
Samen aan zet
Zeeland geeft thuis voor arbeidsmigranten

Met Emile Roemer 

Brainstorm voor gemeenten

Uitnodiging

Woensdag 14 juli 10.30 - 12.30

Beste collega’s wonen, economie, sociaal domein, handhaving, burgerzaken, 
We nodigen je hierbij uit voor de online bijeenkomst over de noodzaak van goede 
woon- en werkomstandigheden voor arbeidsmigranten, wat daarvoor nodig is en 
hoe we  de samenwerking op dit thema in Zeeland vorm kunnen geven. 

Emile Roemer, voorzitter van het voormalige Aanjaagteam Bescherming Arbeids-
migranten, geeft de aftrap voor deze bijeenkomst. Hij zal vertellen over het belang 
van een gezamenlijke integrale aanpak.

Waarom deze bijeenkomst?
Het onderwerp is op 6 april ook besproken in het Themaoverleg Wonen en Voor-
zieningen van het Overleg Zeeuwse Overheden. Uitkomst is dat de wethouders 
van de Zeeuwse gemeenten hun rol willen pakken op het dossier (huisvesting van) 
tijdelijke/buitenlandse werknemers en daarbij ook willen samenwerken met andere 
gemeenten. Voor de Provincie zien ze daarin een faciliterende rol. Met de ‘oogst’ 
van de bijeenkomst op 14 juli willen we -samen met jullie- een route uitwerken 
voor samenwerking en kansrijke thema’s.

Aanmelden 
Je kunt je tot uiterlijk 9 juli aanmelden via deze link:
https://www.formdesk.com/provinciezeeland/zeeuwse_arbeidsmigranten.
Wil je deze uitnodiging ook delen met andere collega’s voor wie deze bijeenkomst 
relevant is? 

Met vriendelijke groet,

Paulette de Kraker (CZW bureau, Zeeuwse gemeentelijke werkgroep mensenhandel)
Merel Toorop (Provincie Zeeland, arbeidsmarkt/Campus Zeeland)
Joyce Sandoz (Provincie Zeeland, ondermijning/wet BIBOB) 
Ilona Vette (Provincie Zeeland, communicatie)
Welmoed Hollemans (Provincie Zeeland, wonen)

PROGRAMMA:

10.30 Opening en welkom 

10.33 Emile Roemer over het be-
lang van een gezamenlijke inte-
grale Zeeuwse aanpak
Voormalig voorzitter. Aanjaag-
team Bescherming Arbeids-
migranten

10.45 Gesprek met een Zeeuwse 
arbeidsmigrant  

10.50 Een goede plek voor ar-
beidsmigranten in Zeeland.
Wethouder Sem Stroosnijder,
 Wethouder André van der Reest, 
bestuurlijk trekker aanpak men-
senhandel Zeeland 
Gedeputeerde Dick van der Velde, 

11.05 Landelijke ontwikkelingen. 
Wim Reedijk, Expertisecentrum 
Flexwonen

11.14 Welke behoeften zien werk-
gevers en huisvesters?
Michel Kloeg, Kloeg Collection en 
Willem Weggeman, Homeflex

11.26 Bevindingen rondom 
arbeidsuitbuiting in Zeeland. 
Edwin van Berkum, projectleider 
Arbeidsuitbuiting, Inspectie SZW

11.35 Toelichting op verkenning 
mogelijkheden voor samenwer-
king 

11.40 Start workshops over:
• Draagvlak en realisatie huisves-

ting arbeidsmigranten             
• Handhaving                                                                                  
• Registratie                                                                                     
• Vestigingsklimaat: een warm 

welkom
• Tegengaan van uitbuiting                                                           

12.20 Terugkoppeling uit  
workshops 

12.25 Conclusie en vervolg- 
afspraken

12.30 Einde
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