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Op dinsdag 17 december 2019 hield Kennisplatform Integratie 

& Samenleving (KIS) een kennisatelier in Driebergen over de 

problemen van kinderen van EU-arbeidsmigranten. Er waren 

26 deelnemers van onder meer gemeenten, onderwijsinstel-

lingen, zorginstellingen en jeugdteams. Dit kennisatelier was 

bedoeld om de vraagstukken rondom de opvoeding en ontwik-

keling van kinderen van arbeidsmigranten uit Polen, Roemenië 

en Bulgarije van diverse kanten te belichten, kennis uit te 

wisselen, te inventariseren waar de knelpunten liggen en geza-

menlijk te zoeken naar mogelijke oplossingsrichtingen voor 

deze knelpunten. Na een openingswoord van voorzitter Hans 

Bellaart van Kennisplatform Integratie & Samenleving werd de 

problematiek van kinderen van EU-arbeidsmigranten geïllus-

treerd aan de hand van voorbeelden uit de praktijk.

ILLUSTRATIES UIT DE PRAKTIJK 
Het woord was eerst aan Eva Stokx-Gruber, een ambulante 

gezinsbegeleider van Sensa Zorg. Zij kwam zelf als puber vanuit 

Polen naar Nederland. De Poolse gezinnen, die zij in de praktijk 

tegenkomt, zijn over het algemeen laaggeschoold. In veel 

gevallen speelden er bij deze gezinnen al in Polen problemen, 

die alleen maar versterkt zijn sinds de vestiging in Nederland. 

Een van de grootste problemen bij deze gezinnen is dat ouders 

geen Nederlands of Engels spreken. Hierdoor gaat bijvoorbeeld 

de communicatie met scholen erg moeizaam. Ouders begrij-

pen de scholen niet, voelen zich onbegrepen en gaan zichzelf 

verdedigen. Dit zorgt voor verwarring, achterdocht en angst bij 

ouders. Bovendien hebben de ouders vaak een ander referentie-

kader dan de Nederlandse professionals. 

Het gebrek aan motivatie om Nederlands te leren bij EU arbeids-

migranten heeft vaak te maken met het plan om terug te keren 

naar Polen. Dit is echter problematisch voor de kinderen, want 

de ouders kunnen niet goed communiceren met instanties en 

verdiepen zich nauwelijks in de Nederlandse samenleving. Een 

ander knelpunt is dat ouders vaak lange dagen maken op hun 

werk en ze relatief weinig aandacht voor hun kinderen hebben 

en ze hun kinderen niet kunnen helpen met huiswerk. Ouders 

zouden meer gestimuleerd moeten worden om interesse te 

tonen in hun kinderen en in wat zij meemaken op school. Daar 

mogen zij best op aangesproken worden. Tot slot komt Eva 

Stokx-Gruber regelmatig ouders tegen met een drankprobleem. 

Zij helpt hen door hen te wijzen op hun verantwoordelijkheid. 

De tweede illustratie uit de praktijk werd gegeven door Monique 

Beuk, werkzaam bij het Jeugdteam Poelenburg-Peldersveld in 

de gemeente Zaanstad. In deze wijken wonen veel gezinnen met 

een Bulgaarse achtergrond. Ouders van deze gezinnen spreken 

meestal geen Nederlands en bij veel kinderen is een taal-en 

ontwikkelingsachterstand geconstateerd. Deze kinderen zijn 

namelijk nog niet schoolrijp. Dat wil zeggen dat deze kinderen 

nog niet klaar zijn om de stap tot leren te maken waardoor ze 

vaak in groep 1 terechtkomen. Dit heeft een grote impact op de 

scholen in de buurt. Het jeugdteam in deze wijken heeft mede 

daarom veel contact met ouders en scholen. Ouders blijken 

niet goed bekend te zijn met het Nederlandse schoolsysteem. 

Zij begrijpen niet dat scholen zich zorgen maken om hun 

kinderen. Dit komt onder andere door een verschil in normen en 

waarden over opvoeding. Het is lastig om de cultuurverschillen 

te overbruggen. 

