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Dit rapport gaat over de komst en het verblijf in Nederland van 

recente EU-migranten uit Midden-, Oost-, en Zuid-Europa. In 

eerder onderzoek belichtten wij het perspectief van gemeen-

ten op het vraagstuk wat nodig is om de komst en het verblijf 

van deze migranten in goede banen te leiden (De Gruijter en 

Razenberg, 2015). In deze rapportage belichten we het perspec-

tief van EU-migranten zélf. Welke informatie- en ondersteu-

ningsbehoefte hebben zij en wat kunnen gemeenten en andere 

instanties doen om hen op weg te helpen in Nederland? In 

focusgroepen gingen wij in gesprek met EU-migranten over de 

kwesties die hen bezighouden. Een aantal vragen komen bij alle 

EU-migranten naar voren, maar natuurlijk is sprake van diver-

siteit, tussen en binnen groepen EU-migranten vanuit verschil-

lende herkomstlanden. De overeenkomsten en de verschillen 

komen in dit rapport aan bod.

1.1 Aanleiding

Het aantal Europese migranten dat naar Nederland migreert, 

is het afgelopen decennium toegenomen, onder andere door 

de uitbreiding van de Europese Unie met Midden- en Oost-

Europese landen in 2004 door de uitbreiding van het vrij verkeer 

van personen. Sinds 2007 zijn de Europese richtlijnen voor vrij 

verkeer van werknemers geldig voor Polen, Estland, Letland, 

Litouwen, Hongarije, de Tsjechische Republiek, Malta, Slowakije 

en Slovenië. Vanaf 2014 geldt dit ook voor Roemenië en Bulgarije. 

Dientengevolge is tussen 2004 en 2015 het aantal migranten 

uit Midden- en Oost-Europa1 met ruim 150.000 toegenomen. 

Het aantal Zuid-Europeanen2 is in dezelfde periode met 34.000 

toegenomen. De meeste Zuid-Europese migranten komen naar 

Nederland om werk te vinden. De migratie van Zuid-Europeanen 

naar Nederland is vooral gestegen sinds de economische crisis 

van 2008. 

1 In dit rapport definiëren wij Midden-en Oost Europeanen als migranten uit 
Bulgarije, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Roemenië, Slovenië, 
Slowakije of Tsjechië.

2 In dit rapport definiëren wij Zuid-Europeanen als migranten uit Griekenland, 
Italië, Portugal of Spanje.

Figuur 1 Aantallen Midden-, Oost- en Zuid-Europeanen 2004 
– 2015 (eerste en tweede generatie, geregistreerd 
in BRP) 

Omdat de migratie van Zuid-Europeanen sterk gestegen is, 

bevragen wij naast de Midden- en Oost-Europeanen ook de 

recente Zuid-Europese migranten in dit onderzoek. Wij defini-

eren recente migranten in dit onderzoek als diegenen die in of 

na 2004 (het jaar van de uitbreiden van de Europese unie) naar 

Nederland zijn gekomen. Dit betekent dat wij een gevarieerde 

groep mensen meenemen in het onderzoek: kennismigranten, 

arbeidsmigranten, gezinsmigranten etc. 

AANTALLEN

Begin 2015 wonen er ongeveer 215.000 migranten uit Midden- 

en Oost-Europa en ongeveer 131.000 migranten uit Zuid-Europa 

in Nederland. De grootste groep komt uit Polen (Roovers & 

Schreven, 2015). Van de migranten uit Midden- Oost- En Zuid-

Europa woont 25% in de drie grote steden Amsterdam, Den 

Haag en Rotterdam. In de G4 en G32 samen woont 57% van 

de EU-migranten; de rest woont in de kleinere gemeenten (zie 

figuur 2)

27
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Figuur 2 Verdeling Midden-, Oost- en Zuid-Europeanen over 
gemeentegroottes

Bovenstaande cijfers hebben enkel betrekking op de 

EU-migranten die zich in de BRP3 hebben ingeschreven. 

Daarnaast woont echter een aanzienlijk aantal niet-geregis-

treerde EU-migranten in Nederland. Beschikbare schattingen 

rondom niet-geregistreerde migranten uit Midden- en Oost-

Europa zijn gebaseerd op één onderzoek met cijfers uit 2010 

(Van der Heijden et. al., 2013). Volgens deze schattingen is 47% 

van de migranten niet geregistreerd, dit komt neer op een aantal 

van 159.000 niet-geregistreerde migranten uit Midden- en Oost-

Europa. Over Zuid-Europeanen zijn geen schattingen bekend.

Het verblijfsperspectief van deze recente migranten is niet altijd 

duidelijk. Uit recente cijfers van het CBS (CBS, 2015) blijkt dat 

ongeveer de helft van de Polen, Bulgaren en Roemenen die in 

2003 naar Nederland kwamen, na 10 jaar nog in Nederland 

woont. In onderzoek van het SCP (Gijsbert & Lubbers, 2015) 

geeft ook ongeveer de helft van de ondervraagde (geregis-

treerde) Polen en Bulgaren aan het voornemen te hebben in de 

toekomst in Nederland te blijven wonen. Wie in Nederland blijft 

wonen, is echter niet altijd duidelijk voor overheid noch voor 

de migranten zelf. In onderzoek van de Erasmus Universiteit 

(Engbersen et. al., 2014) geeft 29% van de (geregistreerde en 

niet-geregistreerde) Polen, Bulgaren en Roemenen aan nog niet 

te weten of ze in Nederland zullen blijven.

In de rapportage ‘Gemeenten en EU-migranten’ (De Gruijter & 

Razenberg, 2015) onderzochten we wat gemeenten doen om 

de komst van EU-migranten in goede banen te leiden. Hieruit 

blijkt dat 70% van de gemeenten weliswaar knelpunten ervaart 

rondom migranten maar dat 61% nog geen beleid of maatrege-

len heeft voor deze doelgroep. Als gemeenten wél beleid hebben 

3 In deze Basisregistratie Personen (voorheen de Gemeentelijke 
Basisadministratie) staan alle persoonsgegevens van inwoners in Nederland 
(de ingezetenen).
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ontwikkeld, heeft dit voornamelijk betrekking op (tijdelijke) 

huisvesting en registratie, met andere woorden: zaken die te 

maken hebben met de komst en het eerste verblijf in Nederland. 

Gemeenten blijken zich nog minder te oriënteren op de vraag hoe 

EU-migranten die in Nederland willen blijven succesvol kunnen 

integreren. Toch geven meerdere gemeenten aan hiermee aan 

de slag te willen. Gemeenten worstelen vaak met de vraag 

wanneer integratievraagstukken aan de orde komen, omdat zij 

niet altijd zicht hebben op het verblijfsmotief van EU-migranten 

in hun gemeente. 

1.2 Doel en vraagstelling

DOELSTELLING

Doel van deze studie is om meer inzicht te krijgen in de mate 

waarin recente EU-migratie geleid heeft tot problemen rondom 

de leefsituatie en integratie van recente EU-migranten in de 

Nederlandse samenleving. In deze studie staat het perspectief 

van migranten centraal. Welke informatie- en ondersteunings-

behoefte leeft er bij migranten uit Midden-, Oost- en Zuid-Europa 

zelf? Van welke beschikbare instrumenten maken zij gebruik? 

Wat ervaren zij als werkzame elementen van beleid of onder-

steuning? En welke lessen kunnen hieruit worden getrokken?

VRAAGSTELLING

Het doel van het onderzoek werken we uit in de volgende 

onderzoeksvragen:

1. Welke knelpunten ervaren migranten uit Midden-, Zuid- 

en Oost-Europa bij de komst naar en het verblijf in de 

Nederlandse samenleving? 

2. Hoe worden EU-migranten die zich (tijdelijk) in Nederland 

willen vestigen ondersteund en is deze ondersteuning 

volgens hen voldoende en effectief? 

3. Welke lessen kunnen worden getrokken uit de ervaringen 

van EU-migranten? 

In dit onderzoek focussen we op huisvesting, werk en, taal. 

Uit de enquête onder gemeenten en de literatuur blijken deze 

thema’s het meest relevant voor integratie en participatie in de 

Nederlandse samenleving. Vraagstukken rondom kinderen van 

migranten laten we enigszins buiten beschouwing. Daarover 

is meer te lezen in het rapport ‘Opvoeding en ontwikkeling van 

Midden- en Oost-Europese jeugd in Nederland’ (Day, Distelbrink, 

Wachter) van Kennisplatform Integratie & Samenleving. En in 

het SCP-rapport ‘Poolse, Bulgaarse en Roemeense kinderen in 

Nederland’ (Vogels, Gijsberts, Den Draak, 2014).
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1.3 Onderzoeksopzet

Het onderzoek bestaat uit drie fasen: literatuurstudie, focus-

groepen en aanvullende interviews4. De kern van het onderzoek 

betreft de focusgroepen met migranten zelf. Voorafgaand aan 

de groepsgesprekken is een beknopte literatuurstudie uitge-

voerd. Na de focusgroepen hebben we enkele aanvullende inter-

views gehouden met betrokkenen bij (informele) informatiepun-

ten voor EU-migranten en sleutelfiguren.

LITERATUURSTUDIE

In deze literatuurstudie schetsen wij in vogelvlucht wat er bekend 

is over de positie van EU-migranten uit Midden-, Oost- en Zuid-

Europa die recent, in de afgelopen tien jaar, naar Nederland 

zijn gemigreerd. We schetsen – zover bekend – de aantallen 

migranten, hun sociaaleconomische status, huisvestingssi-

tuatie, taalvaardigheid en hoe ze hun leefsituatie beoordelen. 

Daarna bespreken we kort wat er al bekend is over vragen van 

migranten en de manier waarop zij informatie en hulp zoeken.

FOCUSGROEPEN

Het hart van dit onderzoek zijn focusgroepen met migranten 

zelf om uit eerste hand te horen wat hun ervaringen en behoef-

ten zijn. Wij spraken met EU-migranten aan de hand van een 

vooraf opgestelde semigestructureerde topiclijst. De gesprek-

ken duurden ongeveer twee uur. 

Wij hebben zeven focusgroepen georganiseerd waarin we in 

totaal met 58 migranten uit 8 landen hebben gesproken. We 

spraken met een grote diversiteit aan recente EU-migranten. In 

het onderzoek zijn ook migranten betrokken die in kwetsbare 

posities leven en bijvoorbeeld thuisloos zijn. Een uitgebreider 

profiel van de deelnemers schetsen wij in paragraaf 3.1.

Met behulp van gemeenten, migranten- en maatschappelijke 

organisaties hebben wij onze respondenten kunnen bereiken. 

Enkele malen hebben wij gezorgd dat het groepsgesprek 

aansloot op een bestaande activiteit zoals een taalcursus of 

een informatieavond. Dit organiseerden we in samenwerking 

met Stichting Lize, de Bulgaarse Stichting in Den Haag en de 

gemeente Amsterdam en taalscholen in die stad. Daarnaast 

hebben de gemeenten Westland en Alphen-Caam hun bestaande 

contacten met EU-migranten aangesproken om deelnemers te 

werven. De maatschappelijke organisatie Barka spoorde voor 

ons hun Roemeense contacten in Utrecht aan om de bijeen-

4 Hiernaast danken wij Stichting Lize, Kennis- en informatiecentrum Europese 
Migranten, voor hun betrokkenheid bij dit onderzoek. Lize medewerkers 
gaven feedback op de opzet van het onderzoek en de topiclijst voor de 
focusgroepen.

komst bij te wonen. Daarnaast heeft migrantenorganisatie 

Hispanohablantes in Amsterdam ten behoeve van de focus-

groep Zuid-Europese migranten geworven. Wij danken de orga-

nisaties voor hun hulp bij de organisatie van de focusgroepen5.

AANVULLENDE INTERVIEWS

Na het uitvoeren van de focusgroepen en analyse van de versla-

gen hebben wij een aantal aanvullende interviews gehouden om 

de resultaten te verdiepen. In de interviews hebben we betrok-

kenen bij (informele) informatie- en steunpunten en sleutelfigu-

ren gesproken. Wij vroegen hen welke informatie en eventuele 

extra hulp EU-migranten nodig hebben en hoe gemeenten hen 

kunnen bereiken. In bijlage 1 staat een overzicht van de geïnter-

viewde experts.

1.4 leeswijzer

In hoofdstuk 2 beschrijven we de leefsituatie van recente 

EU-migranten aan de hand van de beschikbare literatuur. In 

hoofdstuk 3 en 4 beschrijven we de resultaten van de focus-

groepen met EU-migranten. In hoofdstuk 5 beschrijven we 

de resultaten van de aanvullende interviews met sleutelfi-

guren en betrokkenen bij (informele) steunpunten. In hoofd-

stuk 6 ten slotte, trekken we conclusies en doen we enkele 

beleidsaanbevelingen.

5 Het Verwey-Jonker Instituut voerde voor de gemeente Amsterdam 
het onderzoek ‘Local Welcome Policies’ uit. Dit is onderdeel van een 
Europees project waarbinnen een aantal steden onderzoekt wat het 
ideale welkomstbeleid voor EU-migranten is. De uitkomsten van de twee 
Amsterdamse focusgroepen zijn ook gebruikt in het ‘Local Welcome 
Policies’ onderzoek. Zie voor meer informatie: https://www.amsterdam.nl/
immigratie/inburgering/europees-project-0/
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2. Literatuur leefsituatie recente EU 
migranten in Nederland
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In dit hoofdstuk schetsen wij in vogelvlucht wat er bekend is over 

de positie van EU-migranten uit Midden-, Oost- en Zuid-Europa 

die recent, in de afgelopen tien jaar, naar Nederland zijn gemi-

greerd. We schetsen – zover bekend – de aantallen migranten, 

hun sociaaleconomische status, huisvestingssituatie, taalvaar-

digheid en hoe ze hun leefsituatie beoordelen. Daarna bespre-

ken we kort wat er al bekend is over vragen van migranten en de 

manier waarop zij informatie en hulp zoeken.

2.1 Midden- en Oost-Europese 
migranten

AANTALLEN

In 2004 werd de Europese Unie uitgebreid met acht Midden- en 

Oost-Europese landen: Polen, Slowakije, Hongarije, Tsjechië, 

Slovenië, Estland, Letland en Litouwen. Voor deze landen geldt 

vanaf 2007 het vrij verkeer van werknemers. Voor Roemenië en 

Bulgarije, die in 2007 tot de EU toetraden, geldt dit recht vanaf 

2014. Sinds de uitbreiding van de Europese Unie in 2004 is het 

aantal migranten uit Midden- en Oost-Europa met ruim 150.000 

toegenomen (Roovers & Schreven, 2015).

Anno 2015 wonen er ruim 230.000 geregistreerde migranten uit 

Midden- en Oost-Europa in Nederland. Daarvan komt de ruime 

meerderheid, 64% van alle migranten, uit Polen. Herkomstland 

Polen wordt gevolgd door Bulgarije en Roemenië met respec-

tievelijk 23.000 en 21.000 geregistreerde migranten (Roovers 

& Schreven, 2015). Onderstaande tabel geeft een overzicht van 

de aantallen geregistreerde Midden- en Oost-Europeanen per 

herkomstland. In de introductie gaven wij al aan dat niet alle 

migranten zich registreren. Schattingen uit 2010 gaan ervan uit 

dat 47% van de migranten niet geregistreerd is (Van der Heijden 

et. al., 2013). 

