
• PvdA – Arbeidsmigranten  

Vraag 1. Heeft het college zicht op de werkomstandigheden, de huisvesting en het vervoer van en 

naar het werk van arbeidsmigranten die in de gemeente Tilburg werkzaam zijn. Graag met uitleg.  

2. Hoe ziet de gemeente haar rol om mogelijke misstanden op deze gebieden aan te pakken? En:  

3. Heeft de gemeente al ingegrepen als het gaat om misstanden gerelateerd aan de omstandigheden 

waar arbeidsmigranten in moeten werken en leven? Graag met uitleg.  

4. Weet de gemeente hoe de situatie bij slachthuis Vion in Tilburg is? Is daar sprake van een groter 

aantal corona gerelateerde zieke werknemers dan in andere bedrijven? Graag met uitleg.  

5. Hoe ziet de gemeente haar rol ten aanzien van zieke arbeidsmigranten met corona gerelateerde 

klachten die in de gemeente Tilburg werkzaam zijn?  

6. Hoe is de toegang tot de gezondheidszorg voor arbeidsmigranten? Graag met uitleg. 

7. Is er sprake van een toename van het aantal arbeidsmigranten dat nu in corona tijd ontslagen 

wordt? Kunnen deze mensen terug naar huis in corona tijd? Graag met uitleg.  

8. Is er sprake van een toename van het aantal daklozen afkomstig uit de MOE-landen? Worden deze 

mensen opgevangen? Graag met uitleg.  

Antwoord 1. We hebben nauw contact met de werkgevers en hebben eerder al bij een aantal van 

deze bedrijven opgevraagd op welke wijze zij maatregelen treffen in het kader van Corona. Hieruit 

blijkt dat de werkgevers op de werkvloer middels allerlei maatregelen inzetten op het naleven van de 

RIVM richtlijnen. Uit de voorlopige resultaten van de ondernemersenquête blijkt dat 44% van de 

respondenten hygiënemaatregelen heeft getroffen en dat 37% een speciaal Coronaprotocol heeft 

opgesteld en gecommuniceerd. 20 % geeft verder aan dat productieprocessen anders worden 

ingericht en 9% van de bedrijven werkt in aparte shifts. Een aantal voorbeelden van algemeen 

getroffen maatregelen die we bij veel van dit soort bedrijven terug zien: - Het reguleren van aan- en 

wegrijden door chauffeurs: geen bussen of auto's dicht op elkaar laten wachten, medewerkers 

mogen pas uitstappen of instappen als andere bus/auto weg is van de locatie; - Dagelijkse update 

naar uitzendbureaus en medewerkers waarin vragen en antwoorden up-todate worden gehouden en 

verdere maatregelen worden benoemd. Deze updates worden ook gecommuniceerd op alle borden, 

in- en uitgangen en in de kantines; - Lijnmarkeringen die de minimale afstand aangeven; - Stoelen zijn 

verwijderd op plekken waar groepen mensen bij elkaar konden zitten (kantine e.d.); - Aanpassing van 

de pauzetijden (meer verspreid) om mensen zoveel als mogelijk uit elkaar te houden; - Uitsplitsing 

van briefings; - Dagelijkse update vanuit MT naar leidinggevenden om door te communiceren naar de 

medewerkers op de vloer; - Interne veiligheidsprogramma's; - Overleg met uitzendbureaus over de 

maatregelen; - Handzeep, papieren handdoeken beschikbaar, waar nodig op desinfecterende 

handgel. - Intensivering van schoonmaakwerkzaamheden op locatie; - Bij grote 

distributiecentra/werkgevers zien we dat er gewerkt wordt met landelijke regieteams Corona, waarin 

continue maatregelen worden getoetst en aangescherpt. De uitzendbureaus treffen op hun beurt 

ook verschillende maatregelen zoals: - Besloten groepen via social media en whatsapp waarin 

uitzendkrachten worden geïnformeerd over maatregelen en richtlijnen; - Medewerkers die 

gevoeliger zijn voor Corona (zoals bijvoorbeeld COPD) blijven thuis; - Aparte huisvesting is geregeld 

voor het geval uitzendkrachten symptomen ontwikkelen; - Intensief contact met werkgevers, waarbij 

ook vanuit uitzendbureaus gestuurd wordt op een veilige werklocatie; - Boodschappen aflever 

service in samenwerking met lokale supermarkten; - Medewerkers inzetten in hetzelfde warehouse, 

vervoerd door dezelfde chauffeurs en woonachtig in dezelfde huisvesting; - Het monteren van 



plexiglas schotten in vervoersmiddelen; - Waar mogelijk wordt zoveel mogelijk vervoer per 

(elektrische) fiets gefaciliteerd. Stelletjes met elkaar in één dienst en één auto. Uiteraard volgen we 

de berichtgeving over werkgevers en uitzendorganisaties waar zaken niet goed lopen in het kader 

van de naleving van de Corona-maatregelen nauwgezet. Op 5 juni vindt er overleg plaats tussen een 

aantal grote uitzendorganisaties en wethouder De Vries om enerzijds te beluisteren welke 

maatregelen zij hebben getroffen en anderzijds ook knelpunten te bespreken en te bekijken in 

hoeverre de gemeente hier een rol in kan spelen.  