Het jeugdteam komt veel problemen tegen bij Bulgaarse 

gezinnen. Zo zorgt de onzekere en slechte woonsituatie van 

Bulgaarse gezinnen (bijvoorbeeld tijdelijke onderverhuur) voor 

slaaptekort bij kinderen. Door dit slaaptekort kunnen sommige 

kinderen zich slecht concentreren en vallen ze in slaap op 

school. Bovendien zorgt het gebrek aan continuïteit in het verblijf 

van de gezinnen voor problemen. Voor kinderen is het verwar-

rend en onzeker. Op het gebied van gezondheid is er veel over-

gewicht bij de kinderen en hebben zij vaak een slecht gebit. Tot 

slot vertonen veel Bulgaarse jongens op puberleeftijd seksueel 

overschrijdend gedrag. Daarom is het jeugdteam begonnen met 

het geven van trainingen voor jongeren en ouders. 

STAND VAN ZAKEN 
Kennisplatform Integratie & Samenleving heeft onderzoek 

gedaan naar de situatie van EU-arbeidsmigranten en hun 

kinderen. Marlinda van der Hoff van KIS presenteert recente 

wetenschappelijke- en praktijkkennis over dit thema. De boven-

genoemde problemen komen ook in de literatuur naar voren. 

Minder duidelijk is de omvang van deze problemen. 

Het niet goed spreken van de Nederlandse taal is een essentiële 

factor in de problemen die kinderen van EU-arbeidsmigranten 

ervaren. Niet alleen hebben kinderen vaak in het begin moeite 

met de Nederlandse taal, ouders spreken vaak helemaal geen 
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taalschool nog veel moeite om mee te komen op de reguliere 

school. Dit komt mede omdat er weinig samenwerking tussen 

het regulier onderwijs en de taalscholen is. Bovendien hebben 

sommige kinderen behoefte aan een langer traject op de taal-

school en is de taalschool vaak niet toereikend voor oudere 

kinderen. Om het gat tussen het reguliere onderwijs en de taal-

scholen te dichten is een betere samenwerking gewenst. Ook 

moet de mogelijkheid bestaan dat er per kind gekeken wordt 

wat het kind nodig heeft. Dat wil zeggen dat als een kind moeite 

heeft om mee te komen op de taalschool, hij de mogelijkheid 

moet hebben om een langer traject op deze school te volgen. 

Betere begeleiding en flexibiliteit is dus noodzakelijk. Om dit te 

realiseren moet er op directieniveau draagvlak voor zijn. 

Kinderen van EU-arbeidsmigranten die in Nederland geboren 

zijn, vallen tussen de wal en het schip. Zij zijn niet gedefinieerd 

als nieuwkomers, waardoor ze niet naar de taalscholen kunnen, 

maar rechtstreeks naar het regulier onderwijs worden gezonden. 

Deze kinderen hebben echter vaak een taalachterstand, als er 

thuis nooit Nederlands wordt gesproken. Het aanbieden van 

onderwijs op taalscholen zou deze kinderen helpen.  

De betrokkenheid van ouders bij de schoolcarrière van hun 

kinderen is vaak erg laag. Dit komt door verschillende factoren. 

Zo zijn ouders vaak lange dagen aan het werk, waardoor er 

geen tijd is om op school langs te komen voor gesprekken. 

Daarnaast speelt de taalbarrière een grote rol. Doordat ouders 

de Nederlandse taal niet spreken, gaat de communicatie met 

de school vaak erg moeizaam. Een manier om de communi-

catie makkelijker te maken is het aanbieden van taallessen 

voor ouders op (taal)scholen in combinatie met voorlichtingen 

over ouderbetrokkenheid. Meer tijd uittrekken voor een intake- 

 gesprek en de inzet van sleutelfiguren met dezelfde migratie-

achtergrond kan bovendien ook bijdragen aan het vergroten 

van de ouderbetrokkenheid. Hierbij is het belangrijk om dit in 

principe vanaf dag één te doen, dus op het moment dat een kind 

van EU-arbeidsmigranten bij een school ingeschreven wordt, en 

ook wanneer het kind naar regulier onderwijs doorstroomt. Het 

vergt soms wat meer energie om de ouders effectief te bereiken. 

TIPS

• Zet in op een flexibele in- en uitstroom bij taalscholen, 

zodat een soepelere overgang naar het regulier onderwijs 

kan worden gewaarborgd. 

• Vergroot de ouderbetrokkenheid, onder andere door de 

inzet van sleutelfiguren.

