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EU-migranten in Amsterdam:
een warm welkom

“Amsterdam trekt van oudsher veel migranten. We willen dat deze mensen zich welkom 
voelen. Beheersing van de Nederlands taal en kennis van Amsterdam zijn daarvoor 
belangrijk. Daar maken we ons op de afdeling Educatie & Inburgering elke dag sterk voor. 
Daarnaast leiden wij een Europees project gericht op EU-migranten. Zij zijn een waardevolle 
toevoeging voor Amsterdam en we willen hen begeleiden middels taalonderwijs, informatie 
en rondleidingen door de stad.” 

TOM LUINGE, GEMEENTE AMSTERDAM,  

PROJECTLEIDER LOCAL WELCOME POLICIES EU MIGRANTS. 

Warm welkom voor EU-migranten
Sinds de uitbreiding van de Europese unie is het aantal migran-

ten uit Midden- en-Oost Europa in Nederland sterk toegenomen. 

Vanaf 2007 hebben werknemers uit Polen, Estland, Letland, 

Litouwen, Hongarije, Tsjechië, Malta, Slowakije en Slovenië niet 

langer een werkvergunning nodig om in Nederland te mogen 

werken. Vanaf 2014 geldt deze regeling ook voor werknemers 

uit Bulgarije en Roemenië. Niet alleen het aantal migranten uit 

Midden-en Oost-Europa is de laatste jaren sterk toegenomen. 

Met het begin van de economische crisis in 2008 groeide ook 

het aantal migranten uit Zuid Europa.

Het stijgende aantal EU-migranten heeft in de steden Amsterdam, 

Brussel, Dublin, Hamburg, Kopenhagen en Göteborg geleid tot 

de vraag hoe deze migranten het beste verwelkomt en begeleid 

kunnen worden na aankomst. Om hier antwoord op te vinden 

zijn de zes steden een gezamenlijk project gestart met als doel 

tot een ideaal welkomstbeleid te komen dat vervolgens in de 

deelnemende steden geïmplementeerd kan worden. Ook kan dit 

project ter voorbeeld dienen voor andere Europese steden die 

EU-migranten op gelijksoortige wijze willen faciliteren. 

Het ‘Local Welcome Policies EU migrants’ project bestaat uit 

drie delen: onderzoek, implementatie en disseminatie. Het 

Verwey-Jonker Instituut heeft het onderzoek uitgevoerd voor de 

gemeente Amsterdam. Wij hebben middels documentenana-

lyse, interviews met ambtenaren en migrantenorganisaties en 

twee focusgroepen met in totaal 28 EU-migranten onderzoek 

gedaan naar de huidige stand van zaken en vragen omtrent de 
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migratie en integratie van EU-migranten 1. Hierbij hebben we 

ingezoomd op acht domeinen, namelijk: informatievoorziening, 

huisvesting, werk, taal, training van front-desk medewerkers, 

burgerschap & burgerrechten, sociale rechten en diversiteit & 

interculturele dialoog. Ook hebben wij migratiestromen uit het 

verleden geanaly seerd en de lessen die daaruit te trekken zijn. 

88.000 EU-migranten in Amsterdam
Begin 2015 wonen er meer dan 88.000 geregistreerde 

EU-migranten in de stad Amsterdam2. In Amsterdam wonen 

relatief veel Zuid-Europese migranten. Onderstaande figuur 

komt uit de rapportage ‘EU-migranten in Amsterdam 2014’ van de 

afdeling Informatie & Statistiek van de gemeente Amsterdam3. 

Hierin is te zien dat er tussen 2004 en 2015 vooral een toename 

is van migranten uit Oost- en Zuid-Europa in Amsterdam. 

