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VOORWOORD                                                
 NICO GEERLINGS  
 FLEXWONEN.NU 

NU 15 JAAR GELEDEN STOND IK ZELF NOG TE WERKEN OP HET LAND. SAMEN MET MIJN BROERS RUNDE IK HET 

FAMILIEBEDRIJF VAN DRIE GENERATIES HER. HET WAS DE TIJD DAT DE EERSTE POOLSE MENSEN WERK ZOCHTEN IN 

NEDERLAND EN MIJN BROERS EN IK KONDEN WEL WAT HULP GEBRUIKEN. HET BLEKEN MENSEN MET EEN ARBEIDSETHOS DAT 

PASTE BIJ ONS BEDRIJF, WAT ER EEN IS VAN LANGE DAGEN EN HARD WERKEN. AL GAUW KWAMEN ONZE BUREN VRAGEN 

WAAR WIJ DEZE MENSEN HADDEN GEVONDEN, WANT ZIJ KONDEN OOK WEL EXTRA ARBEIDSKRACHT GEBRUIKEN. 

 
Een nieuw idee werd geboren en ik startte met mijn eigen uitzendbureau voor arbeidsmigranten. En daar waar ik 

de ondernemerskansen zag, was ik mij ook goed bewust van de zorg die hierbij zou komen kijken. De zorg voor 

de kwetsbare mens. Want de arbeidsmigranten kwamen naar Nederland om in een korte periode zo veel 

mogelijk geld te verdienen en dan snel weer terug te gaan naar Polen. De woonlasten moesten dus zo laag 

mogelijk blijven en al snel sliepen zij met veel te veel in daarvoor niet geschikte huisvesting. Dit was een situatie 

die in mijn ogen zeer onwenselijk was. Immers,  goede huisvesting zorgt voor gezonde en gelukkige mensen. En 

die mensen werken harder en presteren beter.  

Ik ging mij dus hard maken voor goede huisvesting voor de arbeidsmigrant. Ik zorgde ervoor dat mijn mensen 

een goede woonruimte kregen. Bovendien startte ik een lobby om misstanden en misverstanden over 

arbeidsmigranten, huisvesting en uitbating de wereld uit te helpen. Gelukkig werd ik gehoord en heb ik op alle 

plekken aan tafel gezeten om mijn verhaal te vertellen. Nu zo’n 10 jaar verder kan ik zeggen dat we een goede 

set van afspraken hebben weten te maken. Afspraken waar de gemeente, de huisvester, het uitzendbureau en 

niet in de laatste plaats de arbeidsmigrant voordeel van heeft. Reden voor mij om een nieuwe stap te maken: het 

ontwikkelen van flexwoningen die voldoen aan alle eisen en nog een beetje meer bieden. 

De eerste mensen die bij ons kwamen werken zijn inmiddels al lang weer vertrokken. Van allemaal hangt hun 

trouwportret in mijn werkkamer. Dat helpt mij elke dag herinneren aan hoe het allemaal begonnen is. Dat geeft 

mij elke dag de energie om te strijden voor het recht van de arbeidsmigrant op een fatsoenlijke behandeling, om 

te beginnen met goede huisvesting. Daarom ben ik heel erg blij met ‘De Stek.’ Een project dat in nauwe 

samenwerking tussen betrokken partijen en de omgeving tot stand is gekomen. Een project dat een solide basis 

biedt aan de arbeidsmigrant die hier tijdelijk komt wonen en werken. Een project dat tot stand is gekomen met 

liefde, zorg en aandacht.  

“De afgelopen jaren heb ik mij belangeloos ingezet om maatschappelijke verantwoording te 

nemen voor de huisvesting en acceptatie van arbeidsmigranten. Ik ben trots op het resultaat: 

De Stek  = Flexwonen.NU!” 