• Werk als school samen met maatschappelijke organi-

saties in de wijk om ouderbetrokkenheid te vergroten en 

voorlichting te organiseren. 

woord Nederlands of Engels. Dit heeft veel gevolgen voor de 

manier waarop de gezinnen leven. Ook lijken problemen samen 

te hangen met tijdelijk verblijf en illegaliteit. In gevallen waar 

EU-arbeidsmigranten niet geregistreerd zijn, gaat het meestal 

om mensen zonder kinderen. Toch geven organisaties zoals 

IDHEM en BARKA NL aan dat het relatief vaak voorkomt dat 

kinderen van EU-arbeidsmigranten niet geregistreerd staan in 

Nederland. Tot slot blijkt dat EU-arbeidsmigranten geen priori-

teit hebben in het beleid van de overheid. De laatste jaren is alle 

aandacht opgeslokt door vluchtelingen en statushouders. De 

groep van EU-arbeidsmigranten is de laatste jaren sterk toege-

nomen en voor het welzijn van de kinderen is het nodig dat er 

meer aandacht aan deze groep wordt besteed.  

GESPREKSTAFELS MET VIER THEMA’S 
We hebben de problematiek rondom kinderen van EU arbeids-

migranten verdeeld in vier overkoepelende thema’s: onderwijs, 

opvoeding, puberproblemen en leefomstandigheden. Deze 

thema’s zijn tijdens het kennisatelier verder uitgediept aan vier 

kennistafels en hebben concrete tips opgeleverd. 

 
1. Onderwijs  
(onder leiding van Bora Avric, KIS)
 

Kinderen van EU-arbeidsmigranten komen verschillende 

problemen tegen in het onderwijs. Deze problemen lijken deels 

te maken te hebben met de vele verhuizingen en het pendel-

gedrag van ouders, wat leidt tot onderbrekingen in het school-

jaar, onregelmatige onderwijsdeelname en problemen met de 

hechting aan een nieuwe omgeving. Daarnaast kunnen er op 

de basisschool problemen zijn op het sociale vlak. Zo worden 

deze kinderen regelmatig gepest op de basisschool. Op het 

voortgezet onderwijs vinden de leerlingen vaak geen goede 

aansluiting bij de andere leerlingen vanwege taalproblemen of 

cultuurverschillen. Verder hebben de ouders doorgaans een 

beperkte kennis over het Nederlandse onderwijssysteem, en 

kan de communicatie met leerkrachten op de school moeizaam 

verlopen. Door verschillen in opvoeding en cultuur, en specifiek 

de verwachtingen over de rol en taken van scholen, kan er bij 

ouders onbegrip en verwarring ontstaan, terwijl leerkrachten de 

ouders – die zich doorgaans vanwege werk weinig laten zien op 

school – als weinig betrokken ervaren. 

DISCUSSIE 
Veel kinderen van EU-arbeidsmigranten stromen in bij nieuw-

komersscholen of taalscholen om daar de Nederlandse taal 

te leren voordat zij naar het reguliere onderwijs doorstromen. 

Toch hebben veel kinderen na het volgen van onderwijs op een 
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genbouwers tussen formele instanties en EU-arbeidsmigranten. 

Zo kunnen sleutelfiguren voorlichting geven over bijvoorbeeld 

opvoedingswaarden in Nederland en het Nederlandse onder-

wijssysteem. Tevens kunnen sleutelfiguren ook bijdragen aan 

het stimuleren van het leren van de Nederlandse taal en het 

vergroten van het aanbod. 

Veel EU-arbeidsmigranten zijn niet goed voorbereid en geïn-

formeerd voordat ze naar Nederland komen. Op veel (sociale) 

mediaplatforms wordt een ideaalbeeld over het leven in 

Nederland geschetst door andere EU-arbeidsmigranten. Het is 

belangrijk dat er ook een realistisch beeld wordt verspreid over 

het leven in de Nederlandse samenleving en alles dat daarbij 

komt kijken. Zo kunnen er voorlichtingen via internet gegeven 

worden over bijvoorbeeld het onderwijssysteem, opvoedings-

waarden en huisvesting in Nederland. De (lokale) overheid kan 

hier een rol in spelen door geld te investeren in de informatie-

voorziening. Belangrijk hierbij is dat de informatie betrouwbaar 

is en dat er ook informatie via sociale media wordt verspreid 

om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Bovendien gaat het niet 

alleen om het verstrekken van informatie, maar ook om het acti-

veren van de doelgroep. De vraag is echter hoe groot de impact 

en het bereik kan zijn. 

TIPS

• Investeer in het informele netwerk door middel van de 

inzet van sleutelfiguren voor voorlichting en het verbete-

ren van het aanbod aan taallessen. 