4

1 Razenberg, I. (2015). Local Welcoming Policies EU Migrants City Report 
Amsterdam. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.  
Zie voor het volledige Engelstalige rapport de website van het project:  
www.amsterdam.nl/immigratie/inburgering/europees-project-0/ 

2 EU-migranten zijn inwoners afkomstig uit EU- of EER-landen (anders dan 
Nederland).

3 Alle cijfers in dit hoofdstuk zijn afkomstig van Onderzoek, Informatie & 
Statistiek van de gemeente Amsterdam

4 E. Lindeman & H. Booi (2015) EU-migranten in Amsterdam 2014. Gemeente 
Amsterdam – Onderzoek, Informatie en Statistiek

Er wonen iets meer vrouwelijke EU-migranten (51%) in 

Amsterdam dan mannelijke EU-migranten (49%). De gemid-

delde leeftijd van EU-migranten is 36, wat iets jonger is dan de 

gemiddelde populatie in Amsterdam. De meerderheid van de 

EU-migranten (55%) is alleenstaand. De meeste EU-migranten 

werken in loondienst; Oost-Europese migranten werken relatief 

vaak als zelfstandige. Het aantal huishoudens op het minimu-

minkomen (16%) is ongeveer gelijk aan alle Amsterdammers, 

behalve voor Oost-Europeanen waarvan 24% leeft van het 

minimuminkomen. EU-migranten wonen veelal in huurwonin-

gen en huren, vergeleken met alle Amsterdammers, vaak via 

de private sector. Een schatting van het opleidingsniveau van 

EU-migranten toont aan dat zij hoger opgeleid zijn, vergeleken 

met alle Amsterdammers. Data lijkt er echter op te duiden dat 

niet alle EU-migranten een baan hebben kunnen vinden die past 

bij hun opleidingsniveau. 

EU-migranten in Amsterdam: 
gelijkwaardigheid staat voorop

De gemeente Amsterdam heeft een positieve grondhouding 

tegenover EU-migranten. De gemeente heet EU-migranten 

welkom in de stad, waarbij gelijke behandeling en zelfredzaam-

heid uitgangspunten zijn. Amsterdam ziet over het algemeen 

geen aanleiding voor specifiek beleid voor EU-migranten. De 

gemeente investeert vooral in (gratis) taalcursussen voor 

EU-migranten. Daarnaast is de gemeente een aantal pilotpro-

jecten gestart om EU-migranten te verwelkomen en wegwijs 

te maken. De grootste uitdaging waar de gemeente voor staat 

is de vraag hoe EU-migranten met een lagere sociaal-economi-

sche status bereikt kunnen worden, om te kunnen ondersteunen 

waar nodig en vooral ook, om ook zicht op deze groep te krijgen.

De EU-migranten die wij hebben gesproken ervaren het wonen 

in Amsterdam als plezierig vanwege de internationale sfeer. 

Zij geven aan dat ze weten dat ze hard moeten werken om 

te bereiken wat ze willen bereiken. De EU-migranten hebben 

behoefte aan informatie die (in ieder geval gedeeltelijk) aanwezig 

is in het Engels en die alle praktische zaken dekt die voor hen van 

belang zijn, inclusief informatie over taalcursussen en toesla-

gen. De grootste uitdaging waar EU-migranten in Amsterdam 

voor staan is het vinden van goede, betaalbare huisvesting. 

Daarnaast willen ze graag Nederlands leren zodat ze een baan 

kunnen vinden die past bij hun opleidingsniveau.

In dit hoofdstuk geven we per beleidsthema weer wat het beleid 

van de gemeente is, wat EU-migranten erover zeggen is en wat 

eventuele uitdagingen zijn. 
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Figuur 1: Aantal EU-migranten in Amsterdam naar landengroep 
van herkomst, 1 januari 2004-2015

Bron: OIS
* Het betreft hier de aantallen inclusief migranten uit (voormalig) Joegoslavië

http://www.amsterdam.nl/immigratie/inburgering/europees-project-0/
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INFORMATIEVOORZIENING

De gemeente Amsterdam heeft een Engelstalige website met 

informatie over wonen, werken etc. EU-migranten in Amsterdam 

zouden aanvullend graag Engelstalige informatie zien over 

belastingen, zorgverzekering, toeslagen en Nederlandse lessen. 

