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Onderwerp

Motie 13A en toezegging betrekken arbeidsmigranten

Geachte Statenleden,

Via deze memo wil ik u graag informeren over de stand van zaken inzake
1. Motie 13A Aandacht voor mensenhandel in Brabant
2. De toezegging om arbeidsmigranten uit te nodigen voor overleg om hen te 

betrekken bij het plan van aanpak voor het arbeidsmigrantenbeleid

Nadat Provinciale Staten hebben ingestemd met de aanpak rond het vraagstuk 
arbeidsmigratie is de uitvoering ter hand genomen. Op 17 januari 2019 heeft de 
provinciale netwerkbijeenkomst Arbeidsmigratie plaatsgevonden als startpunt voor 
een verstevigde samenwerking tussen alle betrokken partijen. Hiervoor zijn ook 
arbeidsmigranten en hun belangenorganisaties uitgenodigd. De netwerkbijeenkomst 
heeft fundament voor een Brabants Netwerk Arbeidsmigratie gelegd een heeft een 
scala aan goede ideeën en voorstellen opgeleverd. Deze worden waar mogelijk 
reeds praktisch toegepast in de reguliere werkzaamheden van de provincie bij de 
aanpak van de huidige knelpunten Arbeidsmigratie.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het plan van aanpak Arbeidsmigratie. 
Hierin worden de rol en inzet van de provincie, de interne- en externe 
organisatiestructuur en het kader voor regionale afspraken beschreven. Enkele 
voorstellen hierbij zijn:

1. Uitspreken en vastleggen van de gezamenlijke ambitie in de bestuurlijke 
regiegroep als basis voor de Brabant-brede netwerksamenwerking

2. Organiseren van regionale vervolgbijeenkomsten waarin elkaars belangen 
en verantwoordelijkheden worden (h)erkend en de regionale samenwerking 
wordt (uit)gebouwd en versterkt.

3. Starten van experimenteer- en ontwikkelpilots door de regionale netwerken 
om de regionale leerprocessen in gang te zetten. Daarmee worden "best 
practices" gecreëerd die opschaalbaar zijn en om te zetten zijn in beleid en 
zo nodig in wet- en regelgeving.

Het plan van aanpak wordt komende weken nog verder geconcretiseerd. Daarin 
zullen de arbeidsmigranten met hun belangenorganisaties worden betrokken en zal 
het thema mensenhandel nadrukkelijk aandacht krijgen.

In de afgelopen weken heeft de provincie overleg gevoerd met het RIEC* om 
uitwerking te geven aan een aanpak die leidt tot bewustwording en samenwerking 
op het tegengaan van mensenhandel in Brabant. Het RIEC is betrokken in het 
landelijke integrale programma "Samen tegen Mensenhandel".
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Dit programma bestaat uit 5 lijnen**:
Actielijn 1: Door-ontwikkelen van de basisaanpak van mensenhandel 
Actielijn 2: Door-ontwikkelen van de aanpak van arbeidsuitbuiting 
Actielijn 3: Voorkomen van slachtofferschap en daderschap 
Actielijn 4: Versterken van gemeentelijke aanpak van mensenhandel 
Actielijn 5: Delen van Kennis en Informatie

Het is de ambitie van het RIEC om bovenstaande punten in de aanpak van 
arbeidsuitbuiting integraal en decentraal te laten landen, te ondersteunen en te 
faciliteren. Hierbij wordt gedacht aan:

1. Verkennend onderzoek naar de rol van uitzendbureaus in de werving, 
huisvesting en tewerkstelling van arbeidsmigranten. Daarmee kan meer 
inzicht worden verkregen in de werkwijzen van malafide en bonafide 
uitzendbureaus en kan het verdienmodel worden blootgelegd. Met een 
risicoanalyse op het vlak van arbeidsuitbuiting kunnen eventueel integrale 
barrières opgeworpen worden. Dit alles met het uitgangspunt voorkoming 
van slachtofferschap.

2. Inventarisatie bij gemeenten naar bestaand en/of gewenst beleid 
mensenhandel/arbeidsuitbuiting.

3. Door-ontwikkelen en uitvoeren van awareness trainingen, aangezien dit 
vaak het begin is van de aanpak van deze mensonterende vorm van 
criminaliteit.
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Het RIEC en provincie onderzoeken momenteel de haalbaarheid van deze 
voorstellen als mogelijke uitwerking van de aanpak die leidt tot bewustwording en 
samenwerking op het tegengaan van mensenhandel in Brabant.

Met vriendelijke groet,
Mede namens H.J.A. Van Merrienboer

L.W.L. Pauli

* Regionale Informatie en Expertise Centrum (RIEC) dat zich richt op de bestrijding 
van ondermijnende criminaliteit.

**Zie voor het volledige document:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/201 87117137tk-bijlage-3-
samen-tegen-mensenhandel
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