• Verstrek essentiële informatie over de Nederlandse samen-

leving, onder andere via internet en sociale media, om 

mensen beter te informeren voor het vertrek naar Nederland. 

3. Puberproblemen  
(onder leiding van Hans Bellaart, KIS)
 

Er is het nodige bekend over risicofactoren bij jongeren die op 

latere leeftijd (10-16 jaar) naar Nederland zijn verhuisd, vooral 

op psychosociaal gebied. Veel van hen hebben moeite om in de 

puberfase uit hun vertrouwde omgeving weg te moeten en in 

Nederland opnieuw te beginnen (o.a. met het leren van de taal). 

Ze kunnen in conflict komen met hun ouders, achteropraken in 

het onderwijs en zich eenzaam voelen doordat zij hun vrienden 

missen. Deze jongeren kunnen opstandig gedrag gaan vertonen, 

zoals spijbelen van school, rondhangen op straat en het expe-

rimenteren met alcohol en drugs. Sommige pubers gebruiken 

expres dit soort gedrag in de hoop om teruggestuurd te worden 

naar hun land van herkomst. Naast het vertonen van opstandig 

gedrag, kunnen jongeren ook emotionele problemen ontwik-

2. Opvoeding en ontwikkeling  
(onder leiding van Lisa Huijgen, KIS) 
 

Opvoedingswaarden of verwachtingen ten aanzien van kinderen 

in gezinnen met een Poolse, Bulgaarse en Roemeense migra-

tieachtergrond verschillen op een aantal punten met die van 

Nederlandse gezinnen zonder migratieachtergrond. Zo hebben 

kinderen in deze gezinnen vaak meer verplichtingen en verant-

woordelijkheden in het huishouden en worden discipline en 

gehoorzaamheid vaak belangrijker gevonden dan in Nederlandse 

gezinnen. Bij Bulgaarse (Roma-)kinderen wordt soms verwaar-

lozing van de kinderen geconstateerd door professionals die 

met deze kinderen te maken krijgen. Op school ziet men vieze, 

versleten kleding of een slecht verzorgd gebit van kinderen. Ook 

verzuimen Bulgaarse kinderen relatief vaak van school en is er 

sprake van onderduiking van de leerplicht in sommige gezinnen. 

Bulgaarse gezinnen hebben vaker dan andere gezinnen geen 

ziektekostenverzekering. Een ander probleem dat door profes-

sionals wordt gemeld, is dat kinderen hun ouders vaak moeten 

helpen met vertalen, bijvoorbeeld in gesprekken met instanties. 

Door de (vaak) lange werkdagen en de context van een nieuw land 

kunnen ouders moeite ervaren in de opvoeding van hun kinderen. 

Cultuurverschillen, angst voor uithuisplaatsing, gebrek aan ziek-

tekostenverzekering en schaamte kunnen er toe leiden dat ouders 

geen opvoedondersteuning of andere hulp willen zoeken. Maar 

wanneer zij deze ondersteuning of hulp wél willen, weten zij de 

weg naar voorzieningen en instellingen vaak niet te vinden. 

DISCUSSIE
Een groot gedeelte van de problemen in de opvoeding en ontwik-

keling van kinderen van EU-arbeidsmigranten ligt bij de ouders. 

De lange werkdagen, onzekerheid en onwetendheid, taalproble-

men en stress hebben een negatieve werking op de ontwikkeling 

van hun kinderen. Daarnaast betalen ouders vaak relatief een 

hoge huur. Naast de vaak moeilijke woonsituatie levert dit ook 

armoede en stress op. Bovendien is het vaak onmogelijk voor 

ouders om vrij te nemen van hun werk voor bijvoorbeeld ouder-

gesprekken op school vanwege het risico op ontslag. De verant-

woordelijkheid voor dit soort zaken ligt bij de uitzendbureaus en 

werkgevers. Om (meer) misbruik te voorkomen, moet er gekeken 

worden naar hun rol. 