2 en 3 De gemeente krijgt geen tot weinig meldingen hierover. Ook de politie heeft nauwelijks 

signalen van overtredingen of andere excessen als het gaat om distributiecentra of 

bedrijventerreinen in algemene zin. Indien we als gemeente een melding ontvangen dan bellen we 

het betreffende bedrijf op, of vragen we de melder, de melding opnieuw te doen bij de ISZW. 

Wanneer wij contact opnemen met ondernemers naar aanleiding van meldingen, dan spreken wij 

hen aan op mogelijke misstanden en doen tijdens de contactmomenten een appél op de 

ondernemer om de richtlijnen te volgen. De gemeente is niet verantwoordelijk voor de handhaving 

op brancheprotocollen en RIVM richtlijnen binnen distributiecentra. Die bevoegdheid ligt bij de 

Inspectie SZW (ISZW). De ISZW heeft dan ook een meldpunt ingericht waar werknemers of andere 

belanghebbenden met klachten terecht kunnen. Het is aan de ISZW om daarop toezicht te houden 

en waar nodig te handhaven. Als gemeente, en dat geldt ook voor de politie, geldt dat we ons 

concentreren op de publieke ruimte. Er wordt door de ISZW wel degelijk aan handhaving gedaan. Op 

basis van de verzamelde meldingen worden bedrijven gebeld of bezocht. Daarbij concentreert men 

zich op de excessen.  

4. Wij hebben contact met Vion Tilburg en zij hebben ons geïnformeerd over de getroffen 

maatregelen. De uitgebreide focus op de maatregelen en omstandigheden in de specifieke casus 

Vion is niet heel gebruikelijk, maar onderstaande informatie wordt met instemming van Vion 

verstrekt en zij zijn hier zelf ook open en transparant in. Vion geeft aan dat al vanaf het begin van de 

crisis er maximale maatregelen zijn getroffen. Vion heeft een corona-protocol opgesteld dat volledig 

in lijn is met de richtlijnen van het RIVM. Dit protocol en de hieruit voortvloeiende praktijk is 

meermaals door officiële controlerende instanties (ISZW, GGD, NVWA) getoetst en hierover zijn 

daarbij geen opmerkingen gemaakt. Vion heeft strenge hygiënemaatregelen in het kader van 

coronabeheersing sinds de tweede helft van februari in alle vestigingen doorgevoerd: - De 

medewerkers houden voldoende afstand waarbij 1,5 meter afstand tot elkaar leidend is. - In het 

uitzonderlijke geval waar dit echt niet gaat zijn werknemers gescheiden door plastic schermen of zijn 

gelaatmaskers of andere beschermingsmiddelen verplicht - Er zijn looproutes ingesteld en er zijn 

waar nodig plastic schermen/ flappen geplaatst. - Medewerkers werken in speciale ploegendiensten. 

Niet van toepassing voor Vion Tilburg; wij werken niet in ploegendienst. - Pauzetijden zijn aangepast 

om scheiding in tijd mogelijk te maken om voldoende afstand tussen werknemers tijdens 

verplaatsing/kantinebezoek ook te garanderen - Verder moeten medewerkers met minimale 

klachten of een zieke huisgenoot thuisblijven en zijn kwetsbare groepen medewerkers sinds begin 

maart verplicht thuis. - Alle medewerkers van Vion, inclusief de flexmedewerkers van 

uitzendbureau’s, zijn volledig verzekerd volgens de wettelijke normen in Nederland en Duitsland. - 

De huisvesting van de flexmedewerkers zonder eigen woning, wordt door de bureaus volgens de 

geldende wettelijke normen ingevuld. Vion controleert zelf ook of de uitzendbureau’s zich bij de 

huisvesting van hun medewerkers houden aan de gemaakte afspraken. - Personeel komt veelal met 

de fiets of eigen auto naar het werk. Eén uitzendbureau waar Vion Tilburg mee werkt heeft één busje 

waarmee het personen vervoert vanuit één gezamenlijk huishouden in Haaren. Wij hebben hierbij 

