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Geachte heren Koolmees, van ’t Wout, Blokhuis en geachte leden van de Tweede Kamer, 

Op 16 december 2020 spreken de Tweede Kamer en de minister en staatssecretaris voor SZW over 

de misstanden in de arbeids- en leefomstandigheden van arbeidsmigranten. Op dit moment 

signaleren de opvangorganisaties in de G4 dat steeds meer arbeidsmigranten dakloos over straat 

zwerven en buiten moeten slapen in parken en andere openbare ruimte. Staatssecretaris Blokhuis 

ontving hierover al een brief over van de wethouders van Amsterdam, Utrecht en Den Haag. 

Draaideurbeleid 

We vinden het zeer onwenselijk dat werkgevers die arbeidsmigranten inschakelen, de 

arbeidsovereenkomst koppelen aan huisvesting. Zij zetten hun medewerkers uit economische 

overwegingen op straat als het werkaanbod afneemt. Zo belasten zij gemeenten met het vinden van 

noodoplossingen voor deze groep dakloze mensen. 

Gebruikelijk is dat arbeidsmigranten, als zogenaamde ‘niet-rechthebbenden’, geen gebruik kunnen 

maken van de maatschappelijke opvang. In geval van een winterkoude regeling of een corona-

regeling mogen dakloze arbeidsmigranten wel tot de opvang worden toegelaten. De afgelopen 

maanden heeft dat geleid tot een per regio verschillende openstelling van de opvang, al naar gelang 

de temperatuur daalt en stijgt, en de corona maatregelen versoepelen of strenger worden. 

Risico’s 

Voor medewerkers in de maatschappelijke opvang, zowel als de gewone burger, heeft dit tot gevolg 

dat extra risico’s op besmetting ontstaan. Dakloze arbeidsmigranten slapen dan weer buiten in 

omstandigheden die elke corona hygiënemaatregel onmogelijk maken, om daarna weer bij vrieskou 

in de opvang terecht te kunnen waar zij een besmettingsbron vormen voor medewerkers en andere 

opvanggebruikers. Het voortdurend openen en sluiten van extra opvanglocaties heeft een enorme 
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belasting van opvangmedewerkers veroorzaakt, wat zich uit in ongezonde hoge werkdruk en een 

hoger ziekteverzuim. 

Doorlopende beleidslijn dringend nodig 

Wij vinden vanuit overwegingen van preventie, volksgezondheid, mensenrechten en voorkomen van 

overlast, dat het dringend noodzakelijk is dat aan dakloze arbeidsmigranten, zowel als aan dakloze 

Nederlanders, doorlopend opvang wordt geboden. Aan mensen die in de opvang verblijven kan 

basale hygiëne en veiligheid geboden worden. Hun weerstand tegen besmetting kan op orde blijven 

en de anderhalve meter gehandhaafd. Bovendien kan in de opvang gewerkt worden aan structurele 

oplossingen, zoals contact leggen met het thuisland om terug te keren of aan het vinden van een 

nieuwe werkgever zodat iemand een kamer kan huren. Verschillende gemeenten hebben hier 

ervaring mee opgedaan. We vinden het noodzakelijk om gemeenten in staat te stellen deze 

mogelijkheden uit te breiden. 

Wilt u de minister en de staatssecretaris vragen om zorg te dragen voor concrete oplossingen voor 

dakloze arbeidsmigranten door opvang voor deze groep tenminste gedurende de winterperiode 

tot 1 april 2021 doorlopend mogelijk te maken en gemeenten daarvoor te compenseren? Wilt u de 

minister en staatssecretaris ook vragen om de mogelijkheden voor gemeenten te verruimen om 

dakloze arbeidsmigranten terug te leiden naar het land van herkomst of toe te leiden naar een 

nieuwe baan? 

Voor informatie of nadere toelichting op deze brief kunt u terecht bij ondergetekende.  

Met vriendelijke groet, 

 

Esmé Wiegman–van Meppelen Scheppink 

Directeur Valente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