Veel EU-arbeidsmigranten maken nauwelijks of geen gebruik 

van een (in)formeel netwerk die hen hulp kan bieden. Voor velen 

is het zoeken van hulp van formele voorzieningen en instellin-

gen een brug te ver. Voor deze groep zou het goed zijn om een 

informeel vangnet te creëren door te investeren in het infor-

mele netwerk en vaker sleutelfiguren in te zetten. Sleutelfiguren 

kunnen namelijk fungeren als adviseurs, voorlichters en brug-
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dat dit maar tijdelijk is, maar zolang je niet teruggaat moet jouw 

zoon iedere middag kinderoppas zijn. Kun je niet een paar dagen 

eerder van je werk komen?” Het gezag van de professional zal 

geaccepteerd worden als de cliënt merkt dat de intentie oprecht 

is. Voor een hulpverlener die afkomstig is uit hetzelfde land en 

de taal spreekt, is dat eenvoudiger te realiseren. Daarnaast is het 

verstandig om sleutelfiguren in te zetten bij gesprekken. 

TIPS

• Organiseer vanuit de jeugdgezondheidszorg en scholen 

zo snel mogelijk na vestiging in de gemeente voorlich-

ting in het gezin over hoe de kinderen zo goed mogelijk 

begeleid kunnen worden en over hulpmogelijkheden als 

dat nodig mocht zijn. 

• Aarzel niet om als professional ook een directieve benade-

ringswijze te kiezen, waar dat nodig is. Maak bijvoorbeeld 

onomwonden duidelijk waarom het kind meer aandacht 

nodig heeft. 

4. Leefomstandigheden  
(onder leiding van Marlinda van der Hoff, KIS)
 

De leefomstandigheden van gezinnen kunnen soms een nega-

tieve invloed hebben op de kinderen. Dit kan gaan om een 

onzekere situatie rond huisvesting (veel wisselingen) of slechte 

woonomstandigheden. Er kan sprake zijn van overbewoning, veel 

te hoge huren en slechte (te kleine, ongezonde, brandgevaarlijke) 

woonomstandigheden. Dit lijkt overigens meer bij Roemeense 

en Bulgaarse arbeidsmigranten te spelen dan bij Poolse arbeids-

migranten. Veel Bulgaarse migranten zijn Turkstalig en zoeken 

steun bij Turkse Nederlanders. Soms worden zij goed geholpen, 

maar er wordt ook misbruik van hen gemaakt. Illegale onder-

verhuur voor woekerprijzen komt regelmatig voor. De keuze om 

kinderen illegaal in Nederland te laten verblijven – terwijl dit van 

de werkgever eigenlijk niet is toegestaan – kan hierbij een rol 

spelen. Dit belemmert een stabiele basis, die voor de ontwikke-

ling van kinderen echter van cruciaal belang is.  

Er kan ook sprake zijn van armoede. Veel EU-migranten hebben 

een laag inkomen of maken schulden. Een beperkt sociaal 

netwerk en gezondheidsproblemen kunnen het risico op armoede 

vergroten. Er zijn ook signalen vanuit de Jeugdbescherming en 

Veilig Thuis dat huiselijk geweld regelmatig voorkomt. Het huise-

lijk geweld gaat vaak gepaard met overmatig alcoholgebruik door 

de ouders en in deze situaties gaat het vaak om jonge kinderen. 

Overigens is niet duidelijk of huiselijk geweld in gezinnen met 

EU-arbeidsmigranten vaker dan gemiddeld voorkomt. 

kelen, zoals depressiviteit en een negatief zelfbeeld. Sommige 

jongeren voelen zich bijvoorbeeld gepest of buitengesloten. 

Voor ouders – die vaak lange werkdagen maken – kan het lastig 

zijn om toezicht te houden op hun kinderen en ze de ondersteu-

ning te bieden die ze nodig hebben. 

DISCUSSIE
Bovenstaande omschrijving wordt herkend. Een professional 

met een Poolse achtergrond, die zelf als puber naar Nederland 

kwam herkent de eenzaamheid. De pubers missen hun netwerk. 

Ze krijgen van hun ouders vaak veel verantwoordelijkheid. Zij 

moeten voor hun broertjes en zusjes en zorgen en het huishou-

den doen. Dat valt vaak niet goed en ze gaan opstandig gedrag 

vertonen. Vaak spijbelen ze van school. Hulpverleners zouden de 

ouders hierop moeten aanspreken en de jongere weer snel actief 

zien te krijgen. Bij Bulgaarse jongeren speelt nog dat ze geen 

continuïteit kennen. Ze gaan soms weer terug naar Bulgarije, of 

wisselen van woonplaats en school. Deze jongeren laten vaak 

gedragsproblemen zien, zoals seksueel overschrijdend gedrag 

op straat ten opzichte van meisjes.

