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Huisvesting EU-arbeidsmigranten
Gemeenten krijgen vaak te maken met de behoefte aan huisvesting van EU-arbeidsmigranten. Het gaat 
veelal om werknemers die in de gemeente of de regio werken. Werkgevers (vaak uitzendbureaus) 
zorgen nog te vaak voor illegale huisvesting, hetgeen risico’s met zich brengt van risicovolle 
woonsituaties en vormen van hinder in de woonomgeving. Het spreekt voor zich dat gemeenten hiervan 
overlast ondervinden. Een deel van deze problematiek blijft zonder regie; onderzoek en aanpak zijn 
onzichtbaar. Om het probleem effectief aan te bestrijden, is een integrale aanpak nodig. Niet alleen 
repressief, maar juist ook gericht op structurele oplossingen.

Waarom hebben gemeenten ondersteuning nodig?
Gemeenten dienen vanuit hun verantwoordelijkheid 
voor leefbaarheid, woonomgeving, registratie en 
welzijn, het initiatief te nemen om het probleem aan 
te pakken. Bij voorkeur doen ze dit regionaal én inte-
graal. Doen ze dit niet, dan treedt het waterbedeffect 
op: het probleem verplaatst zich naar omliggende 
gemeenten. De aanpak van onrechtmatige, gevaar-
lijke of schrijnende woonsituaties is veelal incident-ge-
stuurd. Een krachtige proces gestuurde aanpak vereist 
een sterke gemeentelijke regie op verschillende ter-
reinen van samenwerking. 

Het gaat hierbij om:
• Interne gemeentelijke samenwerking tussen dien-

sten en afdelingen
• Regie op het opzetten van vormen van analyse- en 

risico gestuurd werken
• Samenwerking met landelijke inspectiediensten 

(druk op de werkgevers)
• Dialoog én samenwerking met private partners, 

zoals woningcorporaties, brancheorganisaties en 
werkgevers

• Opzet trajecten voor integratie en onderwijs

Gemeenten krijgen binnen deze aanpak te maken 
met een breed en complex scala aan onderwerpen, 
spelers, belangen en deelbelangen. Deze complexi-
teit vergt veel van gemeenten in de expertise en 
reikwijdte om dit hele ‘veld’ aan te sturen en de 
aanpak succesvol om te buigen van incident- naar 
proces gestuurd. Gemeenten hebben behoefte aan 
ondersteuning om de noodzakelijke samenwerking te 
mobiliseren én succesvol uit te voeren.

Wie zijn de mogelijke partners voor een brede 
aanpak?
• Gemeente: 

afdeling ruimtelijke ordening/bouw- en woning-
toezicht/burgerzaken/maatschappelijke ontwikke-
ling/gemeentebelastingen/handhaving Openbare 
Orde en Veiligheid/voorlichting en communicatie/
Leerplicht/GGD (ook regionaal)/Brandweer (ook 
regionaal)

• Overige overheid: 
ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport)/
(Vreemdelingen)Politie/Belastingdienst (diverse 
disciplines)/Inspectie SZW/SVB/UWV/RIEC 
(Regionale Informatie- en Expertisecentra) 



• Bedrijfsleven/non-profit: 
Woningcorporaties/ABU (Algemene Bond 
Uitzendbureaus)/NBBU (Nederlandse Bond van 
Bemiddelings- en Uitzendondernemingen)/VIA 
(Vereniging van experts in de Internationale 
Arbeidsbemiddeling)/SNCU (Stichting Naleving 
CAO voor Uitzendkrachten)/LTO (Land- en 
Tuinbouworganisatie Nederland)/Beheerders en 
bestuurders van vakantie- en bungalowparken

Wat kan VNG Naleving voor u doen?
VNG Naleving is een geschikte samenwerkingspartner 
voor gemeenten bij de aanpak van de problematiek 
van EU-arbeidsmigranten. Vanuit de regionale oriën-
tatie en de expertise op het gebied van handhaving, 
kan VNG Naleving op dit gebied gemeenten onder-
steunen bij de aanpak van problematiek rondom 
arbeidsmigranten. 
Dit vertaalt zich in:
• Advies bij het opzetten van een projectplan
• (Regionale) projectbegeleiding
• Het aanreiken en implementeren van best practi-

ces
• Het aanreiken en implementeren van specifieke 

processen en procedures
• Het beschikbaar stellen van documentatie en 

voorlichtingsmateriaal
• Het initiëren en realiseren van samenwerking met 

een scala aan partners
• Het bewaken van te behalen resultaten
• Advies bij het opzetten en uitvoeren van een risi-

cogestuurde aanpak

• Het verschaffen van inzichten en sturingsinforma-
tie door eenduidige registratie. De inzichten 
kunnen ook gebruikt worden als regionale en 
landelijke leerpunten. 

Wat levert het op?
• Gebruik van informatie en waar nodig operatio-

nele capaciteit van landelijke handhavingsorgani-
saties.

• Risico gestuurde pandcontroles door analyse van 
de gegevens van deelnemende organisaties.

• Continue verbetering van de multidisciplinaire 
aanpak door bundeling van ervaringen.

• Vermindering van de overlast, aanpak illegale 
woonsituaties en het eventueel verlenen van (zorg)
ondersteuning aan aangetroffen hulpbehoeven-
den.

Uiteindelijk draagt de ondersteuning van VNG 
Naleving eraan bij dat gemeenten de problematiek 
– samen met de onderkende partners – succesvol, 
proces gestuurd en structureel kunnen oppakken.   

Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met ons via naleving@vng.nl. 
Kijk voor meer informatie, factsheets en handreikin-
gen op www.vng.nl/naleving.
 
Contactgegevens vindt u op de www.vng.nl/naleving 
bij VNG Naleving in de regio.
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