Tabel 1 Aantallen migranten uit Midden- en Oost-Europa 
naar herkomstland

Herkomstland Aantallen per 1-1-2015*

Polen 137.794

Bulgarije 23.308

Hongarije 21.105

Roemenië 21.049

Litouwen 5.423

Letland 3.978

Estland 1.343

Tsjechië 662

Slowakije 573

Slovenië 256

Bron: CBS. * Eerste- en tweedegeneratie allochtonen, geregistreerd in 
Basisregistratie personen.

Omdat migranten van Poolse afkomst veruit de grootse groep 

vormen, richt het meeste onderzoek zich op deze groep. Na 

de Polen is het aantal Bulgaren en Roemenen in Nederland 

het sterkst gestegen en daarom worden ook zij regelmatig 

meegenomen in onderzoek6. Naar de andere Midden- en Oost-

Europese migranten is weinig onderzoek gedaan.

WERK & OPLEIDINGSNIVEAU

Het meest voorkomende migratiemotief voor Midden- en Oost-

Europese migranten is werk. Het SCP voert longitudinaal onder-

zoek uit waarin geregistreerde Poolse en Bulgaarse nieuwko-

mers op verschillende momenten in de tijd worden gevolgd: vlak 

nadat ze gemigreerd zijn (maximaal 1,5 jaar in Nederland) en 

anderhalf jaar later. Hieruit blijkt dat 70% van de Polen en 60% 

van de Bulgaren voor werk naar Nederland komt. Een kleiner 

deel is voor gezinsredenen in Nederland (dit komt vaker voor bij 

Bulgaren dan bij Polen) en tot slot zijn enkelen hier als studiemi-

grant (Gijsberts & Lubbers, 2013).

Eenmaal in Nederland heeft 84% van de Polen en 52% van de 

Bulgaren werk. Dit blijft ongeveer gelijk in de eerste jaren na 

migratie (Gijsberts en Lubbers 2013 & 2015). Uit gegevens 

van het CBS naar migranten die al tien jaar in Nederland zijn 

(aankomst in 2003) blijkt dat het verschil in arbeidsparticipatie 

6 Alhoewel de Hongaren qua absolute aantallen op nummer 3 staan in de 
tabel over Midden- en Oost-Europeanen in Nederland, is hier niet de grootste 
stijging te zien vanaf 2004. Dit komt omdat sinds de Hongaarse Opstand in 
1956 veel Hongaren in Nederland wonen, die toentertijd als vluchteling naar 
Nederland zijn gekomen.
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tussen Polen en Bulgaren afneemt met de jaren. Zowel van de 

Poolse, Bulgaarse als Roemeense migranten heeft ongeveer 

60% na tien jaar inkomen uit arbeid (Roovers & Schreeven, 2015). 

Voor zowel Polen als Bulgaren geldt dat hun beroepsstatus is 

gedaald, vergeleken met de beroepsstatus in land van herkomst. 

Recente migranten werken het vaakst in elementaire beroepen 

waar weinig scholing is vereist. Vooral voor hoger opgeleiden 

stijgt de beroepsstatus licht naarmate zij langer in Nederland 

zijn. Toch werken vooral Polen vaak onder hun niveau. De 

meeste van hen hebben namelijk ten minste een diploma op 

MBO-niveau. Het opleidingsniveau onder de Bulgaarse migran-

ten ligt lager: een derde heeft maximaal basisonderwijs genoten. 

Binnen deze groep zijn Turkse Bulgaren slechter opgeleid dan 

etnische Bulgaren (Gijsberts & Lubbers, 2013 & 2015).

HUISVESTING

Uit eerder onderzoek van het SCP (Snel, 2011) onder Poolse 

migranten die na 2004 naar Nederland zijn gekomen, blijkt dat 

90% van de Polen over zelfstandige woonruimte (eengezinswo-

ning of meergezinswoning) beschikt. Van de Polen woont 10% in 

niet zelfstandige woonruimte waar woonvoorzieningen gedeeld 

moeten worden. Ander onderzoek onder Polen, Bulgaren en 

Roemenen duidt erop dat het percentage migranten dat de 

slaapkamer met iemand anders dan de partner moet delen hoger 

ligt, waarbij dit het vaakst voorkomt onder Polen (Engbersen 

et. al., 2014 & Weltevrede et. al., 2009). Het zijn vooral de tijde-

lijke arbeidsmigranten die in dit soort woonruimte met minder 

goede woonomstandigheden wonen (Engbersen et al., 2011). 

Hun huisvesting wordt via het werk geregeld, waardoor zij zowel 

voor werk als voor huisvesting van de werkgever afhankelijk zijn. 

Deze ‘meervoudige afhankelijkheden’ maken arbeidsmigranten 

kwetsbaar (Van Ostaijen et. al., 2015). Zelfs als zij hun rechten 

kennen (wat vaak niet het geval is) kunnen arbeidsmigranten in 

deze situatie er niet altijd gebruik van maken, uit angst baan en 

woning te verliezen (Wolf, 2015). Tot slot blijkt uit onderzoek van 

het SCP dat 12% van de Polen en 8% van de Bulgaren aangeven 

geweigerd te zijn voor een huurwoning of plaats in gedeelde 

accommodatie (Gijsberts & Lubbers, 2015).

TAALKENNIS

Eenmaal in Nederland, heeft 74% van de Polen en 47% van de 

Bulgaren die (ongeveer) drie jaar in Nederland zijn, inspanningen 

verricht om de taal te verbeteren. De behoefte aan taalcursus-

sen is groot (Starrenburg, 2008; Van Ostaijen, 2015; Weltevrede, 

2009; Jansen & Tieleman, 2015). Uit eerder onderzoek blijkt dat 

80% van de groep migranten uit Midden- en Oost-Europa (heel) 

graag de Nederlandse taal wil leren (Weltevrede, 2009).

BEOORDELING LEEFSITUATIE

Uit onderzoek van het SCP (2015) blijkt dat 86% van de Polen 

en 45% van de Bulgaren tevreden is met de leefsituatie. Dit gaat 

om Polen en Bulgaren die gemiddeld drie jaar in Nederland 

zijn. Opvallend is dat veel meer Bulgaren (71%) tevreden waren 

met hun leefsituatie op het moment dat zij net in Nederland 

aankwamen. Vooral mannen, dertigplussers en lager opgeleiden 

zijn minder tevreden naarmate zij langer in Nederland wonen 

(Gijsberts & Lubbers 2013 & 2015). De meerderheid van de 

Polen en Bulgaren beoordeelt hun leefsituatie In Nederland als 

beter dan in land van herkomst. Echter, zowel Polen als Bulgaren 

ervaren dat hun herkomstgroep in Nederland wordt gediscri-

mineerd. Dit neemt toe naarmate men langer in Nederland is. 

Onder de Polen is de ervaren discriminatie 49% en onder de 

Bulgaren ervaart 66% dat de herkomstgroep wordt gediscrimi-

neerd (Gijsberts & Lubbers, 2015).

BEHOEFTE AAN INFORMATIE EN HULP

Naar welke informatie zoeken recente migranten? En 

hebben ze naast informatie ook hulp nodig in de eerste 

jaren dat ze in Nederland zijn? Onderzoek richt zich tot 

nu toe betrekkelijk weinig op deze vragen. In ons onder-

zoek hebben wij ons hier daarom nadrukkelijk op gericht. 

Hieronder vatten wij samen wat er bekend is uit de literatuur.  

Onderzoek dat is uitgevoerd, duidt erop dat migranten voorna-

melijk vragen hebben over praktische zaken. Zoals informatie 

over rechten en plichten, zowel met betrekking tot wonen (een 

woning zoeken, rechten van huurders etc.) als werken (baan 

vinden, werkuren, arbeidsvoorwaarden etc.) (Van Ostaijen et. al., 

2015; Berntsen, 2015). Migranten hebben ook vragen over in- en 

uitschrijven in de Basisregistratie personen, belastingregels, de 

zorgverzekering (wat wordt vergoed) zorgtoeslag), gezondheids-

zorg (bijvoorbeeld bezoek aan de dokter), uitkeringen, pensioe-

nen, verkeersregels en zwangerschapsverlof (Starrenburg 2008; 

Weltevrede et. al. 2009). Niet alle migranten hebben vragen  

(Starrenburg, 2008). Over sommige voorzieningen hebben 

EU-migranten (aanvankelijk) weinig vragen omdat zij niet van 

het bestaan ervan afweten (Wolf, 2015). De recente migranten 

hebben minder vragen over inburgering en Nederlandse normen 

en waarden (Weltevrede et. al. 2009). Kwetsbare laagopgeleide 

migranten die de taal niet machtig zijn, hebben meer behoefte 

aan informatie dan hoger opgeleide migranten (Klooster, 2014).

Over het algemeen zien we dat recente migranten hun vragen 

stellen aan mensen die ze kennen: vrienden, familie, kennissen 

of mensen uit de eigen gemeenschap. Pas als er dringende 

vragen zijn of op het moment dat problemen ontstaan, stappen 

zij naar instanties zoals gemeenten (Van Ostaijen et al., 2015). 

Daarnaast kijken Poolse arbeidsmigranten op Poolse websites 

en gebruiken zij Google Translate om Nederlandse webpa-
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gina’s te vertalen (Wolf, 2015). Migranten die via een uitzend-

bureau naar Nederland komen, kennen vaak hun rechten en 

plichten niet en worden erg afhankelijk van hun werkgever. De 

informatieasymmetrie die ontstaat, brengt werknemers in een 

kwetsbare positie (Van Ostaijen et. al., 2015). Een onderzoek in 

Amsterdam toont aan dat Bulgaarse migranten die onbekend 

zijn met de Nederlandse taal en regelgeving soms afhankelijk 

worden van het circuit van ‘betaalde hulp’. Voor elk advies dat 

zij krijgen (hulp bij woning vinden, werk vinden, inschrijving etc.) 

van zogenaamde koppelbazen, moeten zij (veel) geld betalen 

(Klooster, 2014). 

We zagen hierboven dat migranten veel vragen hebben maar dat 

zij hun weg naar instanties zoals de gemeente niet goed weten 

te vinden. Zij zoeken vooral naar antwoorden en hulp bij mensen 

die zij kennen. In de literatuur worden hier verschillende verkla-

ringen voor gegeven. Diverse auteurs suggereren dat in het land 

van herkomst van Midden- en Oost-Europese migranten het 

niet gebruikelijk is om bij de overheid informatie in te winnen 

of steun te zoeken bij problemen (Van Ostaijen et al., 2015; 

Nijhoff, 2015). Ook blijkt uit onderzoek van Boer et. al. (2012) 

dat het Nederlandse geformaliseerde systeem (een deel van) de 

migranten in de weg staat. Nijhoff (2015) voegt hieraan toe de 

dat migranten de noodzaak niet inzien van bepaalde regels (bv. 

registratie en zorgverzekeringen) en dat zij de regelgevingen te 

complex vinden. Ook hebben ze weinig kennis over de bestaande 

voorzieningen waar zij gebruik van zouden kunnen maken. Zij 

hebben hierover dan geen vragen omdat zij de mogelijkheid van 

de voorziening überhaupt niet kennen. Tot slot speelt ook de 

taalbarrière een rol: migranten kunnen documenten niet lezen 

en gesprekken met gemeenteambtenaren of andere professio-

nals zijn moeilijk (Boer et. al., 2012). Overigens weten migranten 

die langer in Nederland zijn en zich willen vestigen de weg naar 

instanties zoals de gemeente en zorg- en welzijnsinstanties 

beter te vinden dan migranten die er pas zijn of wiens verblijfs-

perspectief minder duidelijk is (Nijhoff, 2015). 

Wat migranten zou helpen in hun contact met instanties, is de 

mogelijkheid om in de eigen taal te communiceren (Starrenburg, 

2008; Eurocities, 2009). Hoogopgeleide EU-migranten in 

Rotterdam en Den Haag geven aan meer informatie (schriftelijk 

en mondeling) in het Engels te wensen (EUR, 2010). Zo staat de 

Belastingdienst cliënten alleen in het Nederlands te woord, wat 

een obstakel is voor nieuwkomers (Wolf, 2015).

Een deel van de migranten heeft niet louter informatie nodig, 

maar ook hulp bij het regelen van bepaalde zaken. Vooral lager 

opgeleide migranten hebben baat bij een outreachende houding 

van professionals. Als voorbeeld: hoogopgeleiden kunnen een 

eventueel taalaanbod vaak zelf vinden, terwijl lager opgeleide 

migranten hierbij een zetje  nodig hebben (De Boer et. al., 2012). 

Daarbij is het van belang dat experts zelf voldoende op de 

hoogte zijn van de rechten en plichten van EU-migranten en dat 

instanties niet discrimineren. In beiden schieten instanties soms 

nog te kort (Van Ostaijen et. al., 2015; Nijhoff, 2015; Gijsberts 

& Lubbers, 2015; Wolf 2015). Van de Polen en Bulgaren in het 

SCP-onderzoek geeft 21% respectievelijk 27% aan slecht behan-

deld te zijn door instanties (Gijsberts & Lubbers, 2015). Van de 

migranten uit Midden- en Oost-Europa ervaart drie op de tien 

discriminatie bij het zoeken naar een huurwoning (Andriessen 

et. al., 2014).

2.2 Zuid-Europese migranten

Alhoewel ons onderzoek zich zowel op de Oost- als op Zuid-

Europese migranten richt, is dit (nog) niet gebruikelijk in onder-

zoek naar EU-migratie. Bijna alle literatuur die de afgelopen tien 

jaar in Nederland is verschenen over EU-migranten in Nederland 

richt zich op migranten uit Midden- en Oost-Europa. Echter, als 

gevolg van de economische crisis in 2008 en de hoge werk-

loosheid in Zuid-Europa neemt het aantal Zuid-Europeanen 

dat naar Nederland migreert, op zoek naar werk en betere 

economische perspectieven, toe. Ter vergelijking: in de periode 

tussen 2004 en 2008 is het aantal Zuid-Europese migranten 

met ruim 3.500 vermeerderd, terwijl in de periode tussen 2008 

en 2012 het aantal migranten met bijna 15.000 is toegeno-

men. Begin 2015 wonen er ruim 130.000 migranten uit Zuid-

Europa in Nederland. Tussen 2014 en 2015 kwamen de meeste 

nieuwkomers uit Italië en Spanje. In Amsterdam wonen veruit 

de meeste Zuid-Europeanen, gevolgd door Rotterdam en Den 

Haag. Onderstaande tabel geeft de verdeling per land weer (CBS, 

2015). 

Tabel 2 Aantallen migranten uit Zuid-Europa naar 
herkomstland

Herkomstland Aantallen per 1-1-2015

Italië 46 245

Spanje 40 050

Portugal 24 140

Griekenland 19 840

Bron: CBS. * Eerste- en tweedegeneratie allochtonen, geregistreerd in 
Basisregistratie personen.

Stichting Lize (Stichting Lize, 2014) heeft voor de gemeente 

Den Haag een verkenning gedaan naar Zuid-Europeanen in 

de stad. Zij laten zien dat ook Zuid-Europese migranten hun 
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vragen stellen aan vrienden of familieleden. Het gaat om vragen 

over en hulp bij het vinden van een woning en een baan. Ook 

vragen migranten hulp bij het vertalen en invullen van formulie-

ren en het oplossen van problemen. Lager opgeleide migranten 

zijn hierbij volledig aangewezen op hun omgeving. Evenals bij  

Midden- en Oost-Europeanen, zijn ook voor Zuid-Europeanen 

tussenpersonen actief die tegen betaling allerlei zaken voor 

de migrant regelen. Deze constructie maakt migranten kwets-

baar voor uitbuiting en dwang. De migranten willen graag 

meer weten over hun rechten en plichten rondom werk en over 

werken als zelfstandige. Daarbij wordt een voorkeur uitge-

sproken voor informatie in de eigen taal (Stichting Lize, 2014). 