 

 

 

 



 

HUURDER: 
 

 

                           

 

COR EGBERTS, DIRECTEUR 

NOORDWEST3

 

  

 IN 2012 IS NOORDWEST 3 OPGERICHT DOOR COR EGBERTS EN FOCUST ZICH VOORNAMELIJK OP AGRARISCHE EN 

AGRARISCH GELIEERDE BEDRIJVEN IN DE KOP VAN NOORD HOLLAND. DOOR DE TOENEMENDE VRAAG NAAR GOED 

PERSONEEL IN DE KOP VAN NOORD-HOLLAND, WAS IK DOORLOPEND OP ZOEK NAAR GOEDE HUISVESTING VLAKBIJ DE 

AGRIPORT A7. IK HEB DE AFGELOPEN 2 JAREN AL MEERDERE OPTIES BEKEKEN, MAAR GEEN VAN ALLEN VOLDEDEN AAN 

DE EISEN DIE WIJ ALS NOORDWEST3 STELLEN AAN “ GOEDE HUISVESTING”. 

Begin 2013 kreeg ik de kans om samen met Dutch Foreigner care een project op te starten, dat wij 

nu kennen als pand “ De stek”.  Deze locatie was uitzonderlijk goed en dichtbij de opdrachtgevers, 

daarnaast is er bij het opstarten van dergelijke projecten ruimte voor eigen input en inzicht.  

Met Dutch Foreigner Care heb ik de juiste partner gevonden die mij in het totaal plaatje ontzorgt als 

het om mijn uitzendkrachten gaat. Ze worden niet alleen goed gehuisvest, maar ook goed verzekerd 

qua ziektekosten. Daarnaast werken zij met beheerders in dienst die in meerdere talen de schakel 

zijn tussen de uitzendkrachten en de uitzendbureaus die zij huisvesten. En desgewenst helpen zij ook 

de uitzendkrachten wanneer zij zorg behoeven, door mee te gaan naar huisartsen, ziekenhuizen 

en/of andere afspraken.  

Niet alleen zorg, maar ook passend vervoer naar de opdrachtgever en terug, wordt geregeld door 

DFC. Voor langere afstanden worden auto’s ingezet, en alle uitzendkrachten krijgen de beschikking 

over een goede fiets. De fiets vind ik zo’n mooi voorbeeld van een Hollands welkom. De 

uitzendkrachten kunnen niet alleen naar hun werk fietsen, maar kunnen ook hun vrijetijdsbesteding 

invullen of hun dagelijkse boodschappen doen.  

“Kortom, met Dutch Foreigner Care ; Flexwonen.nu, heb ik een gedegen partner 

gevonden in het huisvesten van mijn uitzendkrachten. En ik kan met een goed 

verhaal bij mijn klanten komen” 

 

http://www.noordwest3.nl/


 

 

 

 

 

 

 



 

Vastgoed adviseur: 
   

 

Bert Rotteveel, directeur Rotteveel M4 B.V. 
 

 

   

Al 20 jaar werkt Rotteveel M4 aan projecten met een extra dimensie;                            

vandaar geen m3 maar m4. Vanuit Alkmaar werken wij met vastgoedprofessionals 

aan uitdagende projecten.  

Toen Nico Geerlings begin 2012 op zoek was naar een goede huisvesting voor zijn 

concept Flexwonen.nu regio West Friesland zijn  wij deze ontwikkeling opgestart.  

De stek is een mooi project geworden en zeker een ontwikkeling met een extra dimensie. Wat dat betreft sluit M4 uitstekend 

aan bij de wensen van DFC/Nico Geerlings. Nico zegt immers altijd al dat het voor hem heel belangrijk is dat zijn mensen een 

kwalitatief goede huisvesting hebben. De zoektocht naar locaties is gestart begin 2012 op een zoekvraag van DFC.  

Na een rondrit langs een zestal potentiële locaties in mei 2012 kwam De Stek als een kansrijke locatie naar voren. Bij de 

gemeente Hollands Kroon werd deze locatie ook direct ‘ redelijk’ geschikt gevonden. 

De eigenaren van het complex stonden open voor de verhuur en ombouw naar logiesfunctie. Hun kantoordeel stond immers 

sinds de aankoop in 2008 leeg. 

