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De Algemene Bond van Uitzendondernemingen ABU en de vakbonden
hebben een akkoord bereikt over een nieuwe CAO, die de
arbeidsvoorwaarden van ruim 600.000 uitzendkrachten regelt.
Onderdeel van dit akkoord zijn afspraken over normen waaraan
fatsoenlijke huisvesting van arbeidsmigranten minimaal moet voldoen.
Deze zijn vastgelegd in de zogeheten uniforme huisvestingsnorm. Ook
de uitzendkoepels NBBU en VIA zullen deze afspraken in hun CAO
opnemen. De huisvestingsnorm wordt zo breed van toepassing in de
uitzendbranche en zal ook door andere werkgeversorganisaties en
vakbonden in hun CAO worden opgenomen. Daarmee is het voor
gemeenten van belang deze uniforme huisvestingsnorm te betrekken
bij hun beleid om zo beter malafide huisvesters en werkgevers aan te
kunnen pakken. Lees verder >
.
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Het doel van de Nationale Verklaring is meer èn betere huisvesting.
Om gemeenten en werkgevers te helpen, biedt het Expertisecentrum
Flexwonen Arbeidsmigranten een overzicht van aanbieders van
huisvesting.

Alle aanbieders in het overzicht hebben expliciet verklaard aan de
nieuwe zogeheten 'uniforme huisvestingsnorm' te zullen voldoen.
Daarnaast noemt dit overzicht bedrijven die advies, onderzoek of
projectmanagement op dit gebied aanbieden. Klik hier voor het
overzicht >
.

Het programma Flexwonen voor arbeidsmigranten vertaalt de
Nationale Verklaring naar negen regio's. Hieronder informatie over de
bijeenkomsten per regio:
geplande bijeenkomsten:
26 september: regio Greenport Aalsmeer
28 september: regio West-Brabant
recente bijeenkomsten:
7 mei: regio Limburg
15 juni: regio Noord-Holland
18 juni: regio Haaglanden
21 juni: regio Noord-Veluwe
28 juni: Stadsregio Eindhoven
nog niet bekend:
regio Holland-Rijnland
Stadsregio Rotterdam
.

Net na de verkiezingen zal minister Spies de Tweede Kamer per brief
informeren over de stand van zaken en de voortgang in de regio’s op
gebied van huisvesting van arbeidsmigranten.
De minister heeft aangegeven groot belang te hechten aan heldere
regionale ambities en de totstandkoming van concrete bestuurlijke
afspraken voor meer èn betere huisvesting. Ook heeft de minister op 3
oktober bestuurlijk overleg om met direct betrokkenen de voortgang
te bespreken. Hiervoor zijn alle ondertekenaars van de Nationale
Verklaring uitgenodigd evenals de bestuurlijke trekkers in de regio’s.
Afgelopen week zonden de ministers Kamp, Leers en Spies al een brief
aan de Tweede Kamer over het totale pakket aan maatregelen rond
EU-migratie. Lees verder >
.

Veel gemeenten proberen het aantal arbeidsmigranten en de
huisvestingsopgave in kaart te brengen. Dat is lastig omdat de meeste
arbeidsmigranten niet staan ingeschreven in de gemeentelijke
basisadministratie persoonsgegevens (GBA). Om gemeenten te
ondersteunen bij het maken van een betrouwbare inschatting, hebben
de VNG en het ministerie van BZK het CBS gevraagd de GBA-gegevens
te koppelen aan de UWV-polisadministratie. Door deze koppeling
komen naar verwachting 25-50% van de arbeidsmigranten op
gemeentelijk niveau in beeld. In de tweede helft van oktober zullen
deze gegevens beschikbaar worden gesteld aan 154 gemeenten van
de negen regio's. Daarnaast is een stappenplan ontwikkeld om met de
CBS-cijfers als input een redelijk betrouwbare inschatting van het
huidig aantal arbeidsmigranten in de betrokken gemeenten te kunnen

maken.
.

Kiezen we voor grootschalige of toch kleinschalige huisvesting? Hoe
organiseren we het beheer? Wat mag het kosten? Hoe communiceren
we met de omgeving. Voor deze vragen kunt u nu te rade gaan bij
ervaringsdeskundigen. Huiswerk advies & projecten biedt u een serie
zogeheten 'flitsexcursies' aan: per excursie bezoekt u één interessant
praktijkvoorbeeld. De tweede staat gepland op donderdag 20
september van 15.00 - 17.00 uur. Dan bezoeken we het flexhotel in
Warder (Zaanstreek Waterland) van uitzendorganisatie HOBIJ.

In slechts twee uur tijd geven de initiatiefnemers u een toelichting op
het project, krijgt u een rondleiding en heeft u alle gelegenheid uw
vragen te stellen. Aan de bijeenkomst kunnen maximaal 30 personen
deelnemen. Klik hier voor meer informatie en aanmelding >
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