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Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten (THA) 
 
Opgericht in 2017, door marktpartijen die betrokken zijn bij het onderwerp 
huisvesting voor arbeidsmigranten. In de taskforce zijn vertegenwoordigd: 

• Uitzendbureaus 
• Opdrachtgevers 
• Werkgevers 
• Huisvesters/vastgoedeigenaren 
• Brancheorganisaties 

 
De taskforce is gestart in de Holland Rijnland en actief in Noord- en Zuid-Holland, 
met participanten uit heel Nederland. De taskforce heeft als doel het benoemen van 
de problematiek van te weinig goede huisvesting en werkt samen met overheden 
aan het realiseren van locaties waar huisvesting voor arbeidsmigranten kan worden 
gerealiseerd. 
 
THA, juni 2020 
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In 2021 mogen we weer stemmen voor de Tweede Kamer. Wij allemaal, werkgevers 
en werknemers, iedereen die er toe doet.  
 
Met zijn allen zorgen we voor een mooi en bloeiend Nederland. Voor een sterke 
economie, met werk voor heel veel Nederlanders. Zoveel werk zelfs, dat we daarvoor 
een beroep doen op medewerkers uit Midden- en Oost-Europa. Zo’n 500.000 
arbeidsmigranten dragen bij aan onze economie en samenleving. Ze werken in land- 
en tuinbouw, logistiek, industrie, productie, voedingsmiddelen en meer sectoren. We 
zijn blij met ze. 
 
Voor die 500.000 arbeidsmigranten doen de verkiezingen er toe. Ze mogen zelf niet 
stemmen, maar hebben wel een stem. Via hun opdrachtgevers, uitzendbureaus, 
werkgevers en de vastgoedeigenaren van hun woningen. Zij staan zij-aan-zij om te 
zorgen voor meer woningen voor arbeidsmigranten. 
 
Er zijn medio 2020 zo’n 125.000 bedden te kort. Veel volksvertegenwoordigers 
weten dat al. Sommigen nog niet. Maar juist die nieuwe Tweede Kamerleden kunnen 
hiervoor het verschil maken. Zij maken het beleid, zij bepalen wie er in de regering 
komen, zijn kunnen zorgen voor een taakstellende opgave vanuit het rijk.  
 
Onze economie kan niet zonder arbeidsmigranten. Laten we deze groep dan ook als 
volwaardige Nederlanders omarmen en zorgen voor voldoende en fatsoenlijke, SNF-
gecertificeerde woningen. Het rijk, provincies en gemeenten hebben een taak om 
realisatie van deze woningen mogelijk te maken.  
 
Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten vertegenwoordigt de markt. Wij kennen de 
uitdagingen en hebben uw oplossingen. De markt moet gaan bouwen, maar dat kan 
alleen op locaties die de gemeenten aanwijzen. Wij staan klaar om die enorme 
opgave in te vullen. Daarom vragen we van onze volksvertegenwoordigers het 
volgende: 
 
1. Zorg voor een taakstellende opgave in aantallen te realiseren woningen in de 

komende regeerperiode. Daarmee hebben rijk, provincies en gemeenten een 
handvat om eindelijk echt aan de slag te gaan. Alle partijen willen, maar dit duwtje 
is nodig. 
 

2. Stel één landelijk keurmerk in waar deze woningen aan moeten voldoen.  Het 
huidige SNF-keurmerk vormt daarvoor de basis en absolute ondergrens. 
Maximaal 2 personen per slaapkamer, daar moeten we heen. We willen niet terug 
naar caravans op het land en bedden in de schuur. Een verplicht keurmerk helpt, 
daar is iedereen het over eens. 
 

3. Werk aan één uniforme wijze van inschrijving van arbeidsmigranten in de 
basisregistratie personen (BRP). Het zorgt een eenduidig inzicht in de aantallen 
arbeidsmigranten en hun woonlocaties. De ‘Westlandse Methode’ is een erkende 
en uitstekend werkende oplossing. Neem deze over als landelijke uniforme 
richtlijn die elke gemeente hanteert. 
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 Gelukkig wonen, prettig werken 
 
Opdrachtgevers, uitzendbureaus en huisvesters werken samen aan een prettige 
woonomgeving. Immers een werknemer die plezierig woont is gelukkiger en 
daarmee ook een prettige collega die hard werkt. 
 
De opgave waar we voor staan is enorm. In heel Nederland zijn er 125.000 
slaapplekken te kort (medio 2020). Dit tekort zorgt voor ongewenste situaties. Woon- 
en slaapverblijven op plaatsen die niemand wil, soms zelfs onveilig, maar in ieder 
geval naar de maatstaven van de Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten 
ongewenst.  
 
Wij kiezen voor minimaal SNF-gecertificeerde woningen en onderschrijven ook het 
recent opgestelde ABU-Corona veiligheidsprotocol. De aanbevelingen van het 
Aanjaagteam van Emile Roemer herkent de Taskforce. Deze vormen een goede 
basis voor nieuw beleid. 
 
De Nederlandse economie blijft ook in 2021 en latere jaren sterk. We hebben, met de 
vergrijzing en ondanks de economische dip door Corona, nog steeds 
arbeidskrachten uit Midden- en Oost-Europa nodig om ons bedrijfsleven te laten 
groeien en bloeien. In elke denkbare sector en 365 dagen per jaar.  
 
Wat vragen wij van de politieke partijen? 
 