De plannen voor de herontwikkeling zijn begonnen met de eerste schetsindelingen. Conform de SKIA-normeringen zijn we 

gaan puzzelen om tot een goede indeling te komen. Daarna startte een lang proces met overleggen en 

vergunningaanvraag. Overleg over daadwerkelijk gebruik en beheer met de gemeente volgden. Uiteraard hebben we veel 

overleg gehad met de brandweer en de veiligheidsregio. 

Door nog meer gebruik te maken van de bestaande indeling kregen we een financieel haalbaar plan. Op basis van die 

sluitende business case werd een principeovereenstemming bereikt met de verhuurder.  

Na een goedkeuring door het college van Hollands Kroon hebben wij in maart 2013 een goede voorlichtingsavond gehouden 

met de gemeente voor de medegebruikers van het bedrijventerrein en de omwonenden.  

Op deze avond was vooral belangrijk om te laten zien dat zowel DFC als Rotteveel M4 goede ervaringen hadden op andere 

locaties. Hierdoor werd voorzichtig positief op gereageerd op de ‘goede’ oplossing voor de leegstand mits goed beheer. De 

vergunning is uiteindelijk oktober 2013 verleend.  

 Inmiddels hebben wij veel ervaring opgedaan die wij inzetten bij onze volgende projecten op het gebied van flexwonen. 

Uiteraard gebruiken wij dit ook bij de samen met DFC-ontwikkelde carrièrewoning. Daarna zijn we bezig met projecten voor 

Flexwonen.nu in de Gemeente Castricum en Gemeente Noordwijkerhout 

Wij wensen alle bewoners een plezierig en goed verblijf toe in de Stek. 

  



 

Tevreden Werkgevers: 

 

Jaap Noordam 
Red Harvest 

Red Harvest heeft drie vestigingen: twee in De Lier, één in de 

Wieringermeer (Middenmeer). In 2006 hebben we de stap gezet naar 

uitbreiding in de kop van Noord-Holland. In totaal hebben we nu 40 

hectare tomaten, met de mogelijkheid nog verder uit te breiden. 

Daarmee zijn we een van de grotere trostomat entelers in Nederland. 

‘s Zomers schommelt de productie tussen de 700 en 900 ton per 

week, in de winter rond de 200-250 ton 

Daarom zijn wij continu op zoek naar goed personeel. Wij zijn sinds 2012 klant bij NoordWest3. NoordWest3 levert bij ons 

uiterst gemotiveerd personeel, zodat wij verder kunnen groeien. Het personeel komt vaak uit Polen. Voor ons geen 

probleem, wie hard wil werken kan bij ons terecht.  Dat onze werknemers goed gehuisvest zijn, is bij ons een pre. Wij gaan 

voor de lange termijn, daarbij is goed geregelde huisvesting voor ons een voorwaarde.  Wij merken dat wanneer deze 

zaken goed geregeld zijn, ons personeel langer en gemotiveerder aan de slag gaat. Dat biedt voor ons weer mogelijkheden 

om het personeel intern te gaan opleiden.  Het MVO karakter van Noordwest3 is essentieel binnen onze bedrijfsvoering. 

Wanneer de privé sfeer zo geregeld is, dan blijven arbeidskrachten voor langere tijd gemotiveerd . Juist dat is de kracht die 

NoordWest3 levert en zij weer bij Flexwonen.nu. 

Helderman:     

 

Ruud en Barry Helderman  

Kwekerij Helderman is een modern paprikakwekerij in Middenmeer (Noord-

Holland). Het bedrijf is gespecialiseerd in het telen van paprika`s. Het areaal is 

23,3 hectare, waarvan er 13,2 ha rode en 10,1 ha gele paprika`s. 

Eigenaars Barry en Ruud Helderman hebben 5 vaste krachten in dienst die zich bezig houden met de aansturing van het 
personeel in de kwekerij en in de verpakkingsruimte. Voor het oogsten en verpakken van de paprika`s heeft het bedrijf 
gemiddeld 60 losse krachten. Doelstellingen kunnen alleen worden behaald samen en dankzij de inzet en ontwikkeling van 
de medewerkers. Het bedrijf besteedt dan ook veel aandacht aan de betrokkenheid en persoonlijke ontwikkeling 
van al haar medewerkers. Onze Flexkrachten komen voornamelijk te wonen in De Stek. Supergeregeld! Goede huisvesting 
en een goed thuis legt de basis voor persoonlijke ontwikkeling. Wij krijgen gemotiveerd en betrokken personeel waarmee 
wij onze doelstellingen kunnen waarmaken. 