Het SCP voert momenteel, in samenwerking met de Universiteit 

Utrecht en de Radboud Universiteit Nijmegen,  longitudinaal 

onderzoek uit naar recente migranten uit Spanje (en Polen en 

Bulgarije). Recente migranten worden gedurende de eerste zes 

jaar dat ze in Nederland zijn gevolgd door de onderzoekers7.

7 Zie, voor informatie over dit onderzoek, http://www.scp.nl/Onderzoek/
Lopend_onderzoek/A_Z_alle_lopende_onderzoeken/Vroege_
integratieprocessen_van_recente_migranten_uit_Midden_en_Oost_Europa.
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3. Focusgroepen met EU-migranten

Recente EU-migranten uit Midden-, Oost en Zuid-Europa aan het woord
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In dit onderzoek hebben wij EU-migranten naar hun ervaringen 

gevraagd. In dit hoofdstuk stellen wij de respondenten voor. 

We beschrijven eerst de achtergrond van de EU-migranten die 

we gesproken hebben en vervolgens gaan we nader in op hun 

migratiemotief.

3.1 Achtergrondkenmerken 
respondenten

Omdat de onderzoeksfocus ligt op ervaringen van EU-migranten 

zelf organiseerden we focusgroepen waarin we spraken met 

migranten uit Midden-, Oost- en Zuid-Europa8. Wij hebben zeven 

focusgroepen georganiseerd waarin we in totaal met 58 migran-

ten uit acht landen gesproken. In onderstaande tabel is weer-

gegeven in welke gemeente wij welke EU-migranten hebben 

gesproken.

Locatie 
focusgroep

Land van herkomst
Aantal 
respon-
denten

Den Haag Griekenland 11

Alphen-Chaam Polen 3

Utrecht Roemenië 9

Westland Polen 7

Amsterdam  Italië, Griekenland, Polen, 
Slowakije en Hongarije 13

Amsterdam Spanje, Portugal, Italië. 11

Den Haag Bulgarije 4

TOTAAL 58

Dé EU-migrant bestaat niet. Binnen de verschillende nationalitei-

ten bestaat grote diversiteit naar onder andere opleidingsniveau 

en verblijfsmotief. Ook de achtergrond van onze respondenten 

is zeer divers. Wij spraken met respondenten die een bestaan in 

de marge hebben, zonder thuis en (soms) werkend op de zwarte 

markt. Wij hebben gesproken met Poolse arbeidsmigranten die 

een baan (en woning) via een uitzendbureau hebben gevonden. 

We spraken hoogopgeleide migranten die werk hebben dat past 

bij hun opleidingsniveau en ervaring, maar ook migranten die 

onder hun niveau werken. Sommige migranten zijn zzp’er. We 

hebben met ongeveer evenveel mannen als vrouwen gesproken 

8 Midden- en Oost-Europa: Bulgarije, Estland, Hongarije, Letland, 
Litouwen,Polen, Roemenië, Slovenië, Slowakije en Tsjechië. Zuid-Europa: 
Griekenland, Italië, Portugal, Spanje.

en met respondenten van verschillende leeftijden, huishoudens-

samenstellingen en opleidingsniveaus. Wij lichten hieronder per 

focusgroep toe met wie wij gesproken hebben.

FOCUSGROEP DEN HAAG GRIEKSE MIGRANTEN 

In Den Haag spraken wij met 11 Griekse migranten met verschil-

lende achtergronden. De meeste zijn jongvolwassen, maar er 

zijn ook drie wat oudere mannen aanwezig. Een aantal respon-

denten studeert in Nederland, de rest is voor werk gekomen. 

Dit zijn meestal manuele banen. Deelnemers zijn merendeel 

mannen. Hoofdmotief voor migratie is werk en voor de studen-

ten studie. De respondenten hebben moeite een betaalbare 

woning te vinden. Vier deelnemers zijn maximaal zes maanden 

in Nederland. De anderen zijn hier meer dan een jaar. Wij voerden 

het gesprek met behulp van een Griekse tolk.

FOCUSGROEP UTRECHT ROEMEENSE MIGRANTEN

In Utrecht spraken wij met negen Roemeense migranten. De 

respondenten zijn tussen de vijf en tien jaar in Nederland. Vijf 

van hen zijn thuisloos. Een groot deel is werkloos, waaronder 

een man die voorheen als zzp’er werkte. Drie respondenten 

leven door muziek te maken op straat. Zij hebben een gezin met 

kinderen, maar die wonen nog in Roemenië omdat ze niet genoeg 

geld verdienen om hen ook naar Nederland te laten komen. Een 

van de mensen die geen eigen woning heeft – op het moment 

woont ze begeleid – heeft wel een dochtertje in Nederland. Het 

dochtertje woont momenteel in een pleeggezin. Een vrouw die 

goed Nederlands spreekt (zij heeft een Nederlandse man) heeft 

moeite gehad een baan te vinden. Via via heeft ze nu een baan 

als schoonmaker in een hotel. Wij voerden het gesprek met 

behulp van een Roemeense tolk. Enkele respondenten deelden 

hun ervaringen (deels) in het Nederlands. Medewerkers van 

Stichting Barka geven aan dat deze groep niet representatief 

is voor Roemenen in Nederland, waarvan het merendeel goed 

opgeleid is.

FOCUSGROEP ALPHEN-CHAAM POOLSE MIGRANTEN

In Alphen-Chaam spraken wij met een Pools gezin: vader, 

moeder en hun volwassen dochter. Ook hun volwassen zoon 

is aanwezig bij het gesprek, maar neemt als gevolg van zijn 

handicap geen deel aan het gesprek. De gezinsledenzijn tussen 

de vijf en tien jaar in Nederland: vader is eerst naar Nederland 

gekomen, twee jaar later volgde moeder en de kinderen kwamen 

later. De reden om naar Nederland te verhuizen, was werk. 

Voor hij naar Nederland ging, had de vader al een aantal jaar 

in Duitsland gewerkt. De dochter kwam naar Nederland omdat 

haar Poolse vriend hier werk heeft gevonden. Zij is tussendoor 

al eens terugverhuisd toen haar vriend in Polen een baan vond. 

Zelf heeft zij geen werk. Ze zorgt voor hun twee kinderen. Vader 

en moeder werken beiden in elementaire beroepen. Voorheen 
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werkten ze in een vleesfabriek maar die ging failliet. Ze wonen 

in een huurhuis in de particuliere sector en zijn op zoek naar 

een goedkopere sociale huurwoning. Vader en moeder hebben 

ooit een cursus Nederlands gevolgd, maar spreken slechts 

zeer beperkt Nederlands. . Dochter heeft geen plannen om 

Nederlands te leren. Zoon heeft o.a. epilepsie en woonde een tijd 

in een dagopvang in Polen. 

FOCUSGROEPEN AMSTERDAM MIDDEN-, OOST- EN ZUID-

EUROPESE MIGRANTEN

In Amsterdam spraken we met 24 respondenten verdeeld over 

twee focusgroepen. Een groep met mensen uit Midden-, Oost- 

en Zuid-Europa die een taalcursus van de gemeente Amsterdam 

volgen en een groep met Zuid-Europese migranten. De meer-

derheid van de mensen die wij in Amsterdam spraken, heeft een 

hogere opleiding afgerond. Een groot deel van hen werkt echter 

in banen onder hun niveau. Bijvoorbeeld als ober of schoon-

maker. Drie mensen zijn werkloos en drie mensen hebben 

bewust geen werk (twee huisvrouwen/-mannen en één gepen-

sioneerde). De respondenten in Amsterdam ervaren het vinden 

van een goede, betaalbare woning als het grootste obstakel dat 

ze tegenkomen in Nederland. De respondenten zijn gemiddeld 

34 jaar oud. De meeste deelnemers in deze focusgroepen zijn 

relatief kort in Nederland, maximaal drie jaar. Een uitzondering 

hierop vormen twee respondenten die respectievelijk zeven en 

tien jaar in Nederland zijn. We spraken met 14 mannen en tien 

vrouwen. Voertaal was Engels en waar nodig werd er vertaald 

naar het Spaans door een tolk (en door respondenten onderling).

FOCUSGROEP WESTLAND POOLSE MIGRANTEN

In Westland spraken wij met zeven Poolse migranten. Zij zijn 

arbeidsmigranten in die zin dat zij voor werk naar Nederland 

zijn gekomen en werken (of werkten) via een uitzendbureau. Ze 

werken in elementaire beroepen, veelal in de kassen en vlees-

verwerkingsindustrie. Ze hebben flexibele contracten en veel 

van hen moeten regelmatig van werkgever wisselen. Een man 

is begonnen in een elementaire functie en is van daaruit opge-

klommen naar een hogere technische functie. Allemaal hebben 

de Poolse migranten aanvankelijk een woning gekregen via de 

werkgever. Hierin wonen zij met meerderde, vaak wisselende, 

mensen samen. Enkelen huren ondertussen een ‘eigen’ woning. 

Het verschilt hoe lang de respondenten al in Nederland zijn: 

een man woont sinds een jaar in Nederland terwijl de anderen 

tussen de vijf en tien jaar in Nederland wonen. Twee vrouwen 

hebben inmiddels een relatie met een Nederlandse man, die zij 

hier leerden kennen. Degenen die hier langer zijn, willen graag 

in Nederland blijven wonen. Maar liefst in een zekerder situatie, 

vooral vaste baan en een zelfstandige woning. De respondenten 

in deze focusgroep hebben allemaal (op één na) een of meerdere 

cursussen Nederlands gevolgd. Het gesprek voerden we in het 

Poolse, met behulp van een tolk.

FOCUSGROEP DEN HAAG BULGAARSE MIGRANTEN

In Den Haag spraken wij met vier Bulgaarse migranten die 

kort in Nederland zijn. Drie vrouwen zijn pas enkele maanden 

in Nederland en een man is er sinds drie jaar. De deelnemers 

zijn naar Nederland gekomen omdat ze verwachten hier een 

beter leven op te kunnen bouwen. Twee jonge vrouwen hebben 

gestudeerd en willen in Nederland graag verder leren. Zij stellen 

dat ze hiervoor eerst de Nederlandse taal moeten leren. Een 

oudere vrouw is vooral naar Nederland gekomen om een betere 

toekomst te krijgen voor haar kinderen. Zij wil in Nederland 

werken maar heeft nog geen duidelijk beeld van wat zij hier wilt 

doen. De jonge man is in Nederland omdat hij het onderwijs 

hier veel beter vindt. Allemaal willen ze graag Nederlands leren 

spreken en zij volgen daarom een taalcursus bij de Bulgaarse 

stichting. Voertaal van het gesprek was Bulgaars. 

3.2 Migratiemotief

We vroegen deelnemers aan de focusgroepen wat hun redenen 

zijn om naar Nederland te migreren en waarom ze hebben 

besloten hun land van herkomst te verlaten. Hieronder beschrij-

ven we de belangrijkste migratiemotieven van de deelnemers 

aan de focusgroepen.

WERK ALS BELANGRIJKSTE MIGRATIEMOTIEF

Hét hoofdmotief van de migranten voor migratie is werk. Dit 

komt overeen met neoclassicistische theorieën van migratie 

waarin economische hoofdmotieven een rol spelen en push- 

en pull-factoren verklarend werken voor de keuze tot migreren. 

Push factoren zijn bijvoorbeeld weinig kansen in land van 

herkomst en een lage levensstandaard. Pull factoren zijn 

bijvoorbeeld de vraag naar werk en goede economische kansen 

in bestemmingslanden (Castles & Miller, 1998).

De belangrijkste push factor voor de EU-migranten zijn slechte 

economische omstandigheden: werkloosheid, , lage lonen, 

een slechte financiële situatie en weinig kansen op een betere 

toekomst spelen hierbij mee. Een andere push factor die door 

enkele migranten genoemd werd, is de leefsituatie in land 

van herkomst. Dit kan te maken hebben met de economische 

situatie, met persoonlijke omstandigheden (een problematische 

relatie met familie of een scheiding) of met de voorzieningen 

(zoals een laag onderwijsniveau). De belangrijkste pull factor is 

de (verwachtte) aanwezigheid van werk en daarmee de betere 

kansen voor de toekomst die het migratieland biedt.
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“Ik ben naar Nederland gekomen om te werken. In Polen 
is de werkeloosheid hoog en de lonen zijn veel lager dan 
hier.” 

“Mensen vertrekken omdat het in Bulgarije moeilijk is om 
werk te vinden en je krijgt er weinig betaald.”

Enkele migranten die wij spraken, zijn voor dergelijke werk-

motieven naar Nederland gekomen, maar hadden net zo goed 

in Frankrijk of een ander West-Europees land terecht kunnen 

komen. In de bestaande typologie vallen deze migranten onder 

de categorie ‘footloose migranten’. Dat zijn migranten die zowel 

weinig binding met bestemmingsland als met het thuisland 

hebben (Engbersen et al., 2011). Zij komen als het ware ‘toeval-

lig’ in Nederland terecht. 

Uit de verhalen van de EU-migranten blijkt dat een deel van 

hen een kosten-baten analyse maakt. In hun afweging wegen 

nadelen zoals leven in een onbekende omgeving, ver weg van 

familie, niet op tegen de financiële baten van het werken in 

Nederland. De migranten geven aan dat zij er financieel op 

vooruit gaan, ook al liggen de kosten voor levensonderhoud in 

Nederland hoger dan in het land van herkomst. Deze financi-

ele voordelen wegen voor de meerderheid van de migranten het 

zwaarst. 

“Je moet overal werken, in Nederland, in Polen. Maar in 
Polen zouden wij niet zulke bedragen verdienen.” 

“Het is hier heel duur maar toch, in verhouding is het 
beter.”

“In Nederland is het moeilijker dan ik dacht. De kosten 
voor leven zijn te groot. Als de situatie in Griekenland is 
verbeterd, ga ik terug.”

Uit de focusgroepen blijkt dat werk het belangrijkste migratiemo-

tief voor de migranten uit Oost- en Zuid-Europa. Dit is echter niet 

het enige migratiemotief dat wij hebben gevonden. Bovendien 

verklaart dit nog niet waarom migranten Nederland als bestem-

mingsland kiezen, en niet een ander welvarend buurland waar 

dezelfde pull factoren aanwezig zijn. Voor sommigen, zoals een 

deel van de bovengenoemde footloose migranten, berust dit op 

toeval, maar voor de meesten spelen andere migratiemotieven 

een rol. Eerder al hebben migratieonderzoekers aangetoond dat 

de neoclassicistische theorieën die puur op rationele, individuele 

beslissingen gestoeld zijn ontoereikend zijn om alle migratiebe-

wegingen te verklaren. Ook om onze empirische bevindingen te 

verklaren, zijn bredere theorieën nodig. 

Een aanvulling op deze verklaringen kan gevonden worden in de 

historisch structurele benaderingen en in de theorie van migra-

tiesystemen. In de historisch structurele benaderingen staan 

de structuren centraal in plaats van het individu: migratie wordt 

gedetermineerd door de vraag naar werk (Kurekova, 2011). 

