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aangetroffen onderkomens 
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STUURGROEP

operationeel

Projectgroep 

Handhaving

Projectgroep 

Huisvesting 

operationeel

projectleider 



integrale aanpakintegrale aanpak



rol van RCFrol van RCF

Initiëren en opzetten project en projectplan 

Gebruikmaking LSI samenwerkingsconvenant 
(CBP melding vereist)

(regionale) project(bege)leiding(regionale) project(bege)leiding

Opzetten en uitvoeren risico-analyse traject

Aanreiken en implementeren processen, 
procedures en best-practices



3 jaar regionaal interventieteam 3 jaar regionaal interventieteam 

• 94 controleavonden vanaf sept 2010

• 306 panden gecontroleerd

• 1256 personen geïnterviewd

• 75% staat niet ingeschreven in GBA, terwijl wel • 75% staat niet ingeschreven in GBA, terwijl wel 

verplicht



• Handhaving is goed op de kaart gezet 

• Nalevinggedrag werkgevers is beïnvloed

• Geen waterbedeffect binnen regio W-F

• Steeds meer organisaties haken aan voor uitwisseling 

van informatie 
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van informatie 

• Aantal gelegaliseerde bedden groeit (31% in 1 jaar) 

• Toename GBA-inschrijvingen arbeidsmigranten     

(gemiddeld 32,5% in 1 jaar)
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• Ondertekening Nationale verklaring 

• Inspanningsverplichting alternatieve huisvesting

• Invoering Regioprofiel  (meten = weten)

• monitoren van aantal legale bedden
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• Notitie Huisvesting arbeidsmigranten West-Friesland

• RO-beleid verruimd voor permanent tijdelijke huisvesting 

arbeidsmigranten (gemeentelijk en provinciaal) 

• Overleg met werkgevers en huisvesters (convenant)

• nog niet gereed 
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aandachtspunten voor de aandachtspunten voor de 
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• Juridische opvolging / bed-voor-bed-regeling

• Meervoudige afhankelijkheid (nu ca. 90%) 

• Zzp’ers onder minimumloon

• 2014 komst Bulgaren en Roemenen • 2014 komst Bulgaren en Roemenen 

• Registratie (RNI/GBA)

• Voorlichting aan arbeidsmigranten (Informatiepunt) 

• Draagvlak bij bevolking voor huisvesting arbeidsmigranten



afronding Project Kompasafronding Project Kompas

Na 2013 gaat Kompas verder in bestaande structuren:

– Integrale handhaving       regionaal kwaliteitsteam VTH.

– GBA       methode Westland door regionaal GBA-team.– GBA       methode Westland door regionaal GBA-team.

– Meer huisvesting      op politiek platform VVRE W-F. 




