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Achtergrond 

Het aantal inwoners in Nederland met een Midden- en Oost-

Europese migratieachtergrond is tussen 2010 en 2020 meer 

dan verdubbeld. Het betreft vooral arbeidsmigranten uit 

Polen (ca. 74%) en Roemenië (ca. 10%). Uitzendbureaus 

bieden werk, huisvesting, vervoer en zorgverzekering vaak 

als een (voor arbeidsmigranten riskante) ‘package deal’ 

aan. Vanwege de kwetsbare en afhankelijke positie lopen 

Oost-Europese arbeidsmigranten een verhoogd risico om in 

illegale woonsituaties terecht te komen of dakloos te worden 

en verslavingsproblematiek te ontwikkelen. Uit onder meer 

de vier grote steden komen signalen dat problemen binnen 

deze groep groeien, met name op het gebied van 

psychische problematiek, sociaal isolement, verslaving en 

onveilig leven op straat. Ook is bekend dat sommigen naar 

Nederland zijn gekomen om te ontsnappen aan 

rechtsvervolging in hun land van herkomst. Gemeenten en 

de maatschappij ervaren de problemen van deze groep via 

druk op de maatschappelijke opvang en overlast.  

 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksinstituut IVO in 

samenwerking met Stichting Barka en De Regenboog Groep. Voor 

meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Barbara 

van Straaten (straaten@ivo.nl).  

 

Het project wordt gefinancierd door Stichting Volksbond 

Rotterdam, de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 

en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de gemeenten 

Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Venlo.  

 

 

  

Doelen 

  

Kennis verwerven over 

kenmerken en profielen van 

kwetsbare arbeidsmigranten.  

 

Handvatten bieden voor 

preventie en terugdringen van 

dakloosheid en verslaving.  

 

Nagaan welke beleids-

maatregelen helpend zijn. 

 

Achterhalen welke verschillen 

tussen gemeenten kunnen 

worden verkleind en hoe 

afstemming met justitie kan 

worden verbeterd.  

 

Methoden 

 

Desk research
extra regel extra 
regel

• Bestuderen van 
beschikbare 
gedocumen-
teerde kennis 
(registraties, 
monitors, 
beleidsstukken, 
rapporten, etc.).

Analyse 
registraties en 
cliëntverslagen

• Analyseren van 
ruwe registratie-
gegevens van 
ca. 3.000 
cliënten en ca. 
500 cliënt-
verslagen.

Interviews met 
cliënten extra 
regel 

• Interviewen van 
40 cliënten, 
waarvan 10 
terugkeerders in 
Polen en 
Roemenië.

Screening extra 
regel extra regel 
extra

• Screenen van 
100 cliënten op 
verslaving via 
de WHO-
ASSIST 
vragenlijst..

Interviews met 
experts en 
stakeholders

• Interviewen van 
experts en 
stakeholders 
(sociaal wer-
kers, ervarings-
deskundigen, 
beleidsmede-
werkers, 
bestuurskun-
digen). 

Expertmeeting
extra regel extra 
regel

• Organiseren 
expertmeeting 
met bestuurders 
van gemeenten, 
ministeries,  
maatschappe-
lijke opvang, 
vakbonden, 
werkgevers en 
cliëntvertegen-
woordigers).

Midden- en Oost-Europese arbeidsmigranten in kwetsbare posities 

https://ivo.nl/
https://ivo.nl/event/oratie-prof-dr-gera-nagelhout-stap-voor-stap-naar-een-gezonder-leven-voor-iedereen/
https://www.barkanl.org/
https://www.deregenboog.org/
mailto:straaten@ivo.nl

