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Kiezen we voor grootschalige of toch kleinschalige
huisvesting? Hoe organiseren we het beheer? Hoe ziet
het financiële plaatje er uit? Hoe en wanneer
communiceren we met de buurt? Het Expertisecentrum
Flexwonen Arbeidsmigranten (EFA) wil professionals
inspireren en ondersteunen bij de uitwerking van hun
plannen. Daartoe biedt EFA u de gelegenheid diverse
bestaande huisvestingsvormen te bezoeken in
zogeheten 'flitsexcursies'.
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De eerste staat gepland op donderdag 7 juni. Dan bezoeken we de
job-lodge in Bergen op Zoom. In twee uur tijd geven de
initiatiefnemers u een toelichting op de achtergrond, krijgt u een
rondleiding en heeft u de gelegenheid vragen te stellen. De
flitsexcursie vindt plaats van 15-17 uur in Bergen op Zoom. Aan de
bijeenkomst kunnen maximaal 20 personen deelnemen en vol = vol!
Meer informatie en inschrijving
Lees meer over de job-lodge
Let op: in juni volgt een flitsexcursie naarGroenflex Hotel Wateringen.
Let op de aankondiging in de agenda…

Op 7 mei vond in Tienray (gemeente Horst aan de
Maas) in Limburg een regionale conferentie plaats over
huisvesting van arbeidsmigranten. Minister Spies van
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Binnenlandse Zaken woonde de conferentie bij.

De Minister roemde de samenwerking die in Noord Limburg al tot
stand is gekomen om goede oplossingen te vinden voor de huisvesting
van de ca. 15.000 arbeidsmigranten die in dit gebied werkzaam zijn.
Gemeenten, werkgevers, woningcorporaties en andere
maatschappelijke instellingen hebben in deze regio al heel lang
onderkend dat samenwerking hier nodig is. Daardoor is er naast de
huisvesting ook aandacht voor integratie, onderwijs, gezondheid en
veiligheid. Minister Spies wees in haar toespraak nog eens nadrukkelijk
op het belang daarvan. Lees meer >

Inmiddels zijn ook regioconferenties in voorbereiding
in diverse andere regio’s. Noord Holland Noord is de
eerste op 15 juni, op de voet gevolgd door Haaglanden
op 18 juni.
Lees meer over andere regioconferenties in de Agenda… Doel van de
regioconferenties is om met alle betrokken partijen in de regio te
verkennen welke opgaven er liggen m.b.t. de huisvesting van
arbeidsmigranten en ambities te formuleren. Later dit jaar volgen dan
bijeenkomsten waar harde afspraken worden gemaakt over realisatie
en randvoorwaarden. De conferenties zijn voor gemeentebesturen,
werkgevers, corporaties en andere huisvesters. Op de website van EFA
is te zien of en hoe u zich kunt aanmelden voor een conferentie.

De werkgeversorganisaties in de uitzendbranche en de
agrarische sector en de vakbonden zijn het eens over

de zogeheten Uniforme Huisvestingsnorm.
Daarmee leggen zij een bodem in wat acceptabeel gevonden wordt bij
het huisvesten van arbeidsmigranten. Waar het om wonen gaat deed
het Bouwbesluit dat natuurlijk al, maar m.n. in logiesaccomodaties
bestonden en bestaan nog steeds veel situaties die maatschappelijk
niet aanvaardbaar zijn. De Uniforme Huisvestingsnorm regelt nu b.v.
dat in zulke situaties per persoon ten minste 10 m2 leefruimte
beschikbaar moet zijn en stelt eisen aan de brandveiligheid. De eisen
zullen de komende tijd via de cao’s verplichtend worden. M.i.v. 2013
zullen ook inspecties en keuringen starten. Huisvesters die niet
expliciet verklaren aan de norm te zullen voldoen worden niet meer op
de website van het expertisecentrum vermeld. Zie hier de tekst van de
Uniforme Huisvestingsnorm.

De gedeputeerde voor wonen van Noord Holland,
mevr. Joke Geldhof brengt op 30 mei een werkbezoek
aan huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten.
Provincies zijn sterk betrokken bij de regionale economische
ontwikkeling ènkunnen een belangrijke rol spelen bij het mogelijk
maken van tijdelijke of permanente huisvestingslocaties. Het is
daarom opmerkelijk dat hun betrokkenheid tot nu toe beperkt is.
Mevrouw Geldhof wil tijdens het werkbezoek in gesprek komen met
lokale bestuurders, werkgevers en huisvesters om zich te kunnen
beraden op de mogelijke rol van de provincie.

Tijdens de AedesCorporatiedag die op 31 mei
plaatsvindt in het WTC in Rotterdam wordt o.a. een
workshop gegeven over flexwonen.
EFA levert een bijdrage aan de workshop. Onder het motto “alles
wordt flex, dus ook het wonen”, komen huisvestingsvormen aan bod
die geschikt zijn voor arbeidsmigranten, maar ook voor studenten,
stagiaires en anderen die tijdelijk ergens verblijven. Een interessante
groeimarkt, ook voor corporaties. En dat past dus mooi bij het thema
van de Corporatiedag: Business & more! Klik voor meer info over de
corporatiedag.
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