Onderdeel van de historisch structurele benadering is theorie 

van de duale arbeidsmarkt. Deze theorie beziet migratie vanaf 

de zijde van ontvangende landen waarin een vraag bestaat naar 

enerzijds laagopgeleide banen die eigen inwoners niet willen 

uitvoeren en anderzijds banen voor kennismigranten (Castles 

& Miller, 1998; Kurekova, 2011). Ook in Nederland bestaat 

in bepaalde gebieden een grote vraag naar laaggeschoolde 

arbeid (zie bv. SER, 2014). Dit zien wij terug in onze resultaten: 

een deel van de EU-migranten (zoals laag- als hoogopgeleid) 

vervult banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Zij werken 

in de vleesfabriek, als schoonmaker, als ober of in de kassen. 

Daarnaast heeft Nederland beleid voor kennismigranten (SER 

2014).

FAMILIE EN VRIENDEN

Andere migratiemotieven die EU-migranten veel noemen, 

zijn sociale netwerken en gezinsmigratie. Gezinsmigranten 

reizen hun partner na, vaak omdat die werk heeft gevonden in 

Nederland. Toch zijn deze migratievormen rond sociale netwer-

ken niet louter met de eerder genoemde theorieën te verklaren. 

Om de ‘gaten’ in deze theorieën op te vangen, hebben onderzoe-

kers twee – nauw aan elkaar gerelateerde – nieuwe theorieën 

gebruikt: de netwerktheorie en de theorie van migratiesystemen. 

Deze theorieën kijken op macroniveau naar politieke structu-

ren, beleid en economie en hechten daarnaast op microniveau 

veel belang aan sociale netwerken. Migratie wordt gemotiveerd 

door relaties tussen landen die nu maar ook in het (koloniaal) 

verleden gelegd zijn (Castles & Miller, 1998; Kurekova, 2011). 

Migratie is een dynamisch systeem, waarin constant nieuwe 

relaties en netwerken gevormd worden, aldus de theorie van 

migratiesystemen. Dit kan leiden tot kettingmigratie. Informele 

netwerken vormen een belangrijke vorm van sociaal kapitaal 

voor informatie en ondersteuning in de ontvangende samenle-

ving (Castles & Miller, 1998). Deze theorieën spelen een belang-

rijke rol in de verklaring waarom migranten juist Nederland als 

immigratieland hebben gekozen. Ook voor de EU-migranten 

die wij hebben gesproken zijn informele netwerken belangrijk 

voor de keuze van het vestigingsland. Zij kennen mensen die in 

Nederland werken of wonen, ze horen dat er baankansen zijn of 

zij verhuizen (direct of later) mee met hun partner die een baan 

gevonden heeft.

“De familie wil bij elkaar zijn. Voor Polen maar vast ook 
voor anderen zijn sterke familiebanden heel belangrijk. Wij 
hebben sterke familiebanden. Dat is heel belangrijk.” 
Chaam

Tot slot is studie een motief om al dan niet tijdelijk naar Nederland 

te komen. In de focusgroepen spraken we met studiemigran-
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ten, waarvan enkelen specifiek kozen voor Nederland omdat het 

onderwijssysteem hier volgens hen beter is dan in hun land van 

herkomst. Sommigen hebben op hun universiteit actief voorlich-

ting gekregen over studeren in Nederland.
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4. Het leven van recente  
EU-migranten
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Degenen die zich voornamelijk richten op informatie van 

bekenden, weten vaak weinig over Nederland. Zo spraken wij 

met enkele Griekse migranten die zich summier en alleen via 

bekenden voorbereid hadden op hun komst naar Nederland. Zij 

hadden van te voren grootste verwachtingen, zo geven zij aan. 

Gelijk een baan vinden, veel geld verdienen. Deze verwachtin-

gen zijn voor deze EU-migranten geen werkelijkheid geworden 

en achteraf bezien denken ze dat een betere voorbereiding hen 

kunnen helpen: 

“Welk advies zou je aan andere migranten geven die naar 
Nederland willen komen?” 

“Denk goed na voordat je vertrekt. Het nieuwe land voldoet 
niet altijd aan de verwachtingen. Het is in Nederland niet 
heel veel beter dan in Griekenland. ”Griekse migrant, 
focusgroep Den Haag

In Amsterdam spraken wij juist met (voornamelijk met hoog-

opgeleide) migranten die een realistische kijk op hun migratie 

hebben, waarbij ze er van te voren al vanuit gingen dat het 

moeilijk is een nieuw leven op te bouwen. 

“Niets komt voor niets. Je moet ervoor werken.”
Focusgroep Amsterdam.

We hebben de deelnemers aan de focusgroepen gevraagd 

of zij naar eigen idee goed voorbereid waren op hun komst 

naar Nederland. De deelnemers verschillen onderling in hun 

oordeel over de eigen voorbereiding. Wel noemen veel deel-

nemers obstakels die het vinden van betrouwbare informatie 

over Nederland bemoeilijken. De drie belangrijkste hindernissen 

volgens de migranten zelf, hebben wij hieronder uitgelicht: 

1. De informatie is onjuist. Migranten die via uitzendbu-

reaus naar Nederland kwamen, geven veelal aan dat zij 

niet goed zijn voorgelicht over contracten. Ook proberen 

zij van te voren te achterhalen of een uitzendbureau 

bonafide is (zie ook paragraaf werk) maar is de informa-

tie hierover niet altijd correct. 

2. De informatie is niet specifiek genoeg. Soms is er 

(Engelstalige) informatie aanwezig, bijvoorbeeld op de 

website van een gemeente. Maar EU-migranten lopen 

ertegenaan dat generieke informatie moeilijk toe te 

passen is op hun eigen specifieke situatie.

3. Informatie is niet te vinden. Zowel Poolse als Roemeense 

migranten geven aan dat het moeilijk is om (betrouw-

bare) (overheids)informatie in land van herkomst te 

vinden. Daarnaast hebben migranten soms de vaar-

digheden niet om de bestaande informatie te vinden. 

Bijvoorbeeld omdat de informatie alleen digitaal beschik-

baar is of enkel in een taal die zij niet beheersen. 

In dit hoofdstuk bespreken we allereerst of, en zo ja hoe, migran-

ten zoeken naar informatie over de komst naar en het leven in 

Nederland voordat zij vertrekken uit hun thuisland. Daarna 

bespreken we hoe migranten aan informatie komen als zijn in 

Nederland zijn aangekomen en hier hun weg proberen te vinden. 

Is de informatie die zij nodig hebben voorhanden en begrijpelijk?

4.1 Voorbereiding in thuisland

Uit de focusgroepgesprekken blijkt dat EU-migranten vooraf-

gaand aan de migratie betrekkelijk weinig informatie zoeken 

over (het leven in) Nederland. Als migranten vooraf naar infor-

matie zoeken, dan gaat dit voornamelijk over huisvesting, werk, 

arbeidsvoorwaarden, belastingen, registratie en taalcursussen. 

Poolse migranten die via een uitzendbureau naar Nederland 

kwamen, hebben vooraf informatie gezocht over werkgevers 

en arbeidsvoorwaarden. Studenten zochten naar informatie 

over diverse thema’s zoals huisvesting, werk, verzekeringen en 

Nederlandse taalcursussen. De migranten in Amsterdam en 

studenten zoeken vaker actief naar informatie over het land van 

bestemming dan lager opgeleide migranten. Een deel van de 

migranten zoekt helemaal geen informatie van te voren. Dit zijn 

degenen die via informele netwerken over Nederland gehoord 

hebben (‘er is werk’, ‘het is een rijk land’) en zonder (veel) verder 

onderzoek naar Nederland zijn gekomen.

EU-migranten winnen voorafgaand aan de migratie voorname-

lijk informatie in via familie, vrienden, collega’s of kennissen. 

Soms zijn dat mensen die al in Nederland wonen of gewoond 

hebben. Hoger opgeleide migranten blijken vaker en meer op het 

internet te zoeken naar informatie over Nederland. Veel deelne-

mers hebben verteld dat zij veelvuldig gebruik hebben gemaakt 

van Google Translate om relevante informatie te vertalen.

Als EU-migranten in het land van herkomst al weten wat zij in 

Nederland zullen doen (bijvoorbeeld doordat zij al werk hebben 

gevonden via een uitzendbureau, of omdat zij in Nederland gaan 

studeren), krijgen zij vaak informatie via de toekomstige werk-

gever of universiteit. Deelnemers die in Nederland zijn gekomen 

om te studeren vertellen dat zij via hun opleiding een informa-

tiepakket hebben ontvangen en ook werkgevers verzorgen soms 

informatiepakketten voor hun nieuwe medewerkers:

“Ik kreeg een organisatiepakket met informatie over 
Nederland en Amsterdam van de organisatie die mijn 
stage heeft geregeld. Ook over het vinden van huisvesting. 
Ik was goed voorbereid.”
Zuid-Europese migrant, focusgroep Amsterdam.
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4.2 Het leven van EU-migranten in 
Nederland

In deze paragraaf beschrijven wij eerst hoe EU-migranten hun 

weg vinden in Nederland en daarna gaan we dieper in op de 

onderwerpen die zij het meest belangrijk vinden: huisvesting, 

taal en werk. Ook bespreken wij kort de resultaten omtrent de 

thema’s gezondheidszorg en sociale contacten & vrije tijd.

JE WEG VINDEN IN NEDERLAND

We zeiden al dat migranten voor hun komst naar Nederland 

betrekkelijk weinig informatie zoeken over het leven in Nederland. 

Eenmaal in Nederland aangekomen, hebben EU-migranten veel 

vragen: hoe en waar moet ik mij registeren? Hoe vind ik een 

woning en werk, en wat zijn de arbeidsvoorwaarden? Hoe moet 

ik mij verzekeren en van welke voorzieningen kan ik gebruik 

maken, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg? Hoe maak ik een 

afspraak met de huisarts of de tandarts? Maar ook alledaagse 

dingen, zoals hoe gebruik je een OV-chipkaart?

In de helft van de focusgroepen vertelden de deelnemers dat zij 

niet alleen behoefte hebben aan betrouwbare informatie, maar 

ook graag praktische ondersteuning willen bij onder meer het 

vertalen van overeenkomsten, polissen en andere documen-

ten, bij het invullen van formulieren en het aanvragen van een 

burgerservicenummer. Kortom, bij het vinden van een weg in de 

samenleving:

“Ik heb iemand nodig die helpt met dingen regelen. Ze 
moeten niet alleen een formulier of een telefoonnummer 
geven. Ze moeten ons meer op weg helpen.” 
Roemeense migrant, focusgroep Utrecht.

Hieronder lichten wij toe op welke manieren EU-migranten infor-

matie en hulp inwinnen.

INFORMATIE EN HULP VIA BEKENDEN 

Uit de focusgroepgesprekken blijkt dat EU-migranten als zij 

vragen hebben meestal vrienden, kennissen en familieleden 

raadplegen. Een klein deel van de migranten heeft daarnaast 

Nederlandse vrienden of kennissen die helpen met het vertalen 

van documenten (b.v. de zorgpolis) en informatie geven over het 

Nederlands systeem (b.v. mogelijkheid aanvragen zorgtoeslag).

“Het helpt enorm als je Nederlanders kent. Zij weten veel 
meer.” 
Spaanse migrant, focusgroep Amsterdam.

Vooral de Roemeense migranten die wij spraken, leunen sterk 

op hun netwerk. Zij hebben geen toegang tot internet of kunnen 

er niet mee overweg. Zij spreken vooral landgenoten en migran-

ten uit andere landen aan. De hulpvaardigheid binnen de groep 

is groot. 

“De Roemenen zijn niet goed georganiseerd maar we 
helpen elkaar wel.” 

“Omdat ik goed Nederlands én Roemeens spreek krijg ik 
veel vragen van landgenoten.” 
Roemeense migranten, focusgroep Utrecht.

De Roemeense migranten stappen niet snel naar de gemeente 

met vragen. Dit geldt ook voor een deel van de Griekse migran-

ten die wij in Den Haag spraken. Een reden daarvoor is de taal-

barrière. In bepaalde gemeenten mogen baliemedewerkers geen 

andere taal dan het Nederlands (en soms Engels) spreken en 

ook bij landelijke organisaties wordt soms alleen het Nederlands 

als voertaal gebruikt. Sommige migranten lossen dit op door 

iemand mee te nemen die wel Nederlands spreekt. Maar de 

Roemeense migranten geven aan dat het voor hen überhaupt 

een hoge drempel is om naar de gemeente te stappen. Zij zijn 

het formele, bureaucratisch systeem niet gewend en hebben 

van huis uit een zeker wantrouwen jegens officiële instanties 

mee gekregen. Bulgaarse migranten voegen hieraan toe dat 

zij helemaal niet gewend zijn aan het systeem van afspra-

ken maken. Dit geldt ook voor Roemenen, geven zij aan in het 

groepsgesprek: 

“Wij vertrouwen de autoriteiten niet. Dat zit in de 
Roemeense cultuur. Het systeem met afspraken werkt 
niet. Roemenen houden niet van afspraken. Als je iets 
komt vragen en de meneer plant een afspraak voor je in, 
dat interpreteert de Roemeen dat als ‘nee’.” 
Roemeense migrant, focusgroep Utrecht. 

Opvallend is dat de Poolse arbeidsmigranten weinig hulp vragen 

aan bekenden. Redenen die zij hiervoor noemen zijn dat colle-

ga’s de antwoorden op hun vragen ook niet weten en een Poolse 

migrant gaf aan dat Polen niet graag hun problemen tegen elkaar 

uitspreken. Voor informatie zijn de Poolse migranten die wij 

gesproken hebben veelal afhankelijk zijn van het uitzendbureau. 

Een handjevol EU-migranten in de andere gesprekken geeft aan 

dat zij een informatiepakket van hun werkgever krijgen.

DE POSITIE VAN TUSSENPERSONEN

Naast hulp vragen aan bekenden vragen EU-migranten ook 

hulp aan ‘tussenpersonen’: (eenmans)bedrijfjes die hun 

diensten aanbieden om allerlei praktische zaken te regelen voor 

nieuwe migranten in Nederland. Het gaat bijvoorbeeld om het 

invullen van formulieren, belastingaangifte, registratie in de 

Basisregistratie personen en de Kamer van Koophandel, regelen 

van toeslagen, het vinden van een huurwoning etc. Omdat de 

migranten de Nederlandse taal niet spreken en het bureaucra-

tisch systeem niet kennen, zijn zij vaak aangewezen op dit soort 
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bureautjes. Deze tussenpersonen kunnen migranten goed op 

weg helpen, maar soms maken zij ook misbruik van de afhan-

kelijke positie van de EU-migranten. Uit onze focusgroepen blijkt 

dat dit in elk geval speelt in de Griekse, Poolse en Bulgaarse 

groep, waarbij vooral de Griekse en Bulgaarse migranten dit 

als een probleem zien. Zij geven aan dat de tussenpersonen 

– ‘boekhouders’ - erg veel macht hebben ten opzichte van de 

EU-migranten. ‘Boekhouders’ vragen veel geld voor het regelen 

van formele zaken. Zij krijgen daarnaast veel persoonlijke infor-

matie van de migranten in hun bezit. Dit leidt tot een machtspo-

sitie waar misbruik van gemaakt kan worden.

