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Inleiding 

Vanuit het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten is de volgende aanbeveling gedaan aan het 

kabinet: 

Blijf als overheidspartijen zoveel mogelijk met elkaar samenwerken en betrek hierin ook nieuwe 

partijen, zoals de gemeentelijke handhaving. Betrek daarbij ook instanties net over de grens. Maak 

een regionale analyse op basis van alle beschikbare informatie van alle toezichthouders, zowel op 

Rijks- als op lokaal niveau. Laat de Veiligheidsregio’s hierbij het voortouw nemen en de 

Rijksinspectiediensten zich hier actief bij aansluiten. Zorg ervoor dat de benodigde capaciteit wordt 

ingeregeld. Zorg voor een regionaal aanspreekpunt van de verschillende Rijksinspectiediensten voor 

de Veiligheidsregio’s om snel contact mee te kunnen leggen. Op basis van de regionale analyse 

kunnen dan (gezamenlijke) inspecties worden uitgevoerd of informatie worden gedeeld zodat ook 

zelfstandig kan worden opgetreden. Beoordeel in welke sectoren het risico op besmetting met het 

coronavirus het hoogst is en welke rol het testen van medewerkers daarin kan spelen. 

In reactie hierop heeft het kabinet begin juli 2020 aangegeven dat er vanuit de veiligheidsregio’s en 

de toezichthouders een nieuw samenwerkingsplatform bij het Landelijk Operationeel Team Corona 

(LOT-C) wordt opgericht. Het Samenwerkingsplatform “Arbeidsmigranten en COVID-19” . Een 

platform waar op het thema samenwerking en afstemming tussen de toezichthouders, GGD en 

veiligheidsregio’s wordt gerealiseerd.  

Dit document betreft het Plan van Aanpak voor het Samenwerkingsplatform “Arbeidsmigranten en 

COVID-19” .  
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1. Richten Samenwerkingsplatform  

1.1  Oogmerk en taken 

Het Samenwerkingsplatform “Arbeidsmigranten en COVID-19” heeft vanuit de Nederlandse overheid 

het volgende oogmerk: het voorkomen en beperken van de verspreiding van het COVID-19 virus 

binnen/vanuit de doelgroep Arbeidsmigranten wonende en/of werkzaam in Nederland. 

Dat bereikt zij door integraal afgestemd haar taken uit te voeren. Meer concreet, door mogelijke 

lacunes in samenwerking tegen te gaan en mogelijke overlap in de samenwerking te voorkomen en 

door het delen van informatie en afgestemd te communiceren. 

De concrete taken van het Samenwerkingsplatform “Arbeidsmigranten en COVID-19” zijn als volgt: 

1. Het verzamelen, analyseren en delen van informatie van de operationele partners om sectoren 

met een hoog risico op besmetting met het coronavirus te identificeren.  

2. Het coördineren van preventieve acties om potentiële brandhaarden in risicosectoren te 

voorkomen.  

3. Het voorbereiden, met respect voor de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de 

verschillende partijen, van een gecoördineerde inzet op het regionale niveau. Dit om snel te 

kunnen optreden bij een uitbraak in een bedrijf of een sector zoals recent bij slachterijen.  

4. Het onderhouden van contacten met buitenlandse autoriteiten, in het bijzonder de Duitse 

regionale overheden, gezien de grensoverschrijdende aspecten van arbeidsmigratie. 

Door het Samenwerkingsplatform zelf geformuleerde aanvullende taken: 

5. Het maken van een informatie- en communicatieplan. 

6. Het maken van een overzichtskaart met alle betrokken partijen binnen het thema 

”Arbeidsmigranten en COVID-19” op wonen, werken en vervoer. 

1.2  Resultaatformulering per taak 

Ad 1. Er is een algemeen landelijk beeld met betrekking tot wonen, werken en vervoer met 

betrekking tot arbeidsmigranten. Er is een operationeel beeld met daarin bijgehouden waar 

welke repressieve of preventieve interventies zijn gepleegd, en, indien repressief, met welke 

doorlooptijd.  