Het contact vanuit school en hulpverlening met ouders is lastig. 

Vooral het binnenkomen bij gezinnen met een Bulgaarse achter-

grond valt niet mee. Ouders zijn soms negatief over school en 

hulpverlening. Zij vinden het Nederlands systeem ‘te soft’. Het 

Nederlandse systeem verwacht zelfstandigheid en zelfverant-

woordelijkheid en dat interpreteren zij als te veel keuzevrijheid 

voor de pubers. Cultuurverschillen moeten worden benoemd en 

het Nederlandse referentiekader moet worden uitgelegd. 

Op het moment dat EU-arbeidsmigranten met kinderen zich 

vestigen in een gemeente, moeten scholen en de jeugdgezond-

heidszorg uit die gemeente direct ingezet worden om de ouders 

voorlichting te geven. Informeer hen over wat de puber nodig 

heeft en wat zij kunnen doen wanneer zij hulp nodig hebben. Niet 

alleen moet de voorlichting zo snel mogelijk na vestiging in een 

gemeente beginnen om zo een preventieve werking te krijgen, het 

moet ook uitgebreid en herhaald worden. Tevens maakt dit de 

stap minder groot voor ouders om contact te zoeken met hulpin-

stanties wanneer ze dit nodig hebben, omdat ze door deze voor-

lichtingen al eerder in contact zijn gekomen met hulpinstanties. 

De manier waarop hulpinstanties en gemeenten deze gezinnen 

benaderen kan in sommige gevallen directiever. Het is voor een 

professional effectiever om op een gepaste directieve manier 

het probleem duidelijk te maken aan de persoon. Het is bijvoor-

beeld voor een gezinscoach soms beter om, op basis van een 

goede vertrouwensrelatie, directief te zijn en duidelijk te vertel-

len wat er veranderd moet worden. Bijvoorbeeld: “Je zegt steeds 
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rechten en plichten van EU-arbeidsmigranten), en dit leidt juist 

tot meer ongezonde en gevaarlijke leefomstandigheden zoals 

stress en huiselijk geweld. 

Tot slot moeten er manieren komen om EU-arbeidsmigranten 

te stimuleren om de Nederlandse taal te leren. Bij veel 

EU-arbeidsmigranten wordt hier geen prioriteit aangegeven. 

EU-arbeidsmigranten zijn niet inburgeringsplichtig en worden 

niet echt aangespoord om Nederlands te leren. Het leren van 

de taal moet daarom aantrekkelijker gemaakt worden. Dat kan 

bijvoorbeeld door taallessen met werk te combineren (dus 

taalles op de werkvloer). De (lokale) overheid zou vaker zachte 

dwang kunnen uitoefenen. 

TIPS 

• Verstrek betrouwbare en outreachende voorlichting bij 

vestiging in Nederland. 

• Stimuleer als gemeente actief het aanleren van de Neder-

landse taal en maak dit laagdrempelig toegankelijk. 

• Doe nader onderzoek naar de mogelijkheden om specifieke 

huisvestingsproblemen na crisissituaties te voorkomen, in 

het belang van de kinderen. 

 
TEN SLOTTE
Het is duidelijk geworden dat de problematiek rondom kinderen 

van EU-arbeidsmigranten extra aandacht verdient. Er ligt een 

taak bij gemeenten om van EU-arbeidsmigranten een hogere 

beleidsprioriteit te maken. Scholen en maatschappelijke orga-

nisaties kunnen gezinnen die zich vestigen in een gemeente 

actief benaderen en belangrijke informatie verstrekken over wat 

hun kinderen nodig hebben en waar ze hulp bij kunnen krijgen. 

De ouders zijn niet verplicht de taal te leren, maar gemeenten 

zouden dat wel actiever kunnen stimuleren. De ouderbetrokken-

heid in het onderwijs kan vergroot worden als scholen samen 

met sleutelpersonen de groep effectief weten te bereiken. 

Professionals in onderwijs en jeugdhulp zouden meer kunnen 

bereiken als zij, vanuit een vertrouwensband, een meer direc-

tieve benaderingswijze kiezen. Door bijvoorbeeld hardwerkende 

ouders onomwonden duidelijk te maken waarom het kind meer 

aandacht nodig heeft. 

 

DISCUSSIE
Er heerst veel angst bij EU-arbeidsmigranten voor de kinderbe-

scherming, omdat ze bang zijn dat hun kinderen uit huis worden 

geplaatst vanwege de leefomstandigheden waarin ze verkeren. 

