftes kosten 
veelal extra geld (c.q. tijd bij de zorgaanbieders); hier biedt VWS geen ruimte 
voor; sterker nog, men heeft een extra criterium in de verevening ingesteld, 
waardoor een afslag op het budget is geëffectueerd.
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Frank Johnsen

HollandZorg
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BIJDRAGE EN ACTIES
• IPA heeft de taak om te stimuleren dat de gedane aanbevelingen Roemer door de 

ministeries en andere partijen omgezet worden in uitvoering. Vraagt aanpassingen in 
wet- en regelgeving, dat duur langer dan je zou willen.

• IPA heeft positie, omdat vorige en huidige kabinet de implementatie van de 
aanbevelingen van Roemer steunt.

• Zorg en welzijn van arbeidsmigranten is erg belangrijk. Ook op dit punt mogen het geen 
tweederangs burgers zijn. Het zijn mensen als u en ik.

• Roemer doet wel aanbevelingen over de zorg, maar niet over welzijn. Goed dat er hier 
vandaag aandacht aan wordt besteed en dat zullen we meenemen.

• Ik heb vandaag gehoord dat goede informatie, goede toegankelijkheid tot voorzieningen, 
cultuursensitief aanbod nodig zijn. Dat nemen we ook als IPA mee.

Vraag van HA-organisatie: waar is VWS in dit verhaal? Zij ontkennen het probleem van zorg en 
welzijn bij arbeidsmigranten lijkt het.
• Rob van Lint: aanbevelingen Roemer zijn door hele kabinet en dus ook de 2 ministers van 

VWS omarmd. Er moet veel gebeuren op het gebied van welzijn en ook zorg. Dit 
bespreken we met VWS. VWS is lid van het IPA

Opmerking uit zaal: in Rotterdam hebben we een crisisteam met mensen die de taal spreken. 
Worden er direct bijgehaald als er problemen zijn. Bij minder acute ondersteuning moeten de 
werkprocessen er meer op gericht zijn de precieze verblijfsstatus van de migrant te kennen om 
te weten welke hulp het beste past.
• van Lint: registratie in BRP aan de voorkant is één van de zaken waar we aan werken. Er 

komt een actieplan voor dakloze arbeidsmigranten van VWS.
• Informatie voorziening : de pilot van de MYinfoNL app van het Experisecentrum

Flexwonen en de ontwikkelaar met de Waalwijk App, integreert lokale informatie met  
o.a. landelijke WorkinNL van de rijksoverheid. 
Vanuit IPA volgen we de plannen van de initiatiefnemers om te kijken hoe dat verder te 
ontwikkelen en aan andere gemeenten met belangstelling aan te bieden. 
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Rob van Lint

Interdepartementaal 
project 
arbeidsmigranten (IPA)
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BIJDRAGE EN ACTIES
• Gemeenten hebben belangrijke taak. Hebben er ook mee te maken als zaken fout lopen. Huisvesting is 

een belangrijk onderwerp. Direct daarop volgt zorg en welzijn.
Op vraag is er negatief sentiment jegens arbeidsmigranten?
• Er zeker probleem met beeldvorming. Maar ook in positieve zin: de aanbevelingen van Roemer worden 

breed gedragen.
• Er zijn slechte voorbeelden, maar er zijn veel goede voorbeelden. Daar moeten we op inzetten. 

Momentum behouden en doorpakken. 
• Ook op het gebied van zorg en welzijn, zoals de pilot met Arene digitale huisartsenzorg in West-

Brabant. Dit is mogelijk ondanks een groot huisartsentekort. Werkt voor Oekraïners.
• Informatievoorziening en ondersteuning: contact met arbeidsmigranten is belangrijk. Er zijn gemeenten 

die hiervoor mensen in dienst hebben of tolken.
• Een wereld te winnen op gebied van informatie voorziening: mooie voorbeelden, zoals in Waalwijk, 

publiek private samenwerking. Brede info via een App. VNG gaat dit soort voorbeelden delen.
• Veel arbeidsmigranten zullen zich niet direct tot de gemeente wenden, daarom zijn dit soort publiek-

private samenwerkingen van belang.
• Ondersteuning nodig, want het gaat ook soms gruwelijk mis. Grote gemeenten hebben daar meer last 

van: Aboutaleb gaat daar onderzoek naar doen. Hoe kunnen we deze mensen begeleiden?
• Er zijn een hoop organisaties en particuliere initiatieven die hierbij inspringen, maar we moeten dat 

met elkaar beter organiseren.
Voorbeeld Hollands Kroon: psychische nood bij ontslagen AM. Politie kon niet voldoende de-escaleren. 
• gebrek aan GGZ zorg in eigen taal is idd een probleem
Stelling uit zaal: Gemeenten moeten beleidsplan hebben op gebied van huisvesting voor arbeidsmigranten: 
er moet ook een beleidsplan komen op gebied van zorg en welzijn. Dit gebeurt wel voor vluchtelingen / 
statushouders. Dat maakt gemeenten ook verantwoordelijk en dan hangt het niet op plaatselijke initiatieven.
• Zwiers onderschrijft dit. Er wordt al heel lang over gesproken. Hangt samen met heel veel 

beleidsterreinen. Bijna hele college bij betrokken; landelijk ondertekenen 8 bewindspersonen de acties 
op het rapport Roemer. Gemeenten moeten dus samenhangend beleid voor arbeidsmigranten 
ontwikkelen.

