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Het rijk, gemeenten, corporaties, de uitzendbranche,
koepels van werkgevers en vakbonden hebben
afspraken gemaakt voor meer en goede tijdelijke
huisvesting voor werknemers uit de Europese Unie.
Daarvoor is woensdag in Den Haag door in totaal
zeventien betrokken partijen de zogenoemde
Nationale verklaring ondertekend.
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Met de Nationale verklaring zetten de organisaties zich actief in deze
problematiek aan te pakken en zowel lokaal als regionaal méér en
betere tijdelijke huisvesting te realiseren. De organisaties richten zich
op acht regio's met de grootste aantallen arbeidsmigranten: de
stadsregio's Rotterdam en Amsterdam, het stadsgewest Haaglanden,
West-Brabant, Limburg en de regio’s West-Friesland/Noord-Holland
Noord, Holland Rijnland en het Samenwerkingsverband Regio
Eindhoven.
Minister Spies van BZK constateerde dat de instanties die hier iets
aan zouden kunnen doen, te lang naar elkaar gewezen hebben als het
ging om de verantwoordelijkheid voor de huisvesting van deze
mensen. “Maar daar is met deze gezamenlijke verklaring gelukkig
verandering in gekomen”. Lokale bestuurders en andere betrokken
partijen in de regio’s moeten nu onderling gaan afspreken wie er
hoeveel wooneenheden gaat realiseren en waar.
De Minister voegde er streng aan toe: “Ik zal in de gaten houden of
dat ook echt gebeurt en zo nodig aansporen tot actie. Ik verwacht dat

uiterlijk eind dit jaar die afspraken zijn gemaakt en met de uitvoering
ervan is begonnen.”

Vandaag werd ook bekend welke 5 huisvestingsprojecten door de SEV zijn uitgekozen om de
komende tijd als pilotproject te worden gevolgd
en begeleid.
De keuze moest worden gemaakt uit maar liefst 37 inzendingen, wat
SEV-directeur Lex de Boer een opmerkelijk succes noemde. Bij de
uiteindelijke keuze wilde de SEV de verscheidenheid laten zien.
Spreiding over het land, stedelijk en landelijk, grootschalig en
kleinschalig en betrokkenheid van diverse partijen speelden en rol bij
de selectie.
De vijf pilotprojecten zijn:
transformatie van een kantoorgebouw door ontwikkelaar
Centacon uit Den Haag
een nieuwbouwproject van uitzendbureau OTTO-workforce uit
Horst aan de Maas
transformatie van leegstaand gebouw in Dordrecht door
Woningcorporatie Woonbron
woonconcepten in kleine kernen door woningcorporatie
Thuisvester in samenwerking met de gemeente Zundert
een nieuwbouwproject van tuinbouworganisatie ZLTO, samen
met de gemeente Drimmelen.

De campagne gericht op de 8 regio’s wordt actief
ondersteund door het Expertisecentrum Flexwonen
voor Arbeidsmigranten (EFA) Kijk op www.flexwonen
arbeidsmigranten.nl Uiteraard kunnen ook anderen
gebruik maken van EFA.
EFA verzamelt kennis over o.a. woonvormen, exploitatie- en
beheermodellen, wet- en regelgeving, prestatieafspraken,
communicatie, inburgering en taal, kortom alles wat van nut kan zijn
voor partijen die zich met huisvesting van arbeidsmigranten
bezighouden. Ook biedt EFA aanbieders van huisvesting en
aanverwante diensten een platform om zich te presenteren.
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