Ad 2.  Het eens in de twee weken een (onaangekondigd) preventief bedrijfsbezoek afleggen ergens 

in Nederland om de naleving van de maatregelen te controleren. Het onder de aandacht 

brengen van de mogelijkheid tot anoniem melden via www.inspectieszw.nl/melden/corona 

of via 0800-5151.  

Ad 3.  Het hebben van een werkend systeem van verwerking van signalen binnen het 

Samenwerkingsplatform. Het naar aanleiding van signalen binnen 24 uur een integraal 

gecoördineerd repressief bedrijfsbezoek kunnen afleggen.  

Ad 4.  Het hebben en onderhouden van een relevant netwerk in Duitsland en België met het oog op 

afstemming en uitwisseling in het voorkomen van het verspreiden van het virus als gevolg 

van verplaatsing van arbeidsmigranten (wonen vs. werken en vice versa.) over grenzen heen. 

http://www.inspectieszw.nl/melden/corona
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Ad 5. Het bekend hebben van de verschillende afnemers van informatie en communicatie en daar 

de informatie en communicatie op ingericht hebben. 

Ad6.  Het bekend zijn als Samenwerkingsplatform bij en het beschikbaar hebben van 

contactgegevens van alle betrokken partijen binnen het thema ”Arbeidsmigranten en COVID-

19” op wonen, werken en vervoer. 

1.3  Prioritering in de taken 

Prio 1  Het voorbereiden, met respect voor de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de 

verschillende partijen, van een gecoördineerde inzet op het regionale niveau. Dit om snel te 

kunnen optreden bij een uitbraak in een bedrijf of een sector zoals recent bij slachterijen. 

Prio 2 Het coördineren van preventieve acties om potentiële brandhaarden in risicosectoren te 

voorkomen.   

Prio 3 Het verzamelen, analyseren en delen van informatie van de operationele partners om 

sectoren met een hoog risico op besmetting met het coronavirus te identificeren. 

Prio 4 Het onderhouden van contacten met buitenlandse autoriteiten, in het bijzonder de Duitse 

regionale overheden, gezien de grensoverschrijdende aspecten van arbeidsmigratie. 

1.4  Verantwoording afleggen 

De deelnemers van het Samenwerkingsplatform “Arbeidsmigranten en COVID-19” leggen individueel 

verantwoording af aan hun ‘zendende’ entiteiten. De projectleider legt verantwoording af aan de 

Operationeel Leider LOT-C en aan de voorzitter van de “Landelijke Regietafel”. 
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2. Inrichten Samenwerkingsplatform 

2.1  Deelnemers Samenwerkingsplatform Arbeidsmigranten en COVID-19 

In het Samenwerkingsplatform “Arbeidsmigranten en COVID-19” nemen, naast een 

vertegenwoordiging vanuit de veiligheidsregio’s, de entiteiten deel met een handhavend karakter 

dan wel een rol in het bestrijden van infectieziekten. In een eerder overleg is het uitgangspunt 

geformuleerd dat departementen niet in het platform zitten, uiteraard is het belangrijk dat signalen 

uit de regio en het platform waar nodig terechtkomen bij de departementen en vice versa. 

Deelnemers aan het Samenwerkingsplatform, en hun vervangers, zijn afkomstig van diverse 

entiteiten: 

> Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) 

> Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) 

> Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) 

> Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 

> Veiligheidsregio 

> Landelijk Operationeel Team- Corona 

2.2  Netwerkkaart Samenwerkingsplatform Arbeidsmigranten en COVID-19 

Zie hiervoor de bijgesloten PowerPoint “Netwerkkaart Arbeidsmigranten en COVID-19” .  
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3. Verrichten Samenwerkingsplatform 

Het Samenwerkingsplatform komt eenmaal per twee weken digitaal bijeen, in dit overleg worden de 

volgende vaste agendapunten besproken: 

> het operationele beeld;  

> of en welke preventieve inzet er gedaan moet worden (kalender); 

> het informatie- en communicatieplan en de acties die hieruit voort komen.  