Vion erop gewezen dat bij het vervoer in het busje ook maatregelen dienen te worden getroffen om 

te voldoen aan de RIVM richtlijn. De overige (eigen en flex) medewerkers rijden met maximaal 2 



personen in een auto of met eigen vervoer. Bovenstaande komt ook overeen met de terugkoppeling 

die we hebben ontvangen van de politie op grond van een controle die is uitgevoerd op 28 mei 2020 

gericht op het vervoer van de werknemers en de getroffen RIVM maatregelen. Op 25 mei heeft Vion 

bovendien de volgende aanvullende maatregelen aangekondigd: - Risicoanalyse: Op geleide van de 

testuitslagen van de GGD over de slachterij in Groenlo zal met spoed een aanvullende risicoanalyse 

worden uitgevoerd waarna mogelijk verdere aanscherping van het protocol zal volgen. - Werkplek: 

werktijden worden waar effectief in de beheersing nog verder verlengd om de kans op onderling 

contact tussen groepen medewerkers verder te verkleinen. - Vervoer: De regels hieromtrent worden 

herzien, waarbij bijv. ruimere bussen beschikbaar worden gesteld waar mogelijk problemen zouden 

zijn om zich aan de aantallen te houden. Per direct zal georganiseerde vervoer voor flexmedewerkers 

( in het geval van Vion Tilburg zijn dit 4 auto’s en 1 busje) worden gecontroleerd. Het vervoer 

parkeert op het eigen terrein van Vion Tilburg, waarbij gecontroleerd wordt of het aan de richtlijnen 

voldoet. - Thuissituatie: een speciaal team van Vion gaat een analyse maken van de 

woonomstandigheden van een deel van de medewerkers. Met name met het oog op de 

gezamenlijke leefruimtes. Waar problemen waargenomen worden, worden de betreffende 

medewerkers in thuisquarantaine geplaatst en wordt vervolgens voor vervangende woonruimte 

gezorgd. - Persoonlijke hygiëne: waar nodig zal men daar waar afstand houden ondanks de 

maatregelen lastig is, aanvullend mondkapjes verplicht stellen. Vion geeft aan dat zij in hun vestiging 

in Tilburg geen enkele werknemer hebben gehad waarbij Corona is vastgesteld. Het overgrote deel 

van hun personeelbestand in Tilburg is in vaste dienst, er zijn dus ook minder personele wisselingen.  

5. Als gemeente spreken we het bedrijfsleven aan op goed werkgeverschap en daarbij behorend ook 

een goede zorg voor hun medewerkers. Door een goede voorlichting zetten we erop in om te 

stimuleren dat het bedrijfsleven die rol ook pakt en dat er geen uitwassen plaatsvinden.  

6. Arbeidsmigranten zijn verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Zij betalen een premie (al 

dan niet via de werkgever) voor de ziektekostenverzekering en kunnen dus gebruik maken van 

gezondheidszorg. Wat wel een signaal is dat we hebben ontvangen van het FNV is dat 

arbeidsmigranten vaak geen huisarts hebben, omdat praktijken vol zitten en dus vaak wachten tot ze 

naar spoedeisende hulp moeten. Wanneer de arbeidsmigranten ziekteverschijnselen hebben gelden 

zelfde regels als voor andere inwoners van Tilburg. Zij moeten in quarantaine blijven, indien nodig 

zich laten testen bij de GGD en bij ernstige verschijnselen volgt een opname in het ziekenhuis. Voor 

verzekerden is dat sowieso geen probleem, voor onverzekerden geldt in deze de zorgplicht, dus zorg 

indien nodig ontvangen zij altijd.  

7. Wij hebben tot op heden niet het beeld dat er arbeidsmigranten in coronatijd ontslagen zijn. Wel 

geven uitzendbureaus aan dat sommige uitzendkrachten in de tussentijd hebben moeten switchen 

van werkgever. Sommige warehouses hebben het nu juist drukker, terwijl andere bedrijven minder 

vraag hebben.  

8. Ja, er is sprake van een toename van dakloze MOE-landers. Inmiddels zijn er in de Willem II 

Kazerne ruim 80 opgevangen. Voorheen waren er uiteraard ook dakloze MOE-landers, die we al 

kennen vanuit de winteropvang bij Traverse. Vaak zijn zij ook al bekend bij bemoeizorg en de politie. 

Het gaat om zo’n 15-20 bekenden. De nieuwkomers komen niet allemaal uit deze regio. Een deel van 

de mensen blijft wat langer, anderen een aantal dagen en vertrekken weer wanneer zij werk hebben 

gevonden. De Willem II Kazerne is juist geopend om deze groep op te vangen. Mensen kunnen hier 

slapen en overdag verblijven en tegelijkertijd ondersteunt Stichting Barka hen met het vinden van 

werk en onderdak of helpt hen bij terugkeer. Op het moment dat iemand besmet raakt, kan deze in 

quarantaine geplaatst worden in de quarantaine vleugel op de Kazerne. Dit is nog niet nodig 



geweest. Ook dit onderwerp is geagendeerd voor het eerdergenoemde overleg met de 

uitzendbureaus van 5 juni aanstaande. 