“Mijn ‘boekhouder’ heeft mijn persoonlijke gegevens 
gebruikt om een lening van 4.000 euro aan te vragen. Nu 
zit ik met die schuld.”
Griekse migrant, focusgroep Den Haag.

Om migranten die kwetsbaar zijn vanwege hun beperkte kennis 

van de Nederlandse taal en het systeem te beschermen, is het 

belangrijk dat er betrouwbare, onafhankelijke informatie wordt 

gegeven, zo merken  de EU-migranten. Om alle migranten te 

bereiken, moeten instanties laagdrempelige informatie in de 

eigen taal bieden, dichtbij waar de mensen wonen, zo stellen zij. 

“Er moet een oplossing komen voor de ‘boekhouders’. 
Ik wil niet afhankelijk zijn van deze mensen. We moeten 
toegang hebben tot de juiste informatie, zodat de kans van 
uitbuiting afneemt. Bijvoorbeeld met een gratis spreekuur, 
of met een vaste contactpersoon die Grieks en Nederlands 
spreekt. En alle basisinformatie moet ook in het Engels 
zijn.” 
Focusgroep Den Haag, Griekse migrant.

INITIATIEVEN IN EIGEN TAAL

Wij spraken EU-migranten die voor ondersteuning aanklopten 

bij organisaties die hen in hun moedertaal te woord staan. Zo 

hebben de Roemeense migranten, die huiverachtig zijn in het 

contact met instanties, wel contact met een Roemeens mede-

werkster van Stichting Barka. De organisatie is landelijk actief 

en begeleidt kwetsbare migranten in terugkeer naar land van 

herkomst. In Utrecht helpen ze migranten daarnaast om een 

baan te vinden in Nederland en ze geven antwoord op vragen. 

Voor de migranten die wij spraken is het prettig dat het contact 

heel informeel en laagdrempelig is in de zin dat zij gewoon 

kunnen binnenlopen bij Barka en dat de medewerkers ook 

outreachend werken, dus de mensen zelf opzoeken. Daarnaast 

kunnen zij in het Roemeens spreken. De Spaanse migranten 

in Amsterdam kijken voor informatie op de website op van 

migrantenorganisatie Centro Cultural de Hispanohablantes. De 

informatie is beschikbaar in het Spaans, Portugees, Engels en 

Nederlands. Ook stellen de migranten vragen aan Centro Cultural 

de Hispanohablantes. Daarnaast is er een Facebookpagina 

voor Spanjaarden in Nederland waar zij veelvuldig gebruik 

van maken. Voor Poolse arbeidsmigranten in het Westland, 

biedt de gemeente informatie in de eigen taal aan middels het 

Informatiepunt Arbeidsmigranten. Poolse migranten kunnen 

hier hun vragen stellen. Zij worden dan doorverwezen naar de 

betreffende diensten in de gemeente of naar andere instanties. 

Uit de gesprekken blijkt dat een deel van de EU-migranten hier 

gebruik van maakt.

“Ik stel vragen aan het Informatiepunt (voor 
Arbeidsmigranten). Prettig dat dat in het Pools kan.”
Poolse migrant, focusgroep Westland.

INFORMATIE VIA INTERNET

De relatief hoogopgeleide EU-migranten in Amsterdam gebrui-

ken vooral internet. Zij beheersen de Engelse taal goed  en maken 

handig gebruik van de mogelijkheden van Google Translate. 

Dit doen overigens meer EU-migranten. Zoals de studenten in 

verschillende focusgroepgesprekken, die de meeste formele 

zaken via internet regelen. Ook spraken wij Poolse migranten die 

veel opzoeken op internet. Er is ook een groep die niet overweg 

kan met het internet of geen toegang tot internet heeft. Dit zijn 

diegenen die voornamelijk leunen op informatie van bekenden 

en soms van tussenpersonen. 

“De universiteit heeft mensen aangesteld die er zijn om 
vragen te beantwoorden, maar ik vind de meeste informa-
tie online. Zoals over werk en huisvesting.” 
Zuid-Europese migrant, focusgroep Amsterdam.

WERK

De meeste EU-migranten die wij spraken, komen naar Nederland 

voor een baan. De deelnemers werken in verschillende typen 

banen en sectoren. Veel migranten werken in banen waarvoor 

weinig scholing nodig is zoals schoonmaker, ober en het werk in 

de kassen. Het zijn zowel hoog- als laagopgeleide migranten die 

deze banen vervullen. Enkele van de migranten werken zwart. 

Zo spraken wij met drie straatmuzikanten en met mensen die 

via via een baan hebben gevonden, bijvoorbeeld in de schoon-

maak. Een aantal migranten werkt als hoogopgeleide kennismi-

grant, bijvoorbeeld als ingenieur of als promovendus. Daarnaast 

spraken wij met enkele studenten en mensen die hier stage 

lopen.

De migranten gebruiken verschillende kanalen om een baan te 

zoeken. Wij spraken met een aantal hoogopgeleide migranten 

die vaak via internet zoeken naar een baan. Anderen zoeken via 

de website van het UWV. Het UWV biedt geen actieve ondersteu-

ning bij het zoeken naar een baan en de informatie op de website 

is in het Nederlands. Sommige migranten hebben vragen over 

uitkeringen en wanneer ze daar recht op hebben. 
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“Toen het bedrijf waar ik werkte failliet ging, kreeg ik een 
uitkering en moest ik op zoek naar een nieuwe baan. Ik 
moest van het UWV elke maand vier keer solliciteren. 
Zij hielpen ons daar niet bij. Een Poolse kennis die ook 
Nederlands sprak hielp ons.”

Werkende migranten hebben vragen over belastingen. Zij 

lopen ertegenaan dat de Belastingdienst mensen alleen in het 

Nederlands te woord staat, ook al is de betreffende medewerker 

in staat een andere taal te spreken. 

“De informatievoorziening bij de Belastingdienst is niet 
toegestaan in het Pools. Er zijn af en toe Poolse medewer-
kers aanwezig maar die mogen officieel niet in het Pools 
praten. Er zijn geen formulieren in het Pools aanwezig.”

WERKEN VIA HET UITZENDBUREAU

Poolse migranten zoeken vaak naar werk via een uitzendbureau. 

Als hun baan stopt, dan vinden ze een nieuwe baan via collega’s, 

de oude werkgever of het uitzendbureau. Voor arbeidsmigranten 

is het echter lastig om van te voren in te schatten of een uitzend-

bureau bonafide is. Zij zijn daarnaast vaak niet op de hoogte van 

hun rechten en plichten. De Poolse migranten in het Westland 

geven aan dat zij geen andere, betrouwbare bronnen vinden voor 

informatie over zaken rond werk en arbeidsvoorwaarden zoals 

het uitbetalen van vakantie-uren, pensioenopbouw, cao’s en 

doorbetaling bij ziekte. Aan collega’s vragen heeft meestal geen 

zin omdat zij het antwoord ook niet weten. 

Een deel van de Poolse arbeidsmigranten in het Westland krijgt 

zowel werk als huisvesting via de werkgever, waardoor een 

dubbele onafhankelijkheid ontstaat. Daardoor, en door het grote 

aanbod aan werknemers (‘voor jou tien anderen’) durven ze 

weinig van hun werkgever te vragen. Dit hoorden wij ook terug 

van de Griekse migranten in Den Haag. Zij geven voorbeelden 

van migranten die niet uitbetaald krijgen voor hun werk maar 

daar niets van durven zeggen, uit angst hun baan te verliezen.

In het groepsgesprek in Utrecht geeft een Roemeense migrant 

aan dat zij heel moeilijk werk kan vinden via uitzendbureaus. 

Ook de Bulgaarse migranten hebben zich niet ingeschreven bij 

een uitzendbureau, omdat het volgens hen te lang duurt voor 

ze via die weg een baan vinden. De ervaring van de Roemeense 

migrant is dat de uitzendbureaus alleen op Poolse werkzoe-

kenden zijn ingesteld. Zij heeft het gevoel dat zij minder kansen 

heeft dan anderen. Deze migrant heeft daarom, net als veel 

migranten, een baan gezocht via bekenden: 

“Via het uitzendbureau zoeken heeft mij niks opgeleverd, 
terwijl ik heel goed Nederlands spreek! Ik heb een baan 
gevonden via-via. Dat gaat heel informeel. Je spreekt 
elkaar in de kroeg en vertelt dat je aan baan zoekt. Dat 
heb ik gedaan en een tijd later werd ik gebeld: ‘We hebben 
werk voor je, over vijf minuten moet je er zijn’. Bij die baan 
werk ik nu. Ik ben schoonmaker in een hotel.” 
Roemeense migrant, focusgroep Utrecht. 

TAAL ALS VOORWAARDE VOOR (BETER) WERK

EU-migranten geven aan dat zij soms hinder ondervinden van 

het feit dat zij geen Nederlands spreken. Het aantal beschik-

bare banen wordt kleiner doordat alle banen afvallen waar 

Nederlands verplicht is. 

“Ik sta ingeschreven bij het UWV en in mijn eerste gesprek 
daar zeiden ze: vergeet het maar, zonder Nederlands ga jij 
geen baan vinden.” 
Spaanse migrant, focusgroep Amsterdam. 

In Amsterdam spraken wij met redelijk veel EU-migranten met 

een hogere opleiding. Zij geven aan dat zij makkelijk aan een 

baan kunnen komen, bijvoorbeeld als ober of schoonmaker. 

Deze banen vinden zij vaak via-via. Als EU-migranten echter een 

baan op hun opleidingsniveau willen, dan wordt de Nederlandse 

taal belangrijker:

“Als ik een betere baan wil vinden in mijn vakgebied, dan 
moet ik Nederlands leren spreken.” 
Spaanse migrant, focusgroep Amsterdam.

Dit geldt niet voor alle hoogopgeleiden. Juist diegenen die in het 

internationale circuit of op de universiteit werken, redden zich 

met het Engels. Ook in manuele banen zoals in de kassen, de 

vleesfabriek of schoonmaakwerk speelt het Nederlands een rol. 

Wij spraken veel migranten die dit soort banen hebben. Het gaat 

een rol spelen als er veiligheidsproblemen optreden doordat 

mensen niet met elkaar kunnen communiceren: 

“Ik kan niet alle banen uitvoeren, ook al ben ik er geschikt 
voor. Maar ik kan niet met Nederlandse collega’s praten en 
dat is niet veilig.” 
Poolse migrant, focusgroep Westland.

ONZEKERE BANEN

EU-migranten werken veel in onzekere banen. Relatief veel deel-

nemers hebben bij een bedrijf gewerkt dat failliet is gegaan. Ook 

werken veel van de gesproken EU-migranten onder nulurencon-

tracten en andere onzekere contractvormen. De crisis maakt het 

voor sommige migranten moeilijker om (opnieuw) aan een baan 

te komen. De Poolse werknemers in het Westland krijgen vaak 

te maken met wisselende werkgevers. Door de onzekere positie 

is het moeilijk een leven op te bouwen in Nederland, geven de 

migranten aan. Investeren in een bestaan in Nederland, bijvoor-

beeld door een huis te kopen, is moeilijk:
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“Ik wil in Nederland blijven. Maar hier aarden is wel lastig 
als je situatie onzeker is en je niet weet waar je over een 
paar maanden werkt.” 
Poolse migrant, focusgroep Westland.
“Ik had een nulurencontract. Soms hadden ze geen werk 
voor mij. Ik zat de hele dag naast de telefoon te wachten 
op een telefoontje van mijn werkgever. Die onzekerheid 
was een probleem, dus ik ben gestopt. Ik ben nu op zoek 
naar een nieuwe baan.”
Portugese migrant, focusgroep Amsterdam.

FINANCIËLE SITUATIE

Ondanks dat de EU-migranten onzekere banen hebben, beoor-

delen zij hun situatie toch als goed omdat zij meer verdienen 

dan in land van herkomst. Als zij de balans opmaken, dan valt 

deze vaak positief uit omdat de financiële baten hoger zijn -zelfs 

in vergelijking met het dure levensonderhoud. De migranten die 

ontevreden zijn over hun leefsituatie, zijn dat in eerste instan-

tie omdat hun inkomsten, afgezet tegen de hogere uitgaven, 

tegenvallen. 

“In Roemenië is alles beter omdat je daar thuis ben. Hier 
ga je maar heen en weer en ik moet steeds ergens anders 
wonen. Maar qua leven is het hier beter en ook financieel 
gezien.”
Roemeense migrant, focusgroep Utrecht:
“De huren in Nederland zijn hoog. Ik verdien niet genoeg 
om rond te komen, laat staan te sparen. Als het zou 
kunnen, zou ik teruggaan naar Griekenland.” 
Griekse migrant, focusgroep Den Haag.

OVERIGE BELEMMERINGEN BIJ HET WERKEN IN NEDERLAND

Enkele EU-migranten moesten hun certificaten en diploma’s 

laten erkennen, wat soms lastig is. Enkele migranten in Utrecht 

geven daarnaast aan dat in Nederland veel meer diploma’s 

vereist zijn dan in Roemenië:

“Er was een vacature voor vuilnisman. Vuilnis oppakken 
en weggooien, iedereen kan dat. Maar ze wilden dat je een 
certificaat hebt. Voor veiligheid. Als je ICT ’er wordt, ja, 
dán heb je diploma’s nodig, maar toch niet als je vuilnis-
man wordt. Als Nederland ons wil helpen moet je ons een 
beetje tegemoetkomen, een beetje flexibel zijn.” 
Roemeense migrant, focusgroep Utrecht. 

Tot slot hoorden wij in verschillende gesprekken terug dat de 

arbeidsmarkt moeilijk is voor (iets) oudere werknemers en voor 

werknemers die al te lang ergens werken (worden ‘te duur’). 

“Voor jongere mensen is het makkelijker om werk te 
vinden. Jong zijn is zelfs belangrijker dan ervaring 
hebben.”
Portugese migrant, focusgroep Amsterdam.

HUISVESTING

Als EU-migranten in Nederland aankomen, moeten ze woon-

ruimte zien te vinden. Sommigen lukt dat beter dan anderen. 

In Utrecht spraken wij met Roemeense migranten die geen 

woonruimte hebben, zij zijn thuisloos. Enkele migranten hebben 

een woning kunnen kopen. Dat zijn vooral diegenen met een 

Nederlandse partner. De meeste mensen huren echter op de 

particuliere markt. Voor sociale huisvesting komen nieuwe 

migranten de eerste jaren niet in aanmerking door de wachtlijs-

ten. Van de Poolse arbeidsmigranten in het Westland woont een 

gedeelte in – gedeelde – woonvoorzieningen van de werkgever.

De EU-migranten vinden het moeilijk om een geschikte, betaal-

bare woning te vinden. Sommigen krijgen een – gedeelde 

– woning aangeboden via het uitzendbureau en voor enkelen 

regelt de werkgever de woning. De anderen moeten echter zelf 

op zoek. Zij zoeken naar een woning in de particuliere sector 

via vrienden en kennissen, via internet (sites van woningvereni-

gingen of via Facebook) en in enkele gevallen schakelen ze een 

makelaar in. Zij raden nieuwkomers aan om al voorafgaand aan 

de migratie te oriënteren op en zoeken naar mogelijkheden voor 

huisvesting.