 
 

  

http://www.redharvest.nl/nl


 
 

 

 
PAND “ DE STEK 1”  
           OMSCHRIJVING 
             
BEGANE GROND 

 

Ruime entree, hal met brede trap naar boven. Ruimte voor een zithoek c.q. balie voor ontvangst. 

Door de hal loopt u naar de gang, deze gang loopt 60 meter langs 13 kamers variërend van 24m2 

tot ruim 40m2. 

Op de begane grond vindt u twee gezamenlijke doucheruimtes, deze ruimtes zijn verdeeld in een 

mannen- en een vrouwendoucheruimte. De doucheruimtes zijn voorzien van aparte douche units, 

waarbij er rekening is gehouden met Privacy gedeelte. Over de gehele zijde bevindt zich een 

wasbak met 4 kranen.  

Er zijn 6 aparte toiletten aanwezig tevens een wasruimte voor de wasmachines. 

In de centrale hal bevindt zich een kantoor voor de beheerder en er is een sociale ruimte 

aanwezig waar men gezamenlijk kan verblijven en/of scholing kan verzorgen 

De kamers zijn voorzien van 2 of 3 bedden, een keuken en een zithoek met tv aansluiting. Het 

pand heeft voor zijn bewoners een WIFI aansluiting. 

VERDIEPING 
Via de centrale hal gaat u de trap op naar de bovenverdieping. Deze bovenverdieping telt in 

totaal 18 kamers. Ook op de bovenverdieping bevinden zich  douches en toiletruimten. 

De Stek 1 biedt voldoende parkeergelegenheid. De grote tuin voor het pand biedt ruimte voor een 

aantal picknicktafels zodat er bij mooi weer ook buiten gezeten kan worden. Tevens is dit een 

prima buitenterrein voor sport en spel. 

“Het pand wordt beheerd door een “ beheerderstel”, zij 

zorgen voor de was, onderhoud en schoonmaak van de 

gezamenlijke ruimten en de tuin, en zij zijn het 

aanspreekpunt voor bewoners en omwonenden.” 

 



 

 

 

 

 

   

 



 

    

 
 
KENMERKEN: 

  

Adres De Stek 1, 1771 SP Wieringerwerf 
Beheerder Aanwezig 
Ingebruikname 1-4-2014 
Hoofdbestemming                  FLEX woon locatie 
Oude bestemming                  Kantoorpand  
Soort bouw                  Bestaande bouw  
Bouwjaar                  Jaren 90  
Oppervlakte gebouw                           1413m2 
 
Oppervlakte buiten   1800M2 

 
 

Indeling  
 
Aantal bouwlagen  2  
Aantal kamers                                     31  
Aantal bedden                                       71 
Aantal douches                                   13 
Aantal toiletten                                   11 
Aantal urinoirs                                     3  
 
 
 
Omgeving                                           Agriport A7/Gemeente Hollands Kroon 
Ligging Circa 500mtr van dorpskern, 

winkelcentrum en woonomgeving  
Bereikbaarheid snelwegafrit op minder dan 500 m  
 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

  

 

 

 



 

Impressie Opening 4 April 

 



 
 

 

CONTACTGEGEVENS: 
Flexwonen.nu 
Locatie “ de Stek” 
De Stek 1 
1771 SP  WIERINGERWERF 
www.flexwonen.nu 
info@flexwonen.nu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colofon: 

 

Flexwonen.nu 

Noordwest3 

RotteveelM4 

4 april 2014 

De Stek Wieringerwerf 

Met speciale dank aan: 

Gemeente Hollands kroon 

Dutch Foreigner Care 

 

 

http://www.flexwonen.nu/
mailto:info@flexwonen.nu
http://www.skia-eu.com/

