
10 november 2021, Veghel

Uitnodiging Netwerkevent 

Brabantse Aanpak Arbeidsmigratie

Bijna drie jaar na de eerste Brabantbrede bijeenkomst rond  
de Brabantse Aanpak Arbeidsmigratie komen we weer met  
het hele netwerk samen. Om terug te blikken, maar vooral  
om vooruit te kijken. 

Via de regiotafels hebben we elkaar ontmoet, kennis gedeeld en 
is de samenwerking op gang gekomen. Gemeenten en provincie 
hebben inmiddels in bijna alle regio’s gezamenlijke afspraken  
gemaakt. Nu komt het erop aan om die afspraken ook vorm te 
gaan geven. Mede samen met markt- en maatschappelijke  
partijen. Hoe gaan we dat doen en hoe komen we gezamenlijk 
een stap verder? Genoeg om over te praten dus.

Naast de gelegenheid tot ontmoeting en verbinding willen we 
deze middag ook verdieping en inspiratie bieden. Daarvoor  
hebben we een aantal interessante gasten uitgenodigd.

Je bent van harte welkom!

Praktisch
Datum:  Woensdag 10 november 2021
Inloop:  Vanaf 13.00 uur
Aanvang: 13.30 uur
Locatie: CHV Noordkade 
 Verlengde Noordkade 10-18  
 5462 EH Veghel

Voor vragen: arbeidsmigratie@brabant.nl

Aanmelden
Meld je aan via dit formulier. 
We verwachten dat een fysieke bijeenkomst in  
november mogelijk is, maar zullen ons aanpassen 
aan alle coronaregels die op dat moment gelden voor 
evenementen. Mogelijk moeten we een maximum 
stellen aan het aantal deelnemers en/of een corona 
toegangsbewijs controleren. Kort voor de bijeenkomst 
ontvang je hierover nader bericht.

https://formulieren.brabant.nl/provnbr/Aanmelden_Netwerkevent_BAA_10nov


13.00 Ontvangst en netwerken

13.30 Welkom en aftrap door de dagvoorzitter,  
 Wendelien Wouters

13.40 Keynote door Tesseltje de Lange (professor migratierecht 
 Radboud Universiteit) over de laatste ontwikkelingen rond het  
 vraagstuk arbeidsmigratie. Biedt het ‘Brede Welvaartsperspectief’  
 handvatten voor een nieuwe visie?

14.10 Terugblik met enkele stakeholders uit ons Brabantse  
 Netwerk Arbeidsmigratie 

14.30 Pauze

15.00 Start eerste ronde subsessies

A.  Interviews en gesprek met: 
 • Paul Nijhof, (Coördinator Nieuwkomersonderwijs,  
      Kindcentrum  Mozaïek in Helmond) over kinderen  
      van arbeidsmigranten in de klas
 • Lennard van Dongen, (huisarts, Arene online huisartsenpraktijk)  
      start met pilot online huisartsenzorg   voor arbeidsmigranten 
       in West-Brabant
 • Lizeth Schellekens, (taskforce RIEC Brabant-Zeeland),  
     over hoe we zorgen voor een integrale aanpak om ondermijning  
     en arbeidsuitbuiting tegen te gaan 

B. Stavros Zouridis (Tilburg University) over huisvesting: hoe ga je  
 om met de omgeving bij voorstellen voor huisvestingslocaties

C.  Nikki Willems (adviseur Common Eye) over hoe netwerken  
 werken, de netwerk-dip en netwerkleiderschap. Met valkuilen  
 en tips voor ons netwerk.

15.40 Start tweede ronde subsessies (zie A, B en C hierboven)

16.20 Plenaire afsluiting met aanbieding Toekomstperspectief 

16.40  Start borrel en netwerken

Programma