• Maak een landelijk beleid voor het aanwijzen van locaties waar huisvesting 
voor arbeidsmigranten gerealiseerd kan worden. 
 

• Neem een taakstellende opgave op in het regeringsbeleid, zodat het enorme 
tekort aan bedden in de komende regeringsperiode volledig wordt opgelost. 
 

• Zorg voor een eerlijk en gelijk speelveld voor opdrachtgevers, huisvesters en 
uitzendbureaus die aan alle normen voldoen, door uitsluitend te handhaven 
op malafide praktijken. 
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 Één keurmerk: de norm voor iedereen 
 
Er wordt al heel lang gesproken over de eisen waaraan huisvesting voor 
arbeidsmigranten moet voldoen. Ruime en veilige woningen zijn essentieel. We 
willen niet terug naar bedden in de schuur of caravans op het land.  
 
De Stichting Normering Flexwonen (SNF) maakt zich al jaren hard voor heldere 
normen en heeft daartoe ook het SNF-keurmerk in het leven geroepen. Voor de 
Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten is dat keurmerk de absolute ondergrens. Dit 
moet de basis vormen voor een landelijk breed gedragen en nog steviger keurmerk, 
waaraan alle woningen voor arbeidsmigranten moeten voldoen. Wel is maatwerk 
nodig voor seizoens-piekarbeid tot maximaal 8 weken, binnen de nieuwe norm. 
 
We kiezen voor beheersbare bewoning met 2 personen per slaapkamer. Dit is in lijn 
met het ABU-Corona Veiligheidsprotocol. In dat beeld past ook een realistische en 
beheersbare omgang met het eengezinsprincipe in woningen. Arbeidsmigranten die 
duurzaam samen een huishouden voeren, kunnen prima gezamenlijk in een woning 
verblijven. 
 
Wat vragen wij van de politieke partijen? 
 

• Stel één landelijke norm voor flexibele woningen op, die gebaseerd is op het 
SNF-keurmerk dat de absolute ondergrens vormt. 
 

• Maak het nieuwe keurmerk Algemeen Verbindend, zodat alle andere 
keurmerken komen te vervallen en alleen nog huisvesting wordt toegestaan 
die aan de nieuwe norm voldoet.  
 

• Realiseer toetsing van huisvesting voor arbeidsmigranten door een 
onafhankelijke landelijke autoriteit, waardoor ongewenste en onveilige 
situaties worden teruggedrongen en tegengegaan. 
 

• Zorg voor een toetsprocedure die open, transparant en controleerbaar is, 
waarbij zelftoetsing niet langer is toegestaan. 
 

• Geef gemeenten de ruimte om te handhaven op woningen die niet aan het 
nieuwe keurmerk voldoen. Deze woningen dienen te worden ontruimd. 
 

• Zorg voor een overgangsperiode van 1 jaar om aan het nieuwe keurmerk te 
voldoen. Nieuwe huisvesting moet direct aan de nieuwe norm voldoen. 
 

• Locaties die aan alle eisen voldoen, zijn uit hoofde van de wet vergund en 
daarop vindt geen handhaving plaats.   
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 Inschrijven: voor iedereen duidelijk 
 
Overheid en markt zijn het er over eens dat inzicht in het aantal in Nederland 
woonachtige arbeidsmigranten essentieel is. Met dat inzicht wordt duidelijk wat de 
exacte woonopgave is. Het biedt bovendien voor gemeenten financiële voordelen en 
maakt controle en handhaving eenvoudiger. 
 
In gemeente Westland is de zogenaamde Westlandse Methode ontwikkeld. Deze 
methode maakt het mogelijk om op eenvoudige wijze arbeidsmigranten te registreren 
bij binnenkomst en vertrek uit Nederland. De werkgever wordt door de werknemer 
gemachtigd om de in- en uitschrijving uit te voeren. Op collectieve inschrijfavonden 
kan de gemeente binnen 1 minuut een nieuwe arbeidsmigrant registreren. 
 
De ervaringen met de Westlandse Methode zijn langjarig en uitstekend. Meerdere 
gemeenten hebben deze methodiek al overgenomen. Om te komen tot een volledig 
beeld van de populatie in ons land is het zaak om deze methode taakstellend 
landelijk over te nemen. 
 
Wat vragen wij van de politieke partijen? 
 

• Ontwerp een nieuwe landelijke inschrijfmethode voor arbeidsmigranten die 
gebaseerd is op de Westlandse Methode. 
 

• Voer deze nieuwe methode taakstellend landelijk in, zodat een uniforme 
werkwijze ontstaat in alle gemeenten van ons land en daarmee voor alle 
werkgevers/uitzendbureaus en hun medewerkers. 
 

• Koppel de taakstellende opgave, in het realiseren van woonruimte, aan het 
per gemeente ingeschreven aantal arbeidsmigranten. Lokaal werken is lokaal 
wonen. Medewerkers wonen zo op fietsafstand van de werklocatie. 
 

• Stimuleer samen met de markt de snelle invoering van deze methode en 
ondersteun dit financieel. 
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Colofon 

 
In Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten participeren en adviseren: Flexible 
Human Services, Homeflex, NWH Jobs, Stichting Belangenbehartiging Greenport 
Boskoop, LTO Noord, afd. Duin- en Bollenstreek, Greenport Duin- en Bollenstreek, 
Silver Fern BV. 
 
Meer informatie en contact:  
E-mail: taskforce@silverfern.nl 
Telefoon: (0252) 255 550 (voorzitter Dennis van der Voort) 