Doordat de migranten vaak in de particuliere sector met hoge(re) 

huren terechtkomen, komen zij veelal niet in aanmerking voor 

huurtoeslag. Voor sommigen is het niet duidelijk wanneer ze 

al dan niet voor huurtoeslag in aanmerking komen. Een Pools 

gezin dat wij spraken gaat ervan uit dat ze geen huurtoeslag 

krijgen: zij baseren dit niet op informatie van de overheid, maar 

gaan af op ‘van horen zeggen’.

Als EU-migranten (en Nederlanders) een woning huren, moeten 

zij bij aangaan van het huurcontract dubbele een extra maand 

huur als borg betalen. Dit is lastig voor mensen die zonder werk 

naar Nederland gekomen zijn. Zij kunnen dit niet altijd betalen. 

EU-migranten geven daarom nieuwe migranten die overwegen 

om te migreren de tip om voldoende middelen mee te nemen. 

Naast de borg (vaak is dit een maand huur) stellen particuliere 

verhuurders soms ook inkomenseisen waar EU-migranten niet 

altijd aan kunnen voldoen.

De migranten die in Amsterdam wonen ervaren de meeste 

moeite met de zoektocht naar een woning. Woonruimte vinden 

is een stuk moeilijker dan het vinden van een baan, aldus deze 

migranten. Het aanbod van woningen is klein vergeleken met de 

vraag, de huren zijn hoog en de ruimten klein. Daarnaast geven 

Zuid-Europese migranten aan dat er bij de verdeling van de 

particuliere huurwoningen sprake lijkt te zijn van enige discri-

minatie waarbij Zuid- en Oost-Europeanen minder kans maken 

op een woning.
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“Als wij een huis willen huren, vragen ze altijd naar onze 
nationaliteit. Zuid-Europeanen zijn minder populair dan 
Noord-Europeanen en Oost-Europeanen zijn zelfs nog 
minder populair. Huurbazen denken dat wij onze huur 
minder goed betalen, dat we feesten, dronken zijn. Het is 
niet eerlijk, we willen gewoon een nieuw leven starten.” 
Zuid-Europese migranten, focusgroep Amsterdam.

Een ander probleem dat de EU-migranten soms hebben, is dat 

huisbazen niet toestaan dat zij zich op het woonadres registre-

ren, omdat zij de woning illegaal verhuren. Als migranten zich bij 

de Basisregistratie personen van de gemeenten willen inschrij-

ven, hebben zij echter een (woon- of post)adres nodig. En zonder 

registratie in de BRP kunnen migranten de – verplichte – zorg-

verzekering niet altijd aanvragen.

Een probleem dat speelt bij de arbeidsmigranten in het Westland 

die via uitzendbureaus naar Nederland zijn gekomen, is dat zij 

vaak huisvesting via de werkgever vinden. Zij weten zelf niet 

altijd precies hoe dit geregeld is. Bijvoorbeeld hoeveel huis-

vestingskosten er ingehouden worden op het loon, en of die 

kosten ook stijgen als het loon na verloop van tijd stijgt. Door 

deze combinatie van wonen en werken zijn de arbeidsmigranten 

dubbel afhankelijk van hun werkgever: als zij hun werk verlie-

zen, zijn ze vaak ook hun huisvesting kwijt. De Poolse deelne-

mers aan de focusgroepen ervaren deze afhankelijke situatie als 

onprettig. Zij wonen met meerdere mensen samen en moeten 

een kamer delen met (wisselende) mensen. Dit levert spannin-

gen en ongemak op, aldus de Poolse mensen.

“Als je altijd een kamer en keuken moet delen met onbe-
kenden, daar kan je depressief van worden.” 
Poolse migrant, focusgroep Westland.

TAAL

De meeste EU-migranten in de focusgroepen spreken niet of 

nauwelijks Nederlands. Enkelen spreken een woordje of goed 

Nederlands. Van de mensen die wij spraken volgt bijna de helft op 

moment van spreken een taalcursus. Dit is meestal een fysieke 

cursus en soms via internet. Wij spraken een aantal migranten 

die geen Nederlands spreken en geen of weinig intentie hebben 

hier verandering in te brengen.

De meeste EU-migranten vinden dat het spreken van Nederlands 

niet noodzakelijk om te kunnen overleven. Zij kunnen zich redden. 

De migranten in het internationaal georiënteerde Amsterdam 

kunnen hun weg vinden met het Engels en de Spaanse migran-

ten die wij daar spraken geven daarom de voorkeur aan het 

verbeteren van hun Engels boven het leren van het Nederlands. 

De Poolse arbeidsmigranten geven aan dat zij voornamelijk 

contact hebben met Poolse collega’s. Andere EU-migranten 

kunnen zich redden doordat zij mensen kennen die hun moeder-

taal en het Nederlands kunnen spreken of middels een mengel-

moes van andere talen: 

“Als je echt informatie wil, dan kan je die krijgen. Ook als 
je geen Nederlands spreekt. Als je maar vrienden hebt 
die Nederlands en Roemeens spreken of als je een beetje 
Engels kan of Spaans of Frans.” 
Roemeense migrant, focusgroep Utrecht.

Toch geven de EU-migranten aan dat zij hinder ondervinden 

van hun beperkte taalvaardigheid. Zij  zouden nieuwe migranten 

zeker aanraden om de taal te leren. Dit geldt ook voor diegenen 

die zelf geen Nederlandse les volgen. Vooral bij de zoektocht 

naar een baan ervaren migranten dat hun beperkte kennis van 

het Nederlands een obstakel is. De hindernissen die zij hierin 

ondervinden hebben wij uitgebreid beschreven in bovenstaande 

paragraaf 4.2.3 over werk. 

Naast hinder bij het zoeken naar werk, lopen EU-migranten 

ertegen aan dat ze brieven en formulieren van officiële instanties 

zoals de gemeente niet begrijpen. Zorgpolissen zijn volledig in 

het Nederlands. Een bezoekje aan de huisarts wordt lastiger en 

ook contact met organisaties als het UWV of de Belastingdienst 

ervaren veel van de migranten als moeilijk.. Een deel van de 

EU-migranten zoekt veel informatie via internet en zij kunnen 

vaak hele pagina’s in een keer vertalen met Google Translate. Dit 

lukt echter niet bij alle webpagina’s, bijvoorbeeld de vacature-

websites van het UWV. 

“We hebben wat Nederlandse kennissen die kunnen 
helpen. Die kunnen niet altijd en dan gaat mijn dochter op 
Google Translate. Daar komen soms heel grappige dingen 
uit. Maar dan weet je wel de strekking van het verhaal.” 
Poolse migrant, groepsgesprek Chaam.

EU-migranten geven aan dat meer informatie op websites 

vertaald zou moeten worden, op zijn minst naar het Engels. Daar 

valt informatie over taalcursussen en toeslagen onder. Lager 

opgeleide migranten in onze focusgroepen blijken niet altijd 

goed met informatie via internet overweg te kunnen, of hebben 

geen goede toegang tot het internet. Zij leunen zwaarder op 

informatie die zij krijgen van vrienden, kennissen en familieleden.

Voor het vertalen van formulieren en polissen schakelen de 

EU-migranten hulp in van vrienden, bekenden en familieleden. 

Zij vragen vooral hulp van mensen die zowel de eigen taal als 

het Nederlands spreken en al langer in Nederland zijn. Een 

voordeel van deze warme contacten is dat ze makkelijk gelegd 

zijn, nadeel is dat landgenoten het antwoord ook niet altijd 

(hoeven te) weten. Een deel van de EU-migranten vraagt hulp 

aan Nederlandse vrienden of kennissen. Zij kunnen helpen met 

vertalen en kennen de regels goed.
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“Informatie over zorgtoeslag is de informatie die je alleen 
via Nederlandse vrienden kan vinden. Anders weet je niet 
dat dit bestaat. Dit is die informatie waarvan je van te 
voren nog niet wist dat je die moest hebben.” 
Spaanse migrant, focusgroep Amsterdam.

Enkele EU-migranten geven nadrukkelijk aan dat zij de taal willen 

leren om contact te kunnen leggen met Nederlanders. Dit wordt 

vooral genoemd in de focusgroepen in Amsterdam, waar relatief 

veel hoger opgeleiden aan deelnamen. Zij willen Nederlandse 

vrienden maken en deel uitmaken van de cultuur.

“Het voelde niet of ik erbij hoorde, ik voelde mij een 
buitenstaander tot ik de taal leerde. Alsof er iets 
geheims gebeurt waar jij niks van afweet. Daarom leer ik 
Nederlands.” 

“Taal speelt een belangrijke rol in het maken van 
(Nederlandse) vrienden.”
Zuid-Europese migranten, focusgroep Amsterdam.

NEDERLANDS LEREN

Wij hebben ruim twintig EU-migranten gesproken die op moment 

van interviewen bezig waren met een taalcursus Nederlands. Zij 

volgen de cursus meestal via de gemeente en soms via de werk-

gever, een migrantenorganisatie of internet. Uit de gesprekken 

blijkt dat het belangrijk is dat EU-migranten instromen in een 

cursus op het juiste niveau. Wij hebben zowel EU-migranten 

gesproken voor wie het niveau te laag, als EU-migranten voor 

wie het niveau te hoog was.

“De taalcursus die ik volgde was niet stimulerend omdat 
het veel te makkelijk was.” 
Focusgroep Amsterdam. 
“Het niveau van de taalcursus die ik volgde was veel te 
hoog. We moesten een gedicht schrijven. Hoe kan ik een 
gedicht schrijven in het Nederlands?” 
Roemeense migrant, focusgroep Utrecht.

Hiernaast vinden de EU-migranten het moeilijk om de taalcur-

sussen te combineren met hun werk of privéleven.

“Het aanbod van taalcursussen is goed en betaalbaar. En 
de cursussen zijn ’s avonds. Maar als je lang werkt ben je 
’s avonds moe en dan heb je er niet zoveel zin in. Ik vind 
de Nederlandse taal oefenen op het werk lastig omdat ik 
vooral met andere Polen werk.” 
Poolse migrant, focusgroep Westland.

Ook kunnen sommigen weinig informatie vinden over het taal-

aanbod. Sommige migranten geven aan dat zij zich de taal-

cursus financieel niet kunnen veroorloven. Bijvoorbeeld een 

Roemeense man die via internet een gratis taalcursus heeft 

gevonden. Als je naar een hoger niveau wil, moet je echter gaan 

betalen. In sommige gemeenten worden overigens gratis taal-

cursussen aangeboden, zoals in de gemeente Amsterdam. De 

EU-migranten in de focusgroepen in Amsterdam waarderen het 

zeer dat de gemeente hen deze kans biedt. 

GEZONDHEIDSZORG EN SOCIALE CONTACTEN & VRIJE TIJD

In bovenstaande paragrafen bespraken wij de onderwerpen die 

volgens EU-migranten het belangrijkst zijn bij het opbouwen 

van hun leven in Nederland. In deze paragraaf presenteren we 

wat Eu-migranten vertellen over twee andere thema’s die zijn 

besproken in de focusgroepen: gezondheidszorg en sociale 

contacten & vrije tijd. 

GEZONDHEIDSZORG

Het eerste waar EU-migranten mee te maken hebben op gebied 

van gezondheidszorg, is de verplichte zorgverzekering. Diegenen 

die een zorgverzekering afsluiten (niet alle EU-migranten doen 

dit) vinden het moeilijk om de juiste zorgverzekering te kiezen 

omdat alle polissen in het Nederlands zijn. Zij hebben hulp nodig 

bij het vertalen van de teksten.

“Ik heb een zorgverzekering maar ik weet niet precies wat 
vergoed wordt.”

“De zorgverzekeringspolissen zijn alleen in het 
Nederlands. Ik heb een vriend gevraagd te checken of het 
oké was.” 
Zuid-Europese migranten, focusgroep Amsterdam. 

Daarnaast vinden de EU-migranten de zorgverzekering duur. Zij 

kiezen daarom soms voor de goedkoopste variant met een hoog 

eigen risico. Dit betekent echter wel dat een deel van de zorg niet 

vergoed wordt. Wij spraken EU-migranten die dit oplossen door 

voor zorg terug naar huis te vliegen: 

“Ik probeer mijn zorgverzekering niet aan te spreken 
omdat ik dan meer moet betalen. Ik heb de goedkoopste 
versie dus voor veel diensten moet ik zelf betalen. Als ik 
naar een dokter moet, ga ik naar Spanje.” 
Zuid-Europese migrant, focusgroep Amsterdam.

De financiële last van de zorgverzekering drukt zwaar op mi- 

granten die bezig zijn hun leven vorm te geven. Zij vinden dat de 

informatie over zorgtoeslag goed toegankelijk moet zijn. Dit is 

nog niet altijd het geval, aldus de migranten.

EU-migranten noemen twee andere obstakels tot de gezond-

heidszorg. Allereerst dat het in Nederland niet mogelijk om 

zomaar bij een huisarts binnen te stappen zonder dat je daar 

patiënt bent. Een migrant vertelde dat zij, omdat ze geen 

huisarts heeft, werd doorverwezen naar de EHBO-post van het 

ziekenhuis. Maar met kleine klachten willen migranten daar niet 

snel heenstappen. Vervolgens geeft een andere migrant aan 

dat zij merkt dat huisartsen niet in het Engels kunnen of willen 

communiceren. Een andere migrant vond juist dat haar huisarts 
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heel geduldig was en heel duidelijk, langzaam Nederlands sprak. 

Tot slot was het voor een van de EU-migranten moeilijk om een 

psycholoog te vinden die haar in het Engels kon behandelen.

SOCIALE CONTACTEN & VRIJE TIJD

Wij hebben in de gesprekken kort gevraagd naar de sociale 

contacten die de EU-migranten hebben en wat ze in hun vrije tijd 

doen. De EU-migranten hebben het meeste contact met land-

genoten of andere migranten. Dit zijn vrienden en familieleden, 

maar ook contacten via het werk.

“Ik werk als schoonmaker in een hotel. Met andere 
Spanjaarden. Veel Spaanse mensen doen dit werk. Je 
hoeft er geen Engels voor te spreken.” 
Spaanse migrant, focusgroep Amsterdam.

In enkele focusgroepen geven de EU-migranten aan nog meer 

contacten met mensen uit de eigen gemeenschap te willen. 

Voor steun maar zeker ook voor gezelligheid. Daarnaast geven 

de EU-migranten aan meer contact met Nederlanders te 

willen, maar zij vinden het moeilijk om een hechte band met 

Nederlanders op te bouwen.

“Ik heb niet echt contacten met Nederlanders. Ze zijn wat 
afstandelijk, koud. Daar zijn redenen voor, niemand heeft 
tijd tegenwoordig. Druk. Nederlanders zijn wel behulp-
zaam. Als je de weg vraagt, helpen ze meteen. Maar het 
contact gaat niet veel dieper dan dat.” 
Roemeense migrant, focusgroep Utrecht.

Hoogopgeleiden hebben veel contacten met expats en leven 

in het internationale, Engelstalige circuit. Toch spraken deze 

migranten nadrukkelijk de wens uit om meer vriendschappen met 

Nederlanders op te bouwen. Daarbij ervaren ze naast de afstan-

delijkheid van Nederlanders ook het obstakel van de taal. De 

EU-migranten met een Nederlandse partner of met Nederlandse 

collega’s hebben makkelijker contact met Nederlanders.