Daarnaast is de informatie die naar het Engels is vertaald soms 

niet specifiek genoeg om op de eigen situatie te kunnen toepas-

sen. De gemeente Amsterdam hecht waarde aan een goede 

informatievoorziening en heeft een aantal pilotprojecten opge-

start om EU-migranten via zogenaamde ‘Welcome events’ en 

introductiecursussen te informeren. Deze evenementen, die een 

combinatie zijn van informatie, ontmoeting en plezier, trekken 

voornamelijk de hoogopgeleide EU-migranten. De grootste 

uitdaging voor de gemeente ligt er momenteel in om ook lager 

opgeleide EU-migranten te bereiken met hun informatievoor-

ziening. Een oplossing zou zijn om een fysiek informatiepunt 

in te richten, waar EU-migranten face-to-face informatie in hun 

moedertaal kunnen krijgen5. De gemeente is momenteel aan 

het onderzoeken hoe een dergelijk informatiepunt opgericht kan 

worden.

HUISVESTING

Voor EU-migranten is het vinden van goede, betaalbare huis-

vesting de grootste uitdaging. ‘Het vinden van een woning is 

moeilijker dan het vinden van een baan’, aldus de EU-migranten. 

Vaak zijn zij aangewezen op de private sector, vanwege de lange 

wachtlijsten voor sociale huisvesting in Amsterdam. Knelpunten 

die EU-migranten tegenkomen, zijn het niet kunnen voldoen aan 

de inkomenseisen, huisbazen die inschrijving op het adres niet 

toestaan en dure huisvesting van mindere kwaliteit. Daarnaast 

geven Zuid-Europese migranten aan dat zij ervaren dat Zuid- 

en Oost-Europeanen minder makkelijk aan een woning kunnen 

komen, vanwege vooroordelen over deze groepen. 

WERK

Over het algemeen ervaren EU-migranten weinig problemen 

bij het vinden van een baan. Vanwege de taalbarrière vinden 

zij het echter wel moeilijk om een baan te vinden die overeen-

komt met hun opleidingsniveau (dit geldt niet voor EU-migranten 

die een baan hebben binnen het internationale circuit). Veel 

EU-migranten in Amsterdam doen werk waarvoor ze overgekwa-

lificeerd zijn. Taal is een belangrijke voorwaarde voor het vinden 

5 Zie voor meer informatie over de informatie- en ondersteuningsbehoefte 
van EU-migranten en manieren om ook laagopgeleide migranten te bereiken: 
Razenberg, I., B. Noordhuizen and M. de Gruijter (2015) Recente EU-
migranten uit Midden-, Oost- en Zuid-Europa aan het Woord - Ervaringen en 
Behoefte aan informatie in Nederland. Utrecht: Kennisplatform Integratie & 
Samenleving.

van een baan op niveau. De gemeente Amsterdam biedt taal-

cursussen aan gericht op de arbeidsmarkt (vacatures zoeken 

en lezen, functioneringsgesprekken voeren etc.). Daarnaast 

kunnen EU-migranten hun curriculum vitae laten controleren 

en een professionele foto laten maken op de eerder genoemde 

‘Welcome Events’. De gemeente heeft (nog) weinig zicht op laag 

opgeleide EU-migranten. Een deel van hen werkt in het informele 

circuit, en komt pas in beeld op het moment dat ze werkloos 

raken en zich bij de gemeente melden.

TAAL

De gemeente Amsterdam biedt gratis taalcursussen op verschil-

lende niveaus aan aan EU-migranten. Ook biedt de gemeente 

taalcursussen aan rond thema’s, zoals ‘taal & administratie’ of 

‘taal op de werkvloer’. EU-migranten geven aan dat zij de taal 

niet nodig hebben om te overleven. Als zij echter een baan willen 

vinden die past bij hun opleidingsniveau of Nederlandse vrienden 

willen maken, dan is de taal wel van belang. De EU-migranten 

geven aan dat de informatie over taalcursussen op z’n minst 

in het Engels beschikbaar moet zijn, en dat goed moet worden 

gekeken op welk niveau zij kunnen instromen. Voor de gemeente 

Amsterdam is het belangrijk dat het aanbod op de juiste plek 

terecht komt, dus bij diegenen die gemotiveerd zijn (een deel 

van de EU-migranten stopt voortijdig met de cursus), lang(er) 

in Nederland willen blijven en die de cursus niet zelf kunnen 

bekostigen. De gemeente ontwikkelt hiervoor op dit moment 

een selectie-instrument. Daarnaast is de uitdaging om ook laag 

opgeleide migranten aan te trekken, en vooral diegenen die veel 

en op flexibele tijden werken. 

