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� Inleiding over beleid (gemeente)

� Uitzendbureau en huisvester (Level 1)

� Dorp en arbeidsmigrant (Multi Culti

Kraggenburg)

� Interactief

Programma workshop



� Toename van aantal arbeidsmigranten

� Arbeidsmigranten nodig voor de economie

� Goede huisvesting belangrijk

Waarom beleid?



� Maatwerk beleid van provincie voor en 

met gemeente voor het landelijk gebied

Gemeentelijk beleid:

� Procesbegeleider

� Klankbordgroep

� Noordoostpoldercafé

Hoe?



� Raad heeft beleidskader vastgesteld

� College van burgemeester en wethouders 
heeft dit uitgewerkt in twee beleidsregels 

(kernen en landelijk gebied)

Resultaat



� In eengezinswoningen binnen de 
bebouwde kom van de dorpen

� In maatschappelijke/horeca-gebouwen in 
de dorpen als pension

� Landelijk gebied: in agrarische of 
logiesgebouwen 

Verschillende mogelijkheden 
voor huisvesting



Kern en landelijk gebied



Woningen

� Alleen in woning, niet in 
bijgebouw

� minimaal 12m2 per 
persoon

� Geen woningen naast 
elkaar voor deze vorm 
van huisvesting (vier 
ertussen)

� Brandveiligheid

voorbeelden       
toetsingscriteria

Grotere locaties

� Minimaal 12m2 per 
persoon

� Voldoende 
parkeerruimte

� Klankbordgroep

� Certificering 

� Aanspreekpunt 

� Spreiding



� Bijstelling beleidsregels

� Verruiming landelijk gebied

� Minder ruimte in de kernen

Evaluatie



� Introductie Level One Uitzendbureau

� Ontwikkeling grootschalige huisvesting 

� Locatie Kuinderweg 23 te Luttelgeest

� Ervaringen

Programma



Specialist in het invullen van seizoensmatige, 
tijdelijke en vaste functies bij ondernemingen.

� Voldoet aan alle wettelijk gestelde eisen

� ABU en SNF gecertificeerd

� Grootste werkgever provincie Flevoland 

� 3.500 medewerkers tijdens de piek in 2017

Huisvesting regelen is hierbij een grote uitdaging!

Introductie Level One 



� Organiseren woon-werkverkeer

� Organiseren goede huisvesting

� Wekelijkse inloop avond voor vragen etc.

� Organiseren tandarts, dokter en ziekenhuis afspraken

� Iedere medewerker heeft 24 uur per dag een 
aanspreekpunt

Introductie Level One 



Arbeidsmigranten zijn een noodzaak voor een sterke 
Nederlandse economie!

� Economie 

� Behoefte aan “handjes”

� Tekort aan arbeidsmigranten

� Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn bepalend 
zoals huisvesting en woon-werk verkeer!

Introductie Level One 



Het beleidsplan is door Level One opgepakt. 

� In 2010 gestart met onderzoek en ontwikkeling
� De wensen van arbeidsmigrant zijn bepalende factor
� Conclusie: Twee persoons woonstudio’s met 

voldoende privacy

� Per 01-04-2017 project Visvijverweg 14 te 
Swifterbant opgeleverd

� Per 01-02-2018 project Kuinderweg 23 te Luttelgeest 
opgeleverd

� In 2019 start project Nieuwelandseweg te Marknesse

Ontwikkeling huisvesting



Locatie Kuinderweg 23



Locatie Kuinderweg 23



Locatie Kuinderweg 23



Locatie Kuinderweg 23



Locatie Kuinderweg 23



Reacties van bewoners:

� Veel licht en ruimte

� Veel privacy 

� Kwaliteit keuken en badkamer

� Prettig klimaat

� Prima recreatieve faciliteiten 

Ervaringen



� Aanleiding

� Wat was er aan de hand

� Hoe zichtbaar en merkbaar

� Wat doen we er aan

Werkgroep  
Multi Culti Kraggenburg



� Opzetten Migrantenwerkgroep

� Wie er bij betrekken

� Het doel

� Activiteiten





� Opzetten Migrantenwerkgroep

� Wat is drijfveer

� Wie er bij betrekken



� Ervaringen

� Realisme

� Kanttekening

� Stand van zaken

� Het besef



� Wat is jullie beeld van huisvesting in 

Noordoostpolder?

� Kunnen jullie dit gebruiken in je eigen

gemeente?

� Wat zijn jullie eigen ervaringen rond

huisvesting en integratie?

Interactief gedeelte



DDDDzizizizięki za uwagki za uwagki za uwagki za uwagę!!!!
Bedankt voor 

jullie aandacht!

Thanks for your attention!


