
 

 
ACTUELE MOTIES 154E ALGEMENE VERGADERING 

 
Je kan tot uiterlijk woensdag 16 november 2022 12:00 uur met dit formulier een actuele motie indienen 

bij het hoofdbestuur, via vereniging@vvd.nl.    

 

Ingediend door: Anouschka Agob (Almelo), Margretha du Carmo Krabbe (Enschede), Jan Veerenhuis 

(Vriezenveen), Sjors Krebbeks (Groningen), Chris de Boer (Sittard-Geleen), Marc Geerlings (Delden Hof 

van Twente), Theo van Son (Berkel en Rodenrijs), Jan Gerritsen (Enschede), Harry Munnich (Almelo), 

Lieuwe Schoppers (Enschede), Daniëlle van der Raad (Lelystad), Ferry van Wijnen (Zuidplas), Remko 

Boonstra (Witmarsum), Remco Hamer (Goesbeek) 

Toelichting ter vergadering wordt gegeven door: Anouschka Agob 

Tekst (kernmotie kan maximaal 100 woorden bevatten) 

Constaterende dat de vele crises waar we nu in zitten alle aspecten van onze samenleving raken,   
 
Constaterende dat door de stikstofcrisis het bouwen van de benodigde één miljoen woningen grotendeels 
is stilgevallen en er sprake is van een groot woningtekort,  
 
Constaterende dat de huidige instroom van arbeidsimmigranten en asielzoekers zo groot is dat dit de 
woningmarkt nog verder onder druk zet,  
 
Verzoekt de Tweede Kamerfractie van de VVD om geen arbeidsmigranten buiten de EU te halen, maar met 
een pakket aan maatregelen het groot maar onbenut arbeidspotentieel in Nederland in te zetten om de 
krappe arbeidsmarkt te ontlasten.  

 

Toelichting 
Overal om ons heen horen we over de krappe arbeidsmarkt en de potentieel ontwrichtende gevolgen 

hiervan voor onze samenleving. Dat is een harde realiteit. Echter, de oplossing die wordt aangedragen om 

dit probleem aan te pakken zal enkel leiden tot een verergering van de huidige crises.    

 

In het rapport van de onafhankelijke Adviesraad Migratie, die in september 2022 is aangeboden aan het 

Kabinet wordt geadviseerd dat “het Kabinet het initiatief neemt tot een uitnodigende ‘arbeidsmigratiebeleid 

om arbeiders van buiten de EU naar Nederland te halen om het personeelstekort aan te pakken.”1 Op vrijdag 

4 november 2022 hebben techniek- en energiebrancheorganisaties, de landelijke werkgeversverenigingen 

VNO-NCW en MKB Nederland het ‘Aanvalsplan Techniek’ het Kabinet aangeboden. Hierin wordt ook 

opgeroepen om tienduizenden arbeidsmigranten van buiten de EU naar Nederland te halen om het tekort 

aan technici te verhelpen.2  

 

Tegelijkertijd blijkt dat er in Nederland een groot en onbenut arbeidskapitaal van meer dan een miljoen 

mensen rondloopt.3 Recente rapporten van het UWV en het CBS tonen aan dat, ondanks de krapte op de 

arbeidsmarkt, de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking al jaren relatief laag blijft.4 Dit 

ondanks dat er een groot onbenut arbeidspotentieel bij deze groep mensen zit die nu aan de kant staan, 

maar wel willen en kunnen werken. Hetzelfde geldt voor het onbenut potentieel aan arbeidskapitaal uit de 

groep WW’ers en bijstandsgerechtigden, waarbij met name het re-integratie proces erg moeizaam 

verloopt.5  Of de grote groep van 50-plussers die na werkloosheid weer moeilijk aan een baan komt.6  

 

De VVD moet het initiatief nemen en met concrete maatregelen komen om mensen met een onbenut 

arbeidspotentieel op te leiden danwel bij- of om te scholen. Bij voorkeur samen met de markt. Met als doel 

de deelname aan de arbeidsmarkt van allen die kunnen werken.   

 

Met concrete maatregelen kunnen we het huidig onbenut arbeidspotentieel inzetten om het  

personeelstekort in alle sectoren te verhelpen, in plaats van (enkel) tienduizenden arbeidsmigranten van 

buiten de EU naar Nederland te halen waarmee het systeem nog meer te belast wordt en daarmee de 

wooncrisis te verergeren. 
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1. https://www.adviesraadmigratie.nl/publicaties/publicaties/2022/09/27/adviesrapport-zorgvuldig-arbeidsmigratiebeleid  
2. www.vno-ncw.nl/nieuws/techniekbranches-slaan-handen-ineen-om-60000-vacatures-te-vervullen   

3. https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/statistische-trends/2022/arbeidspotentieel-van-niet-werkenden  

4. Swart, L. en S. van der Laan (2022). Nemen werkgevers mensen met een arbeidsbeperking in dienst?. In: Arbeidsmarkt in kaart: Werkgevers - editie 3. 

Geraadpleegd op 7 november 2022 via https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-werkgevers-editie-3/nemen-werkgevers-mensen-met-een-

arbeidsbeperking-in-dienst. & https://www.uwv.nl/overuwv/Images/monitor-arbeidsparticipatie-arbeidsbeperkten-2021.pdf  

5.  https://www.trouw.nl/economie/het-lukt-het-uwv-nauwelijks-om-werklozen-weer-aan-een-baan-te-helpen-toch-spreekt-directeur-tof-thissen-van-

een-succes~bfb2864e/  

6. https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2432366-tienduizenden-ongewenst-werkloze-55-plussers-ondanks-recordkrapte  
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