Dit gebeurt vooral bij kwetsbare mensen, bijvoorbeeld bij mensen 

die dakloos zijn geworden en net gescheiden ouders. Dit komt 

omdat EU-arbeidsmigranten wettelijk gezien wel verblijfsrecht 

hebben, maar ze zijn geen rechthebbenden. Ze hebben bijvoor-

beeld geen recht op een woning – ook niet met een urgentiever-

klaring – en op een bijstandsuitkering. Bij professionals is vaak 

niet duidelijk hoe er met dit soort lastige situaties moet worden 

omgegaan. Daarnaast is de Nederlandse Jeugdwet met daarbij 

de Nederlandse normen en standaarden over wat wel en niet 

veilig is wel van toepassing als een kind in zware of onveilige 

omstandigheden leeft. Deze juridische structuur zorgt voor veel 

onduidelijkheden en angst bij EU-arbeidsmigranten. Zo leidt het 

feit dat EU-arbeidsmigranten geen recht hebben op een woning 

tot een verergering van de problemen bij deze gezinnen, wat ook 

weer een grote impact heeft om de kinderen. Nader onderzoek 

is nodig om te achterhalen hoe deze gezinnen beter geholpen 

kunnen worden bij huisvestingsproblemen. 

Het lijkt verstandig om niet meteen een handhaver naar een 

gezin te sturen wanneer er een onveilige leefsituatie ontstaat (of 

dreigt te ontstaan), maar om altijd eerst een maatschappelijk 

werker of sleutelfiguur in te schakelen. Dit zou in het beleid van 

de gemeente moeten worden verankerd.  

Zoals eerder vermeld is de kennis over de leefomstandighe-

den en normen en waarden in Nederland vaak zeer beperkt. 

Het is dus belangrijk om betrouwbare informatie aan te bieden 

voordat, of kort nadat EU-arbeidsmigranten zich vestigen in 

Nederland. Het verstrekken van informatie via internet en flyers 

is een manier om informatie te verspreiden, maar dit is niet 

genoeg. Ondanks dat veel EU-arbeidsmigranten lange dagen 

op hun werk maken, is groepsvoorlichting nodig. Daarom is 

het een idee om voorlichting te combineren met werk. Dat wil 

zeggen dat werkgevers ruimte bieden voor voorlichtingsbij-

eenkomsten op het werk zelf. De werkgever heeft hier zelf ook 

belang bij, want een betere ondersteuning van de werknemers 

maakt dat ze gezonder en gemotiveerder op het werk verschij-

nen. Daarnaast moet de overheid op landelijk en lokaal niveau 

geld vrijmaken om de informatievoorziening te stimuleren. Dit is 

echter een lastige kwestie, want er is geen wet- en regelgeving 

die dit vereist voor EU-arbeidsmigranten. Er zijn bijvoorbeeld wel 

uitgebreide mogelijkheden op het domein van werk (cross-EU), 

maar op het gebied van huisvesting en gezondheid is dit niet het 

geval. Doordat dit is overgelaten aan de markt is er veel uitbui-

ting (mede door de gebrekige informatievoorziening over de 
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Links naar relevante literatuur

Arbeidsmigranten in Nederland: nieuwkomers op de voet 

gevolgd.  

Leren van de blik van ouders èn professionals. Verkenning naar 

het onderwijs aan Poolse en Bulgaarse kinderen in Nederland.  

Opvoedingsondersteuning voor migranten uit Midden- en Oost-

Europa. Praktische adviezen voor gemeenten en instellingen. 

Geregistreerd of niet? Een zoektocht naar Midden- en Oost-

Europese kinderen in Den Haag.  

Poolse en Bulgaarse ouders en kinderen in Nederland. 

Belangrijke kwesties volgens vrijwilligers.  

Poolse, Bulgaarse en Roemeense kinderen in Nederland. Een 

verkenning van hun leefsituatie.  

Langer in Nederland. Ontwikkelingen in de leefsituatie van 

migranten uit Polen en Bulgarije in de eerste jaren na migratie.  

Van oost naar west. Poolse, Bulgaarse en Roemeense kinderen 

in Nederland: ouders over de leefsituatie van hun kinderen.  

Bouwend aan een toekomst in Nederland. De leefsituatie van 

Poolse migranten die zich na 2004 hebben ingeschreven.  