TRAINING VAN FRONT DESK MEDEWERKERS

Medewerkers van de gemeente krijgen op het moment geen 

specifieke training over hoe om te gaan met EU-migranten. 

Medewerkers mogen elke taal spreken die zij machtig zijn, wat 

over het algemeen in elk geval het Nederlands en het Engels is. 

De EU-migranten zijn erg tevreden over de hulp die ze ontvan-

gen van medewerkers van de gemeente. Aandachtspunt is de 

mate waarin medewerkers op de hoogte zijn van de rechten en 

plichten van EU-migranten. 

BURGERSCHAP & BURGERRECHTEN

Wanneer EU-migranten ouder zijn dan 18 jaar en minstens vijf 

jaar aaneengesloten in Amsterdam wonen hebben ze het recht 

om voor de gemeentelijke verkiezingen te stemmen en zich 

verkiesbaar te stellen. De gemeente biedt hier niet actief infor-

matie over aan. Alhoewel EU-migranten desgevraagd aangeven 

het een privilege vinden om te kunnen stemmen, maken zij hier 

weinig/geen gebruik van en hebben ze er weinig interesse in. 
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SOCIALE RECHTEN VAN EU-MIGRANTEN

Geregistreerde EU-migranten hebben recht op dezelfde collec-

tieve faciliteiten als autochtone Nederlanders. De gemeente 

informeert EU-migranten niet actief over hun sociale rechten 

en EU-migranten zijn zich vaak niet bewust van (alle) sociale 

rechten die zij hebben. Zij zijn (aanvankelijk) bijvoorbeeld slecht 

op de hoogte van de mogelijkheid zorgtoeslag aan te vragen 

en willen hier meer (Engelstalige) informatie over. Bovendien 

vinden EU-migranten het soms moeilijk om een zorgverzekering 

af te sluiten omdat alle polissen in het Nederlands zijn. 

DIVERSITEIT EN INTERCULTURELE DIALOOG

Amsterdam is een internationale stad waarin migranten van 

oudsher aanwezig en welkom zijn, zo ook EU-migranten. 

De afdeling Diversiteit binnen de gemeente Amsterdam 

richt zich niet specifiek op EU-migranten. Wel kunnen 

EU-migrantenorganisaties subsidies aanvragen voor activitei-

ten. Dit gebeurt relatief weinig, waarschijnlijk omdat de nieuwe 

migrantenorganisaties nog niet de mate van professionalisering 

hebben die nodig is voor een subsidieaanvraag. EU-migranten 

vinden Amsterdam een open, internationale stad om in te wonen. 

Zij ervaren echter een obstakel als zij hechte vriendschappen 

willen vormen met Nederlanders. Dit blijkt moeilijk, onder andere 

door de taalbarrière. 

Aanbevelingen:  
Wij hebben een zevental aanbevelingen opgesteld, op basis 
van de bevindingen uit de documentenanalyse, de interviews, 
focusgroepen en de bestudering van lessen die uit de 
Nederlandse migratiegeschiedenis getrokken kunnen worden. 
Deze lessen vormen samen een schets van hoe een ideaal 
welkomstbeleid eruit zou kunnen zien. 

AANBEVELING 1: INVESTEER IN TAALONDERWIJS

Een aanzienlijk deel van de EU-migranten zal voor lange(re) tijd 

in Nederland wonen. Het leren van de taal is belangrijk voor 

integratie; het helpt EU-migranten een (betere) baan te vinden 

en maakte persoonlijke contacten tussen EU-migranten en 

Nederlanders makkelijker. De gemeente Amsterdam investeert 

in taalcursussen, waarbij de gemeente aandacht heeft voor 

specifieke vragen van EU-migranten bijvoorbeeld op gebied van 

werk en administratie. 

