
Werkwijze en verantwoording definiëren en categoriseren van arbeidsmigranten voor overige 

clusters – Clusterteam 

Werkwijze: 

Arbeidsmigranten duiden wij aan met een (a) voor de Reference Name in de Personal Details. 

Hiermee kunnen wij hier een beter beeld van krijgen. Wij categoriseren arbeidsmigranten vanuit de 

definities geformuleerd door de Sociaal Economische Raad (SER) en het Centraal Bureau voor de 

Statistiek (CBS). Wij zetten aan (a) voor de naam wanneer een index voldoet aan alle volgende 

criteria: 

• Een index woont tijdelijk in Nederland

• Het voornaamste migratiedoel is arbeid

• Een index verblijft in een woonvoorziening samen met arbeidsmigranten/collega’s en/of die

aangeboden wordt vanuit het bedrijf of uitzendbureau

Verantwoording definitie 

Sociaal Economische Raad (SER): 

Arbeidsmigranten zijn personen die “voor kortere of langere tijd naar een ander land gaan om te 

werken en te wonen”.  

Centraal Bureau voor de statistiek (CBS):  “personen zijn die zich in Nederland hebben gevestigd met 

‘werk’ als motief.” 

Meer uitgebreid over het onderscheid tussen EU- en niet-EU migranten: 

“Het CBS telt migranten van buiten de EU/EFTA19mee als arbeidsmigrant als ze van de IND een 

tewerkstellingsvergunning hebben gekregen. Migranten van binnen de EU/EFTA worden tot de 

arbeidsmigranten gerekend als hun eerste migratiedoel ‘arbeid’ is, dan wel het eerste migratiedoel 

‘gezinshereniging’ en het tweede doel ‘arbeid’ is en zij binnen vier maanden werk hebben.” 

Vertaling tot praktische werkwijze 

Om deze definities werkbaar te maken houden we rekening met het doel, hieronder geformuleerd 

als: 

Het bieden van inzicht in de verspreiding van besmettingen onder arbeidsmigranten. 

Het is voor ons dan ook niet zinvol om een onderscheid te maken tussen migranten van binnen en 

buiten de EU. De werkwijze moet ook aansluiten en nuttig zijn voor het Clusterteam en de 

ontvangers van de informatie (VPK’s, EPI’s, etc.). Verder moeten wij rekening houden met eventueel 

gebrek aan informatie over een index. Dus de praktische werkwijze moet het doel dienen en 

werkbaar zijn m.b.t. de benodigde informatie om een index een arbeidsmigrant te noemen.  

Vanuit de bovenstaande definities komen wij daarom op de volgende 2 basiscriteria: 

• Een index woont tijdelijk in Nederland

• Het voornaamste migratiedoel is arbeid
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Verder brengen arbeidsmigranten, met oog op verspreiding van besmettingen, bepaalde knelpunten 

voor ons mee. Zo wonen zij vaak samen met andere arbeidsmigranten/collega’s en werken zij vaak 

via een tussenpersoon, zoals uitzendbureaus. Vooral het samenwonen vergroot het risico op 

besmettingen. Om op deze knelpunten in te spelen en om selectief te zijn in waar wij een (a) voor 

zetten. Vandaar ook het volgende criteria:  

• Een index verblijft in een woonvoorziening samen met arbeidsmigranten/collega’s en/of die 

aangeboden wordt vanuit het bedrijf of uitzendbureau 

 

Een index moet aan alle drie de criteria voldoen. De termen zijn tot op zekere hoogte subjectief te 

interpreteren door het Clusterteam.   
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