• VNG heeft ondersteuningsprogramma arbeidsmigranten. Eén van de onderdelen is een werkgroep zorg 
en welzijn, met medewerking van Pharos in deel. Doel met gemeenten bekijken hoe zij zorg en 
welzijn in hun gemeente kunnen verbeteren. 

• Goede voorbeelden delen en uitrollen. Oproep aan gemeenten die hieraan willen meewerken.
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BIJDRAGE EN ACTIES
• Pas op dat er geen polarisatie ontstaat, wij willen open kunnen zijn over wat er goed gaat, maar ook over wat 

er fout gaat. Te vaak worden misstanden genoemd waarmee tegelijkertijd alle werkgevers over een kam 
worden geschoren. Dat belemmert discussie over hoe zaken te verbeteren. We blijven deelnemen omdat we 
weten dat er een veel groter deel van de werkgevers het goed doet en we met elkaar het kleinere deel 
moeten aanpakken. Laten we in ons gedrag daar ook blijk van geven met elkaar.

• Er zijn mooie afspraken met vakbonden gemaakt:

o 1e 2 maanden garantie betaling 2 maanden wettelijk minimumloon ook als er geen werk is;

o Bij einde contract tegen betaling recht op twee maanden gebruik huisvesting ;

o We moeten er met elkaar voor zorgen dat het beeld kantelt dat geen werk einde huisvesting betekent 
en mensen op straat staan. 

Omdat dit afspraken zijn met impact voor de bureaus zullen zolang de CAO niet algemeen verbindend is 
verklaard mogelijk niet leden van de ABU en NBBU deze afspraken niet naleven. Vandaar een oproep aan 
de Minister de CAO zo snel mogelijk Algemeen Verbindend te verklaren.

• Werkgevers hebben en nemen een grote rol in de informatievoorziening richting Internationale Werknemers.

o We hebben hier ook al afspraken over in de CAO staan en er zijn veel wettelijke voorschriften over.

o Samen met opdrachtgevers (inlenende sectoren) gaan we bespreken hoe we de 
informatievoorziening samen nog effectiever kunnen maken en breder dan wettelijk verplicht is.

o Over arbo moet er goed gecommuniceerd worden ook door inlener. Er is al heel veel afgesproken, 
maar het gebeurt niet altijd en overal1

• Belangrijk ook dat er ondersteunende organisaties zijn met mensen die vertrouwd worden. Dat er informatie 
is, wil nog niet zeggen dat die gelezen en begrepen wordt

• WorkinNL.nl is er al, met veel informatie. Nu er voor zorgen dat dit via regio’s op de juiste plaats komt.

• Nog meer optrekken met de VNG om in de regio UZB’s te mobiliseren op dit dossier.

• Inzetten op goede voorbeelden en polarisatie voorkomen, zonder schrijnende situaties te bagatelliseren. 
Benadruk de goede voorbeelden. Werkgevers moeten niet moedeloos worden omdat ze het toch nooit goed 
kunnen doen.

1Kamerbrief jaarrapportage arbeidsmigranten | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl 1e hoofdstuk 'Algemeen'. 18-7-2022 28

Peter Loef

Algemene Bond 
Uitzendbureaus 
(ABU)

https://open.overheid.nl/repository/ronl-0c84f298-c4b1-46c7-a3b5-8b3b0c1dc5c3/1/pdf/73223_SZW_BOEK_Jaarrapportage_Arbeidsmigranten_2021_.pdf


Closing the gap

SAMENVATTING

• Het gaat om de mensen. De verhalen helpen daarbij. Want daarin ligt de sleutel 
tot verbetering.

• Term internationale medewerkers heeft positievere connotatie, dit mag niet 
gebruik worden om misstanden te verbloemen.

• Trekkende rol VWS wordt gemist. Goed dat het IPA dit met VWS bespreekt.
• Faciliteren aanbieders van zorg en welzijn, financieel en inhoudelijk.
• Betrekken van sleutelpersonen bij beleid, informatievoorziening en voor het 

signaleren van gezondheidsproblemen.
• Informatievoorziening op landelijk en gemeentelijk niveau
• Van flexwerkers die hier kort zijn mogen we niet verwachten dat die NL leren, dus 

informatie in eigen taal (én cultuursensitiviteit is) is essentieel
• Meer aandacht op de werkplek voor zorg en welzijn: informatievoorziening, 

vroegsinalering en preventie ook mbt mentale gezondheid. Rol voor zowel 
uitzendorganisaties als inleners.