AANBEVELING 2: INVESTEER IN DE VERTALING VAN 

HUMAAN KAPITAAL

EU-migranten in Amsterdam zijn relatief hoog opgeleid maar 

werken regelmatig onder hun niveau. Beleidsinstrumenten 

zouden EU-migranten kunnen helpen om een baan te 

vinden waar ze hun vaardigheden volledig kunnen benutten. 

Bijvoorbeeld middels voorlichting over de Nederlandse arbeids-

markt, informatie en hulp over solliciteren en (laten) accredite-

ren van diploma’s. Ook zou het voor werkgevers inzichtelijker 

moeten worden hoe zij studie- en werkervaring in het buitenland 

kunnen beoordelen. 

AANBEVELING 3: INVESTEER IN INTERCULTURELE 

CONTACTEN

Amsterdam is een zeer diverse stad waar 180 nationaliteiten 

met elkaar samenleven. Toch ervaren EU-migranten dat ze 

weinig hechte contacten hebben met Nederlanders. Zij denken 

dat zij makkelijker echt contact kunnen maken als ze de taal 

spreken. Daarnaast adviseert het Expat Centre om activiteiten 

te organiseren waar zowel EU-migranten als Amsterdammers 

aanwezig zijn. Een dergelijk evenement zou het meest succesvol 

zijn wanneer zij gericht is op een gedeelde interesse. 

AANBEVELING 4: BIED PRAKTISCHE INFORMATIE AAN IN 

VERSCHILLENDE TALEN

EU-migranten die in Nederland wonen hebben behoefte aan 

Engelstalige informatie over praktische zaken zoals huisvesting, 

het vinden van een baan, sociale rechten, taallessen et cetera. 

De gemeente Amsterdam zou haar Engelstalige website kunnen 

uitbreiden/aanvullen. Daarnaast is het moment van registratie 

een contactmoment waarop informatie uitgedeeld kan worden. 

Deze informatie moet bij voorkeur beschikbaar zijn in de verschil-

lende talen. Een andere manier om informatie te verschaffen 

aan migranten is door een informatiepunt op te zetten die speci-

fiek is gericht op EU-migranten (zie aanbeveling 5).

AANBEVELING 5: HOUD IN HET BELEID REKENING MET 

KWETSBARE GROEPEN

Huidige initiatieven van de gemeente Amsterdam rondom infor-

matievoorziening bereiken alleen hoogopgeleide EU-migranten. 

De gemeente heeft moeite om ook de lager opgeleide 

EU-migranten te bereiken. Het opzetten van een fysiek infor-

matiepunt zou het bereiken van deze groep kunnen verge-

makkelijken, omdat deze groep minder gebruik maakt van het 

internet. Sleutelwoorden hierbij zijn vertrouwd en laagdrem-

pelig. Informatie moet in de eigen taal aangeboden worden, 

in een informele setting, bij voorkeur met inloopuren zodat er 

geen afspraak hoeft te worden gemaakt. Sommige (voorna-

melijk lager opgeleide) EU-migranten hebben naast informatie 

ook hulp nodig, bijvoorbeeld bij het invullen van (Nederlandse) 

formulieren, het aanvragen van zorgtoeslagen et cetera. Idealiter 

zou een informatiepunt ook in deze behoefte voorzien. 
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AANBEVELING 6: KAART PROBLEMEN OMTRENT 

HUISVESTING AAN

EU-migranten in Amsterdam hebben grote problemen met het 

vinden van betaalbare, goede huisvesting. Het woningtekort kan 

niet 1-2-3 opgelost worden. De gemeente zou kleine stappen 

kunnen zetten om de huisvestingsituatie van EU-migranten te 

verbeteren. Ze zouden bijvoorbeeld kunnen signaleren wanneer 

het EU-migranten niet toegestaan wordt om zich te registreren 

op het huisadres waar zij wonen, en woningverenigingen bewust 

kunnen maken van eventuele onbewuste vooroordelen jegens 

EU-migranten. 
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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.
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