Er worden van elk overleg notulen gemaakt en een actie- en besluitenlijst vastgelegd. 

3.1  Landelijk en operationeel beeld 

Het landelijk beeld geeft overzicht over de relevante en vaak statische data met betrekking tot het 

wonen, werken en de vervoersomstandigheden van arbeidsmigranten in Nederland. Het 

operationele beeld geeft weer waar de preventieve en repressieve inzetten hebben plaatsgevonden 

of nog niet afgerond zijn. Het Samenwerkingsplatform borgt gezamenlijk dat de data actueel zijn 

tijdens haar reguliere afstemmingsmomenten. 

3.2  De gecoördineerde preventieve inzet op het regionale niveau 

Regelmatig bereidt het Samenwerkingsplatform een preventief werkbezoek voor in samenwerking 

met de desbetreffende veiligheidsregio met het oog op controle op de naleving van de COVID-19 

maatregelen.  

Het Samenwerkingsplatform kiest in samenspraak een locatie voor een preventief werkbezoek.  

Op basis van de vastgestelde bevoegdheden volgens de netwerkkaart, wordt een plan van aanpak 

gemaakt. Afhankelijk van de sector, de specificaties van het te bezoeken bedrijf, of een accent op 

wonen, werken en/of vervoer van arbeidsmigranten, kenmerken de voorbereiding en de uitvoering 

van het plan en de integraliteit van samenwerking van de entiteiten en de veiligheidsregio. De leden 

van het Samenwerkingsplatform zijn verantwoordelijk voor de operationele bemensing tijdens de 

preventieve inzet. Een dergelijke gecoördineerde preventieve inzet op het regionale niveau leidt tot 

een rapportage. Eén van de entiteiten heeft de coördinerende rol tijdens de inzet en zorgt ook voor 

een ingevulde rapportage.  

Deze rapportages worden in het Samenwerkingsplatform besproken en eventueel van vervolgacties 

voorzien en gedeeld conform de aangegeven entiteiten op de rapportage.  

3.3  De gecoördineerde repressieve inzet op het regionale niveau 

Een repressieve inzet is een actie naar aanleiding van een signaal over een mogelijke brandhaard. 

Deze kan het Samenwerkingsplatform via verschillende kanalen bereiken. Bijvoorbeeld via de 

website of het meldnummer van de ISZW (www.inspectieszw.nl/melden/corona of via 0800-5151), 

via een veiligheidsregio, of via de media. Als er sprake is van een mogelijke brandhaard kan elk lid 

van het Samenwerkingsplatform op elk moment via het LOT-C een (digitaal) overleg bijeen roepen 

om te bespreken of het Samenwerkingsplatform over kan gaan tot een repressieve inzet. Als zij dat 

voornemens is, wordt in samenwerking met de desbetreffende veiligheidsregio de inzet voorbereid, 

uitgevoerd en gerapporteerd analoog aan de werkwijze van een preventieve inzet. De 

http://www.inspectieszw.nl/melden/corona


 

7 
Samenwerkingsplatform “Arbeidsmigranten en COVID-19” 

voorbereidingstijd echter zal naar verwachting korter zijn dan bij een preventieve inzet, gezien het 

acute karakter van een repressieve inzet. 

3.4  Het onderhouden van contacten met buitenlandse autoriteiten 

De contacten met buitenlandse autoriteiten op het thema van “Arbeidsmigranten en COVID-19” 

vinden nu vooral plaats op het niveau van de veiligheidsregio’s. De Veiligheidsregio Noord- en Oost-

Gelderland (VNOG) heeft bijvoorbeeld een Taskforce opgericht met Kreis Borken en Kreis Kleve. 

De eerste stap voor het Samenwerkingsplatform is om de inventarisatie te doen via de 

contactpersonen vanuit de veiligheidsregio’s om in kaart te brengen waar er nog meer op dit thema 

een vorm van overleg bestaat, om zo te kijken hoe de koppeling van informatie en communicatie 

opgezet kan worden. 

 


