
Zes voorstellen voor een succesvolle vaccinatiecampagne arbeidsmigranten 

De ABU onderstreept het belang van het inenten tegen COVID-19 van zo veel mogelijk mensen in Nederland, 

ook arbeidsmigranten. We zijn blij dat het kabinet heeft besloten dat iedereen die langer dan dertig dagen 

in Nederland verblijft, uitgenodigd zal worden om zich te laten vaccineren. 

Arbeidsmigranten zijn soms lastig te bereiken. Hoe maken we de vaccinatiestrategie ook bij arbeidsmigranten 

tot een succes? ABU-leden bieden met onderstaande zes voorstellen hun hulp aan de verantwoordelijke 

ministers van VWS, BZK en SZW aan. 

1. Benader de arbeidsmigranten in hun eigen taal. 

Veel arbeidsmigranten spreken geen of weinig Nederlands of Engels. Gebruik dus ook andere 

talen, wanneer mogelijk hun moedertaal. 

a. Schriftelijk materiaal in meer vreemde talen 

Het is goed dat er onlangs ook online informatie beschikbaar is gekomen over vaccinatie in andere  

talen dan het Nederlands of Engels. Maar het aantal talen is nog te beperkt, gelet op de gesproken 

talen in onze organisaties. Als ABU geven we graag een overzicht van gewenste talen. 
b. Maak gebruik van onze tolken 

Om vragen weg te nemen en om mensen te kunnen begeleiden bij eventuele direct optredende 

bijwerkingen, zijn tolken nodig in de vaccinatiestraten. 

c. Maak gebruik van native speakers bij de uitzenders 

Onze leden hebben vaak native speakers in dienst die kunnen helpen. 

2. Informeer de ABU en de uitzenders actief over het uitnodigingsschema. 

De overheid heeft ervoor gekozen om zowel mensen ingeschreven in de BRP als RNI per leeftijdscohoruit 
te nodigen. Uitzenders willen graag helpen bij de informatieverlening aan de uitzendkrachten. Het is 
dan wel nodig dat de uitzenders weten wanneer hun mensen de uitnodiging krijgen. 

3.  Gebruik uitzenders om arbeidsmigranten uit te nodigen. 

Veel arbeidsmigranten zijn (nog) niet ingeschreven in de BRP of RNI en hebben (nog) geen vaste huisarts 

of DigiD. Uitzenders zouden kunnen ondersteunen met het uitnodigen en aanmelden van 

arbeidsmigranten in de leeftijdscategorie die op dat moment in aanmerking komt voor vaccinatie. 

4. Maak het mogelijk dat uitzendkrachten groepsgewijs gevaccineerd worden. 
a. Groepsgewijze vaccinatie in GGD-vaccinatiestraten 

Arbeidsmigranten hebben vaak geen eigen vervoer. Onze leden willen hun medewerkers graag 

vervoeren als zij de keus hebben gemaakt om zich te laten vaccineren. Om dit mogelijk te maken, is 

het dan gewenst dat medewerkers groepsgewijs in bepaalde time slots gevaccineerd kunnen 

worden. Een positief neveneffect hiervan is dat tolken gericht kunnen worden ingezet. 

b. Groepsgewijze vaccinatie op locatie 

Arbeidsmigranten werken en wonen vaak geconcentreerd. Daarom kan het voor zowel overheid, 

uitzender als uitzendkracht een voordeel zijn dat vaccinatie bijvoorbeeld op de woonlocatie gebeurt. Er 

kan dan snel en in korte tijd een grote groep arbeidsmigranten worden gevaccineerd. Uitzendbureaus 

kunnen hiervoor op locatie geschikte ruimte ter beschikking stellen. Ook kunnen ze ondersteunen bij 

de begeleiding tijdens vaccinatie. 
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5. Maak het mogelijk dat uitzenders hun medewerkers helpen bij het maken van een afspraak. Om 

aanmelding efficiënt te laten verlopen, is het wenselijk dat uitzenders arbeidsmigranten niet alleen kunnen 

helpen bij aanmelding, maar ook de afspraken kunnen maken. Dit ook in het licht van de groepsafspraken. 

Voorwaarde is uiteraard wel de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitzendkracht. Gezien de 

uitdaging bij het telefonisch plannen van afspraken bij de GGD, is het advies om arbeidsmigranten digitaal 

te kunnen aanmelden. 

Het zou uitzenders helpen als de vaccinatieafspraken voor arbeidsmigranten niet via DigiD gemaakt 

hoeven te worden: veel arbeidsmigranten hebben die niet. Wat zou hiervoor het alternatief kunnen zijn? 

Een uitdrukkelijke, schriftelijke, gestandaardiseerde verklaring waarmee de uitzendkracht toestemming 

geeft om gevaccineerd te worden. De gestandaardiseerde verklaring zou daarbij ook de machtiging voor 

de uitzender kunnen zijn om betreffende flexkracht aan te melden voor vaccinatie. 

6. Maak het mogelijk dat arbodiensten of andere vergelijkbare partijen worden ingeschakeld. Een 

arbodienst kan de reguliere vaccinatiestraten ontlasten. We weten dat er partijen zijn die nu al bijvoorbeeld 

huisartsenpraktijken ondersteunen die zich voorbereiden om op locatie te kunnen vaccineren. De ABU 

pleit er daarom voor dat uitzenders die dat willen en kunnen, in afstemming, gebruik kunnen maken van 

een arbodienst of een andere gekwalificeerde partij. 
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