De migranten in Amsterdam zijn uitgesproken positief over 

alle mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding in Amsterdam. De 

arbeidsmigranten daarentegen hebben minder tijd voor derge-

lijke vrijetijdsbestedingen. Zij maken lange werkdagen en komen 

moe thuis. Met mensen afspreken komt dan het meest voor. 

Aanvullend op de focusgroepen spraken wij met vertegenwoor-

digers van (informele) steunpunten, sleutelfiguren en gemeen-

ten waarin een steunpunt is of was gevestigd. Wij beschrijven 

eerst wat volgens deze respondenten nodig is voor recente 

nieuwkomers, zowel voorafgaand aan de migratie (paragraaf 

5.1) als in Nederland (paragraaf 5.2). In paragraaf 5.3 bespre-

ken wij hoe gemeenten en andere instanties EU-migranten 

beter kunnen bereiken, zodat meer EU-migranten toegang 

krijgen tot betrouwbare informatiebronnen. Wij besteden hier 

extra aandacht aan omdat uit de focusgroepen bleek dat, vooral 

laagopgeleide, EU-migranten veelal hulp vragen aan bekenden 

en zogenaamde tussenpersonen. De weg naar de gemeente en 

andere instanties weten zij niet goed te vinden
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5. Ervaringen met informatie en 
ondersteuning aan EU-migranten

Recente EU-migranten uit Midden-, Oost en Zuid-Europa aan het woord
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5.1 Voorbereiding in thuisland

De betrokkenen bij (informele) informatie- en steunpunten en 

sleutelfiguren geven aan dat EU-migranten zich vaak niet goed 

voorbereiden voordat ze migreren. EU-migranten informeren 

zich over het algemeen summier en voornamelijk via verhalen 

van bekenden. Echter, een goede voorbereiding is essentieel, 

aldus de geïnterviewden.

“Wat vooral belangrijk is, is dat mensen met reële 
verwachtingen en op basis van betrouwbare informatie 
naar Nederland toekomen. Weten wat hun kansen zijn hier, 
niet verwachten dat alles makkelijk gaat, dat alles voor je 
geregeld wordt of dat je hier meteen rijk wordt. Die gouden 
bergen, die zijn er niet. Dat mensen hier niet heenkomen 
op basis van alleen de glorieuze verhalen van de neef van 
een vriend.”

Veel problemen in Nederland kunnen worden voorkomen als 

migranten weten wat ze moeten regelen en waar ze op moet 

letten. Zo krijgen EU-migranten vaak een boete omdat ze niet 

weten dat een zorgverzekering in Nederland verplicht is. Zij 

hebben geen idee wat ze allemaal zouden moeten en kunnen 

weten:

“Er zijn migranten die geen actieve informatiebehoefte 
hebben maar dat is omdat ze geen weet hebben van de 
basisinformatie. Bijvoorbeeld dat een zorgverzekering in 
Nederland verplicht is. Als migranten bij het Migranten 
Informatie Punt Eindhoven komen, komen ze met een 
bepaald probleem. Maar vaak spelen er, zonder dat ze het 
zelf weten, meer problemen. Zo krijgen ze een boete als ze, 
vaak uit onwetendheid, geen zorgverzekering afsluiten. Dit 
moeten EU-migranten al weten voordat migreren. Maar ze 
komen onvoorbereid naar Nederland. Ik ben ervan over-
tuigd dat migranten minder problemen zouden hebben als 
ze zich goed voorbereid hadden.”

Voor migranten die via een uitzendbureau naar Nederland 

komen, is het belangrijk dat zij voor informatie niet alleen afhan-

kelijk zijn hun uitzendbureau, omdat uitzendbureaus er geen 

belang bij hoeven te hebben de volledige en juiste informatie te 

verstrekken.

“Een jongen sprak bij mij aan bij het spreekuur van IDHEM. 
Dat hij van te voren niet had verwacht dat het zó erg zou 
zijn. Dat zijn uitzendbureau hem verkeerd had voorgelicht. 
We moeten vooraf waarschuwen. Dat ze recensies van 
uitzendbureaus moeten bekijken, dat ze hun contract goed 
moeten lezen, dat ze recht hebben op een arbeidsover-
eenkomst in eigen taal en dat ze weten wat de koppeling 
tussen werken en wonen inhoudt. […] De uitzendbu-
reaus proberen te zorgen dat de arbeidsmigranten zo 
min mogelijk informatie hebben. Zodat ze gewoon gaan 
werken, zonder dat ze weten waar ze recht op hebben.”

5.2 Het leven van EU-migranten in 
Nederland

“Informatie is het allerbelangrijkst. Mensen moeten weten 
wat de kleine lichtjes zijn die ze nodig hebben om hun doel 
te bereiken. Heel simpele dingen.”

Volgens de sleutelfiguren hebben EU-migranten vooral behoefte 

aan informatie over huisvesting, werk zoeken, administratie, 

arbeidsrechten, taallessen, verzekeringen, belastingen, toesla-

gen, scholen voor de kinderen en registratie. EU-migranten 

moeten weten dat ze recht hebben op een arbeidsovereen-

komst in eigen taal, dat er recensies zijn van uitzendbureaus, 

dat er kindgebonden budget is en dat er een identificatieplicht 

geldt in Nederland. Ook moeten ze weten dat registratie in de 

Basisregistratie personen belangrijk is voor het opbouwen van 

sociale rechten. Het Migranten Informatie Punt in Eindhoven 

geeft daarnaast aan veel vragen over schulden en schuldhulp-

verlening binnen te krijgen. 

Net als EU-migranten zelf aangaven, geven ook de steunpunten 

en sleutelfiguren aan dat EU-migranten soms niet alleen infor-

matie nodig hebben, maar dat ze ook op weg geholpen moeten 

worden. Bijvoorbeeld bij het vertalen van brieven en formulie-

ren. Maar ook met het aanvragen van uitkeringen en toeslagen, 

inzicht in het systeem van sociale huurwoningen, het aanvragen 

van schuldsanering of opvoeden van kinderen.

“In Nederland is veel gedigitaliseerd. Maar als je 
geen computer hebt en dan ook de taal nog eens niet 
spreekt, dan heb je een probleem. Als je bij het UWV 
een uitkering wilt aanvragen, dan moet dat allemaal 
digitaal. Je hebt een DigiDcode nodig, je krijgt elektro-
nisch je brieven en informatie binnen. Dat is een groot 
probleem. Medewerkers van het Migranten Informatie 
Punt Eindhoven helpen de migranten door de websites 
heen. We vullen de formulieren samen in. Alles met het 
doel dat ze het uiteindelijk zelf kunnen. We doen dan 
ook nooit dingen voor de EU-migranten als ze er niet bij 
zijn. Als je dingen van ze overneemt, dan ontneem je hun 
zelfstandigheid.”

De betrokkenen bij (informele) informatie- en steunpunten 

merken dat EU-migranten met hun vragen hoofdzakelijk naar 

bekenden toestappen. Naast bekenden worden soms tussen-

personen of bureautjes gevraagd om hulp. Deze kunnen heel 

nuttig zijn, maar het komt ook voor dat zij misbruik maken van 

de kwetsbare positie van migranten, bijvoorbeeld door onredelijk 

hoge prijzen te vragen voor hun diensten of door de persoonlijke 

gegevens van de EU-migrant te misbruiken.
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“Veel diensten en informatie worden verkocht door 
mensen die misbruik maken van de kwetsbare positie van 
nieuwe migranten. Ze vragen 200 euro voor een inschrij-
ving in de Kamer van Koophandel, terwijl dat een hande-
ling is die nog geen 15 minuten duurt!”

5.3 Bereiken van EU-migranten

Hoe kunnen gemeenten EU-migranten bereiken? Uit de focus-

groepen met EU-migranten blijkt dat niet altijd makkelijk gaat. 

Vooral laagopgeleide migranten worden minder goed bereikt. De 

migranten vonden het niet eenvoudig om hier goede oplossin-

gen voor aan te dragen. Daarom hebben wij hier specifiek naar 

gevraagd in de aanvullende interviews met sleutelfiguren en 

betrokkenen bij steunpunten. In deze paragraaf richten we ons 

op de vraag hoe gemeenten/instanties laagopgeleide migranten 

kunnen bereiken.

BEREIKEN VAN LAAGOPGELEIDE MIGRANTEN

Randvoorwaarde voor het bereiken van laagopgeleide 

EU-migranten is het aanbieden van informatie in de eigen 

taal. De nieuwe migranten spreken geen Nederlands en vaak 

is hun beheersing van de Engelse taal ook niet voldoende om 

de Engelstalige aangeboden informatie te begrijpen. Bovendien 

ervaren EU-migranten contact in de eigen taal als laagdrempe-

liger en overbrugt dit culturele verschillen, zo is de ervaring van 

de steunpunten en sleutelfiguren. 

“Informatie in eigen taal aanbieden is het speerpunt 
van het Migranten Informatie Punt Eindhoven. Je over-
brugt daarmee niet alleen de taal maar ook de cultuur. 
Degene die de taal spreekt is ook bekend met de cultuur. 
Woorden kunnen niet 1-op-1 vertaald worden. Een vraag 
kan een andere betekenis hebben in een andere cultuur. 
Bijvoorbeeld als een Hongaar een probleem heeft en naar 
de politie stapt, dan is er echt wat aan de hand. Hongaren 
in Hongarije stappen niet naar de politie, die is niet te 
vertrouwen. Als Hongaren naar de politie gaan, weet je dat 
het serieus probleem is.” 

Ten tweede is het belangrijk dat informatie op andere manieren 

dan via het internet aangeboden wordt. Bijvoorbeeld middels 

face-to-face of telefonisch contact, beiden wederom in de taal 

van de migrant. Laagopgeleide EU-migranten beschikken niet 

altijd over internet of hebben minder digitale vaardigheden.

“Laagopgeleide Roemenen weten de weg naar de online 
informatie niet te vinden. Ook niet als het in het Roemeens 
is. Zij zijn het niet gewend, ze hebben de vaardigheden niet 
om via internet informatie te zoeken.”

Ten derde dient het contact informeel te zijn. Laagopgeleide 

EU-migranten vragen veelal hulp aan mensen die ze kennen, 

en zij stappen niet snel uit zichzelf naar autoriteiten. Om hen 

over de drempel te trekken is het belangrijk dat zij gewoon 

kunnen binnenstappen (of bellen) zonder dat ze van te voren 

een afspraak hoeven te maken. En dat het dichtbij huis is. Ook 

is de keuze van openingstijden belangrijk: die moet zoveel 

mogelijk aansluiten op het ritme van mensen. Bijvoorbeeld om 

werktijden heen en aansluitend bij bestaande activiteiten die de 

EU-migranten ondernemen.

“Het informatieloket voor Oost-Europeanen van IDHEM 
in Den Haag was vier dagdelen open, ochtenden en 
avonden. Wat je zag was dat vooral de avonden goed 
bezocht werden: dat was dan van 4-7 of van 5-8. En 
eigenlijk kwamen de meeste mensen tussen 5 en 8 uur op 
donderdag. Dat is een koopavond in Den Haag. Dan gaan 
mensen sowieso al de stad in. Het loket zit echt in de stad, 
naast de winkels. Mensen gaan dan even winkelen en 
gelijk zaken regelen.”

EU-migranten moeten daarnaast weten waar zij informatie 

kunnen krijgen. Hierbij helpt het als zij hierover van bekenden 

horen. Mond-op-mond reclame werkt het beste. Ook helpt het 

als iemand uit de eigen gemeenschap hen informeert over de 

mogelijkheden. Dat kunnen bijvoorbeeld migrantenorganisa-

ties zijn. Zo krijgen de geïnterviewden veel vragen van landge-

noten. IDHEM maakt flyers in de verschillende migrantentalen. 

Zij krijgen vooral reactie op de flyers die ze achterlaten bij taal-

scholen. Het Migranten Informatie Punt Eindhoven maakte zich 

bekend doordat vrijwilligers uit de doelgroep hun landgenoten 

over het informatiepunt vertelden. Door dicht aan te sluiten bij 

bestaande netwerken kan vertrouwen in het informatiepunt 

worden gecreëerd.

“Ik merk dat vooral hoogopgeleide Roemenen naar 
informatiebijeenkomsten komen. De anderen zijn bang, 
daarom komen ze niet. Misschien werken ze illegaal of ze 
voelen zich niet legaal. Dan zijn ze bang om aangehou-
den te worden. Ze zijn bang voor de gemeente, bang voor 
autoriteiten. Misschien is het beter om de uitnodigingen 
via vrienden te laten verlopen. Van te voren een agenda 
van de avond te sturen. Zodat ze zien dat er geen enge 
dingen gebeuren, dat ze zich er comfortabel bij voelen. En 
in het Roemeens natuurlijk.”

MIGRANTEN FACE-TO-FACE EN TELEFONISCH BEREIKEN

Hierboven gaven wij aan dat (een deel van de) laagopgeleide 

migranten niet via internet te bereiken zijn. Het Migranten 

Informatie Punt Eindhoven vult daarop aan dat sommige 

EU-migranten niet makkelijk naar een informatiepunt toestap-

pen. Zij hebben daarom jaren terug een telefoonsysteem inge-

richt waar EU-migranten naartoe kunnen bellen. EU-migranten 

kunnen de telefoonlijn bellen en in hun eigen taal selecteren naar 

welke informatie ze wilden luisteren. De telefoonlijn is momen-

teel uit de lucht omdat deze niet meer up-to-date is.
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“We merkten dat mensen die echt in heel problemati-
sche situaties zitten niet makkelijk naar het Migranten 
Informatie Punt Eindhoven stappen. Zij hebben ook geen 
internet. Bellen was voor hen makkelijker. Dus zij belden 
naar onze telefoonlijn. Ze luisterden naar het bandje om 
zich op de hoogte te stellen van zaken. Deze bellers bleken 
mensen uit een heel kwetsbare groep te zijn. Het waren 
mensen in situaties van uitbuiting. Of mensen die heel veel 
werken en op de openingstijden niet kunnen. Of omdat ze 
wonen en werken combineren en niet van het terrein af 
kunnen. Je kan ze niet bereiken met je website of folder.”

Een manier om in elk geval een deel van de groep te bereiken is 

door informatie – in eigen taal – aan te bieden op het moment 

dat EU migranten zich registreren bij de gemeente.

Voor die - vaak hoger opgeleide EU-migranten - die veelal infor-

matie via internet zoeken moet de informatie in elk geval in het 

Engels beschikbaar zijn.
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6. Conclusies en aanbevelingen

Recente EU-migranten uit Midden-, Oost en Zuid-Europa aan het woord
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6.1 Conclusies

In dit onderzoek kijken we naar het perspectief van recente 

EU-migranten op hun komst naar, en verblijf en integratie in de 

Nederlandse samenleving. Welke kansen en knelpunten ervaren 

recente migranten uit Midden-, Oost- en Zuid-Europa? Op welke 

manier en door welke partijen worden zij ondersteund, en is die 

ondersteuning effectief? In dit hoofdstuk presenteren wij de 

conclusies uit groepsgesprekken met EU-migranten en aanvul-

lende interviews met medewerkers van steunpunten en sleutel-

figuren van migranten. Aan het einde doen we enkele aanbeve-

lingen voor migranten(organisaties) en gemeenten.