• Innovatie op gebied van zorg en welzijn voor int’l medewerkers: goede 
voorbeelden, maar het gaat niet vanzelf: overheid faciliteer dit. Heb een loket 
waar je gehoord kan worden en hobbels kunnen worden weggenomen.

• Niet alles formaliseren: Gemeenten, geef ruime aan en faciliteer organisaties 
zoals Polka, Polon en de LEV-groep

• Hier zit een netwerk van betrokkenen op het gebied van zorg en welzijn. Een 
netwerk vraagt onderhoud. We gaan met Pharos en KCA geïnteresseerden 
verbinden.

• Goed te zien dat panelleden aangeven dat er al de nodige connecties zijn gelegd. 
• Laten we na 1 jaar bekijken welke voortgang we met elkaar bereikt hebben.
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MET DANK AAN

Alle deelnemers

Sprekers

Inleiders

Panelleden 

Organisatoren

De provincie Noord-Brabant

en ondersteunende organisaties:

Het Care Innovation Center

Coöperatie Slimmer leven
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BEOORDELING DOOR DEELNEMERS

35% van de deelnemers heeft gereageerd

Vraag 1: Kun je in een rapportcijfer van 0 tot 10 
(van ‘helemaal niets’ tot ‘ontzettend veel’) 
uitdrukken wat het symposium je gebracht heeft 
aan informatie, kennis en inspiratie, kijkend naar:

Het symposium als geheel: 7,9

De plenaire sprekers 8,4

De workshops 7,6

Het panelgesprek en call-to-action 7,0
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VRAAG: HOE ZEKER IS HET DAT JE MET DE KENNIS, 
INFORMATIE EN INSPIRATIE DIE JE HEBT OPGEDAAN, 
IN DE PRAKTIJK AAN DE SLAG GAAT?
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VRAAG: KUN JE 1 VOORBEELD NOEMEN 
WAAR JE MEE AAN DE SLAG GAAT?

• Meer cultuursensitief bij mijn internationale patiënten. 
• Poolse gezinnen informeren
• informatievoorziening en dan met name cultuursensitief en meer gebruik van filmpjes
• De KIS-wijkmonitor.
• Vws betrekken
• ik wil scherper krijgen hoe vergoedingen voor huisartsen lopen voor arbeidsmigranten tov rest NL. En waarom dit zich niet vertaald in meer zorg voor arbeidsmigranten.  

Rol ziektekostenverzekeraars moet ook transparanter
• Doorgaan waar wij mee bezig zijn, in kaart brengen van de belastbaarheid van medewerkers
• Info punt
• peilen of Arena app toegepast kan worden in Amsterdam
• het promoten van de inschrijving bij de huisartsenpraktijk van H4I van Frank van Kemenade.
• nog beter agenderen van het onderwerp Gezondheid in relatie ook tot culturele achtergrond in gesprekken met gemeenten
• Organiseren huisartsenzorg voor arbeidsmigranten en informatieverstrekking hierover
• Cultuur sensitieve informatieoverdracht
• communicatie aan arbeidsmigranten verbeteren
• informatievoorziening verbeteren, zodat de manier van  toegang tot zorg verbeterd kan worden
• Contact met arene en fonkelzorg
• De hydbride huisartszorg en de cultuursensitieve communicatie
• Meer inzet ervaringsdeskundige.
• Inspiratie. Ik ben enorm gemotiveerd me meer hard te maken voor het belang van deze kwetsbare groep. Dit bespreken met teamleider en afdelingshoofd en aangeven 

dat ik vind dat we hier echt meer aan moeten doen en op moeten inzetten.
• Netwerk verstevigt. Met enkele personen follow-up afgesproken.
• partners uit onze regio hierop wijzen
• Veel contacten gelegd en verbindingen gevonden, nu aan de slag om al deze  contacten om te zetten in gesprekken/teams afspraken.
• informatievoorziening aan arbeidsmigranten, toeleiding arbeidsmigranten naar huisartsenzorg. betrekken werkgevers
• Contact zoeken met aantal mensen die ik heb gesproken
• De culturele verschillen/ beleving van de huisarts in NL
• Uitzendbureau s staan nu vaak in een slecht daglicht. Ik ga na de zomervakantie een soort wedstrijd uitzetten onder arbeidsmigranten welk bedrijf/uitzendbureau wél 

goede voorwaarden creëert voor hun werknemers. Door deze in het zonnetje te zetten geef je anderen het goede voorbeeld en laat je ook zien aan mensen dat er wel 
goede werkgevers zijn.

• Welzijn aspect dichterbij brengen 
• informatievoorziening richting internationale medewerkers m.b.t. hoe de gezondheidszorg in Nederland werkt en hoe het werkt en hoe ze daar toegang toe kunnen 

krijgen. Nog meer stimuleren van het volgen van taalcursussen die wij aanbieden. 
• Informatievoorziening
• Communicatie
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