Wij hebben zeven focusgroepen georganiseerd waarin we in 

totaal met 58 migranten uit acht landen in Midden-, Oost- en 

Zuid-Europa spraken. De achtergrond van de migranten die wij 

spraken is zeer divers: van thuisloze migranten die zwart werken 

tot hoogopgeleide kennismigranten. In aanvullende gesprekken 

spraken we met zeven medewerkers van (informele) steunpun-

ten voor EU-migranten en sleutelfiguren. De resultaten uit dit 

onderzoek zijn niet representatief voor alle EU-migranten maar 

geven een goed beeld van de kwesties waarmee EU-migranten 

te maken krijgen als zij in Nederland komen wonen.

Uit de gesprekken blijkt dat het EU-migranten meestal lukt om 

een bestaan op te bouwen in Nederland. Toch zijn er knelpunten, 

vooral op het gebied van werk, huisvesting en taal. Daarnaast 

blijkt het voor EU-migranten lastig om betrouwbare informatie 

te vinden of te krijgen over praktische zaken zoals huisvesting, 

arbeid(svoorwaarden), taallessen en regels in Nederland.

‘Werk’ is het belangrijkste migratiemotief voor de migranten. Zij 

vinden redelijk makkelijk een baan in Nederland. Vaak zijn het 

echter onzekere banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. 

Een baan vinden die past bij het opleidingsniveau, is moeilijker. 

Een belangrijke barrière die EU-migranten hierbij tegenkomen, 

is hun beperkte taalvaardigheid. Bij kennismigranten die in het 

internationale circuit werken, speelt dit veel minder, omdat zij op 

de werkvloer Engels spreken.

Voor EU-migranten is het lastig om geschikte, betaalbare huis-

vesting te vinden en men is (vaak) aangewezen op de particu-

liere sector. Zuid-Europese migranten in onze groepsgesprek-

ken geven aan dat er sprake is van vooroordelen bij huisbazen, 

waardoor men minder makkelijk in aanmerking komt voor een 

woning. Soms is sprake van illegale verhuur, zodat EU-migranten 

zich niet op het woonadres kunnen registreren. Specifiek voor 

arbeidsmigranten spelen daarnaast andere problemen. Zij 

wonen regelmatig in gedeelde accommodaties via de werkge-

ver. Het gedeeld wonen met vreemden levert spanningen op en 

doordat arbeidsmigranten ook hun woning verliezen wanneer zij 

hun baan zouden verliezen, is het voor deze groep moeilijker om 

tegenover hun werkgever op te komen voor hun rechten.

Zoals gezegd ondervinden veel EU-migranten hindernissen 

die te maken hebben met de Nederlandse taal. Het merendeel 

van de EU-migranten die wij spraken, spreekt niet, of niet goed 

Nederlands. Om te overleven in Nederland is het spreken van 

de taal niet nodig, zeggen zij. Om daaraan toe te voegen dat 

het beheersen van de Nederlandse taal wel heel belangrijk is 

om een volwaardig bestaan in Nederland te kunnen opbouwen. 

Bijvoorbeeld als zij een baan willen vinden die past bij hun oplei-

dingsniveau of bij het maken van Nederlandse vrienden. Omdat 

het spreken van de taal niet direct noodzakelijk lijkt voor over-

leven, kiezen sommige EU-migranten ervoor om (nog) niet te 

investeren in een taalcursus, ook al lopen zij in het dagelijks 

leven tegen knelpunten aan.

Ondanks deze knelpunten beoordeelt de meerderheid van de 

EU-migranten in deze studie hun leefsituatie als positief. De 

belangrijkste reden die zijzelf hier voor noemen, is de financi-

ele vooruitgang in hun leefsituatie. Bijna alle migranten zijn 

er financieel op vooruit gegaan na de migratie. Dit geldt ook 

voor diegenen die in het informele circuit werken, bijvoorbeeld 

als straatmuzikant. Daarnaast vinden de migranten dat in 

Nederland het onderwijs en andere voorzieningen goed geregeld 

zijn. Men is positief over het leven na de migratie, zelf als op dit 

moment sprake is van problemen. Een klein aantal migranten in 

onze groepsgesprekken is er financieel niet op vooruit gegaan, 

terwijl zij dit wel hadden verwacht. Zij willen om die reden niet in 

Nederland blijven.

Bij aankomst in Nederland hebben EU-migranten veel prakti-

sche vragen over het reilen en zeilen in Nederland. De vragen 

gaan onder andere over huisvesting, registratie, werk vinden, 

arbeidsvoorwaarden, uitkeringen en toeslagen, verzekeringen, 

belastingen en gezondheidszorg. Uit onze groepsgesprekken 

blijkt dat weinig migranten voordat zij naar Nederland komen, 

actief zoeken naar informatie over het leven in Nederland. Men 

komt, met andere woorden, niet goed voorbereid. Dit geldt veel 

minder voor hoopopgeleide migranten en studenten: zij zoeken 

actiever naar informatie en ontvangen deze deels ook via een 

(toekomstige) werkgever of universiteit.

Niet voor alle migranten is goede, betrouwbare informatie 

voldoende. In sommige gevallen hebben EU-migranten ook 

behoefte aan concrete hulp. Bijvoorbeeld bij het vertalen van 

overeenkomsten, polissen en andere documenten, het aanvra-

gen van een burgerservicenummer, het aanvragen van toesla-

gen etc. De vraag naar praktische hulp vonden wij voorname-
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lijkbij lager opgeleide migranten. Zij hebben extra ondersteuning 

nodig om hun leven op te bouwen.

In de focusgroepen vroegen we EU-migranten waar zij infor-

matie over het leven in Nederland vandaan halen en ook waar 

zij eventuele hulp vragen. Hoger- en lager opgeleide migranten 

blijken vooral informatie en hulp te vragen aan vrienden, familie 

en kennissen. Dit blijkt kwetsbaar, omdat de informatie onjuist, 

onvolledig of onbetrouwbaar kan zijn. Ook maken EU-migranten 

gebruik van tussenpersonen: (eenmans)bedrijfjes die hun 

diensten aanbieden om allerlei praktische zaken te regelen voor 

nieuwe migranten in Nederland. Omdat de migranten de taal 

niet spreken en het bureaucratisch systeem niet kennen, zijn zij 

vaak aangewezen op dit soort bureautjes. Deze tussenpersonen 

kunnen migranten goed op weg helpen, maar soms maken zij 

ook misbruik van de afhankelijke positie van de EU-migranten. 

Vooral laagopgeleide EU-migranten lijken kwetsbaar te zijn 

voor malafide tussenpersonen, omdat zij minder andere moge-

lijkheden hebben om aan informatie te komen. Hoogopgeleide 

EU-migranten hebben toegang tot meer informatie omdat zij 

vaak ook Engels spreken en digitaal vaardig zijn. Een deel van 

de laagopgeleide migranten die wij spraken, heeft geen toegang 

tot het internet. Specifiek voor arbeidsmigranten geldt dat zij 

voornamelijk informatie krijgen van het uitzendbureau dat hen 

naar Nederland haalt en hier voor werk en onderdak zorgt. Zoals 

gezegd maakt deze constructie hen sterk afhankelijk van deze 

werkgever, wat hun positie kwetsbaar maakt.

De migranten in onze groepsgesprekken, de medewerkers van 

informatiepunten en sleutelfiguren doen enkele suggesties 

aan gemeenten en andere instanties om EU-migranten beter 

te bereiken. Bijvoorbeeld het aanbieden van informatie over 

leven in Nederland in de eigen taal. Daarbij het is belangrijk dat 

de mogelijkheid bestaat om – liefst zonder afspraak  – telefo-

nisch of face-to-face informatie te krijgen. Dit kan bijvoorbeeld 

in een informatiepunt waarin medewerkers migranten in hun 

eigen taal informatie geven of doorverwijzen naar de juiste 

plek. Bij een dergelijk (fysiek) informatiepunt zouden migran-

ten ook praktisch ondersteund kunnen worden bij het invullen 

van formulieren, het zoeken van informatie op internet, etc. Om 

EU-migranten daadwerkelijk te bereiken, kan worden samenge-

werkt met migrantenorganisaties of sleutelfiguren die al contact 

hebben met de doelgroep.

6.2 Aanbevelingen 

Op basis van dit onderzoek formuleren we hier enkele beleids-

aanbevelingen, gericht op het ondersteunen van het integratie-

proces van EU-migranten in gemeenten.

AANBEVELING 1  

BIED INFORMATIE AAN OP MOMENT VAN REGISTRATIE

EU-migranten hebben bij aankomst behoefte aan toeganke-

lijke informatie over praktische zaken, zoals registratie, werk 

vinden, huisvesting etc. Benut het moment van registratie in 

de gemeente om EU-migranten van passende informatie te 

voorzien. Afhankelijk van de mogelijkheden van een gemeente 

en de grootte van de doelgroep kan worden gedacht aan een 

folder (in eigen taal), maar ook aan een (fysiek) informatie-

punt waar EU-migranten vragen kunnen stellen. Werk samen 

met migrantenorganisaties, sleutelfiguren en werkgevers om 

niet-geregistreerde EU-migranten in beeld te krijgen.

AANBEVELING 2  

BRENG EU-MIGRANTEN IN BEELD EN BIEDT ONDERSTEU-

NING BIJ INTEGRATIE IN DE LOKALE SAMENLEVING

Gemeenten hebben – behalve getalsmatig – vaak weinig zicht 

op EU-migranten. Breng deze groepen beter in beeld door te 

kijken naar bijvoorbeeld leeftijd, gezinssamenstelling en de duur 

van het verblijf. Ontwikkel – liefst in samenspraak met migran-

ten(organisaties) en/of sleutelfiguren – een aanpak om de inte-

gratie van de migranten in de lokale samenleving te ondersteu-

nen. Bedenk daarbij dat migranten bij aankomst in Nederland 

niet altijd weten hoe lang zij in Nederland zullen blijven, maar 

dat een substantieel deel zich (semi-) permanent vestigt. 

Vroegtijdige ondersteuning bij dit vestigingsproces voorkómt 

dat EU-migranten na jaren in Nederland nog geen deel uitmaken 

van de lokale samenleving.

AANBEVELING 3 

STIMULEER (EN ONDERSTEUN) EU MIGRANTEN BIJ HET 

LEREN VAN DE NEDERLANDSE TAAL

Door allerlei oorzaken blijken EU-migranten later dan (zelf) 

gewenst de Nederlandse taal te leren. Een van de oorzaken is dat 

migranten bij aanvang niet altijd weten hoe lang zij in Nederland 

zullen blijven. Een andere oorzaak is dat het mogelijk is om 

zonder de taal te spreken te ‘overleven’ in Nederland. Migranten 

én de ‘ontvangende samenleving’ ervaren een gebrekkige 

beheersing van de Nederlandse taal op termijn als een grote 

belemmering voor volwaardige participatie in de Nederlandse 

samenleving. Stimuleer EU-migranten om al in een vroegtijdig 

stadium Nederlands te leren, bijvoorbeeld door informatie te 

verschaffen over cursussen of door migranten een (kosteloos) 

aanbod te doen.
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BIJLAGE 
Overzicht van aanvullende interviews

Migranten Informatie Punt Eindhoven – Sonja Driessen. 

Het Migranten Informatie Punt Eindhoven geeft informatie en 

ondersteuning aan EU-migranten in (omgeving) Eindhoven. 

Uitgangspunt is informatie en advies in de eigen taal. Het is een 

vrijwilligersorganisatie en wordt volledig gesubsidieerd door 

de gemeente Eindhoven. Sonja Driessen is als coördinator van 

het informatiepunt de enige betaalde medewerker. Zij heeft het 

informatiepunt opgezet.

Informatieportaal Bulgaarse migranten – Elitsa Yordonova. 

Elitsa Yordonova werkt voor de Bulgaarse school in Amsterdam. 

Zij heeft het initiatief genomen om een informatiepunt voor 

Bulgaren in Amsterdam in te richten. Spreekuren vinden zowel 

plaats op de Bulgaarse school als bij Elitsa Yordonova thuis. Het 

is vrijwilligerswerk. Elitsa en haar team bieden naast informatie 

ook actief ondersteuning aan mensen.

Gemeente Den Haag – Judith Vastenburg en Sabine Fraikin. 

Judith Vastenburg is senior beleidsmedewerker bij de dienst 

OCW van de gemeente Den Haag, afdeling Integratie. Zij werkt 

tijdelijk op het dossier EU-migranten. 

Sabine Fraikin geeft als teammanager leiding aan medewer-

kers die zowel in de front office als in de back office werken van 

Burgerzaken (waaronder registratie en informatieverstrekking 

EU-migranten). Aanleiding voor het gesprek is dat Den Haag een 

informatiepunt had voor Midden- en Oost-Europese migranten. 

Dit informatiepunt was onderdeel van de pilot participatieverkla-

ring. Momenteel verzorgt IDHEM spreekuren voor EU-migranten 

in Den Haag. 

IDHEM – Sylwia Wessel.

IDHEM is een stichting in Den Haag voor EU-migranten. IDHEM 

was betrokken bij het informatiepunt voor Midden- en Oost-

Europese migranten in Den Haag. Momenteel verzorgen zij 

spreekuren voor EU-migranten waarin zij in eigen taal te woord 

gestaan worden. EU-migranten krijgen zowel informatie als 

ondersteuning. Het loket van IDHEM is open op donderdag-

avond van 17:00-20:00. EU-migranten die zich in dat tijdsbestek 

registreren, krijgen een informatiepakket in eigen taal mee. 

Gemeente Westland – Anna Jansen. 

Anna Jansen is senioradviseur Dienstverlening en 

Arbeidsmigratie bij de gemeente Westland. Onderdeel van de 

gemeente Westland is het Informatiepunt Arbeidsmigranten 

Westland (IPA). Het Informatiepunt richt zich op Polen die in het 

Pools hun vraag kunnen stellen. Het IPA verschaft informatie, 

geen ondersteuning. Een belangrijke functie van het IPA is door-

verwijzen naar de juiste overheidsinstantie.

Roemeense sleutelfiguur - Cristina Moyo. 

Cristinia Moyo is niet betrokken bij een informatiepunt. Zij is zelf 

als migranten naar Nederland gekomen, en heeft veel contact 

met landgenoten, die vaak om advies vragen. Zij heeft een 

duidelijk beeld van de informatie- en ondersteuningsbehoefte 

van Roemenen in Nederland. 

Stichting Bulgaars centrum – Anna Stoeva. 

Stichting Bulgaars centrum heeft als doelen het bevorderen van 

de integratie van Bulgaarse migranten in de Nederlandse samen-

leving, het in stand houden en promoten van de Bulgaarse taal 

en cultuur en het stimuleren van contacten tussen de Bulgaarse 

gemeenschapen de andere bevolkings- groepen in Nederland. 

De stichting biedt taalcursussen Nederlands voor beginners aan. 

Anna Stoeva is voorzitter van de Stichting Bulgaars centrum. 
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KENNISPLATFORM INTEGRATIE & SAMENLEVING

Kennisplatform Integratie & Samenleving doet onder-

zoek, adviseert en biedt praktische tips en instrumenten 

over vraagstukken rond integratie, migratie en diversiteit. 

Daarnaast staat het platform open voor vragen, signalen 

en meningen en formuleert daar naar beste vermogen een 

antwoord op. 

Deze kennisuitwisseling is bedoeld om een fundamen-

tele bijdrage te leveren aan een pluriforme en stabiele 

samenleving. 

Blijf op de hoogte van alle projecten, vragen en antwoorden 

en andere kennisuitwisseling via www.kis.nl, de nieuwsbrief, 

Twitter en LinkedIn.


