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Bijlage 1 Interviews beheerders  

 
Directeur AB Zeeland Wim van Groningen: 
-Wat voor onderscheid is er te maken van verblijfsduur in behoeftes voor Oost-Europese 
werknemers die hier kort en lang blijven?  
-We hebben mensen die korter dan zes weken hier werken. Zij wonen op een vakantiepark. 
Daarnaast hebben we een groep die 2 tot 10 maanden hier werkt. Zij komen ieder jaar terug. Deze 
groep woont in panden van AB Zeeland. De laatste groep bestaat uit mensen die zich hier permanent 
willen vestigen. Zij huren zelf een woning van een woningbouwcorporatie 
 
-Zijn de Oost-Europese werknemers te definiëren in categorieën? Zoals: Werknemer A korte verblijf, 
Werknemer B langer verblijf, Werknemer C langdurig verblijf, Werknemer D vast verblijf.  -Zie vorige 
vraag 
 
-Hoelang verblijft gemiddeld een persoon?  
-Gemiddeld verblijft een buitenlandse werknemer 4 maanden in Nederland 
 
-Welke minimale voorzieningen wil de doelgroep? Zoals sanitair/keuken in een kamer, een 
gezamenlijk eetkamer, fitnesszaal of visvijver.  
-AB Zeeland is lid van de Algemene Bond van Uitzendondernemingen. (ABU) De ABU stelt een lijst 
met eisen op. Als je daaraan voldoet krijgt het uitzendbureau een certificaat. Kijk even op 
www.certifiedflexhome.nl en www.abu.nl 
 
-Hoe vind het personeel om niet dicht bij de stad te wonen?  
-De meeste mensen wonen het liefst in de stad of in een groot dorp waar een grote supermarkt is. 
Vooral Aldi en Lidl zijn populair.  
 
-Begint iedereen op het zelfde tijdstip met douchen? Hoe wordt gezorgd dat iedereen in de ochtend 
warm water heeft? -Dat is een lastig probleem. Sommige mensen staan erg vroeg op om te kunnen 
douchen. De douches krijgen warm water via de CV ketel. Er is altijd wel voldoende warm water. De 
norm is om 1 douche per 8 mensen te hebben. Wij hebben 1 douche per 6 mensen. 
 
-Is er vandalisme aanwezig? Zorgen die werknemers onderling voor vijandige groeperingen?  
-Vandalisme valt erg mee. Het schoonhouden is wel een probleem. Dat gebeurt onvoldoende. We  
merken weinig van ruzie tussen groepen. Alle mensen hebben dezelfde (Poolse nationaliteit) 
 
-Hoeveel Oost-Europese werknemers mogen maximaal in een kamer verblijven? -Bij ons wonen er 
maximaal twee mensen op een kamer. We hebben geen stapelbedden. 
 
-Vinden Oost-Europese werknemers het acceptabel om met veel op een kamer te verblijven? -
Vroeger gaf men daar niet om. Tegenwoordig gaan Poolse mensen ook eisen stellen aan hun woning. 
En gelijk hebben ze! 
 
-Gemiddeld gezien hoeveel vraag is er voor een basis- of een lux hotel? -Buitenlandse werknemers 
willen zoveel mogelijk geld naar hun familie sturen. Dus is goedkoop wonen belangrijk. 
Basisvoorzieningen zijn meestal voldoende. Als mensen langer blijven wordt iets meer luxe 
belangrijk. 
 
-Welke investeren hebben invloed op het beter presteren van uw personeel?-Goede bedden en goed 
sanitair. 
 

http://www.certifiedflexhome.nl/
http://www.abu.nl/
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-Hoe belangrijk is voor de verhuurder en werkgever gemotiveerd personeel en hoe verhoud zich dat 
tot de lage arbeidskosten en winst-verhuurkosten? -Gemotiveerd personeel is erg belangrijk. 
Uitzendbureaus mogen geen winst maken op het verhuren van woonruimte. Het gebeurt wel maar 
het is niet toegestaan.  
 
-Wat voor soort methode van bouw vindt u het meest geschikt voor Oost-Europese werknemers? 
Zoals unit-bouw, traditioneel stapelbouw of herbestemmen van een pand. Onze voorkeur gaat uit 
naar traditioneel stapelbouw maar dan wel in eenheden waar ca. 100 mensen kunnen wonen.  
 
- Er is een onderscheid te maken voor verhuur: 
1. Sociale woningen 
2. 400 punten methode 
3. Vraag en aanbod per bod gerekend  
Bij punt 3 vallen de hotels als logies. 
-Wat zijn de huur kosten voor verblijf in hotel in vergelijking met huur kosten van een sociale woning 
of een 400 punten methode? -Buitenlandse werknemers die ongeveer het minimumloon verdienen 
betalen maximaal € 75.00 per week voor een kamer als ze die week ook 5 dagen hebben gewerkt. 
Anders betalen ze minder.  
 
Dimitri Krans van Artiflex B.V:  
-Wat voor onderscheid is er te maken van verblijfsduur in behoeftes voor Oost-Europese 
werknemers die hier kort en lang blijven? 
 - kort: woning vaak per week  opzegbaar, wij hebben vaak woningen nodig voor kortere duur 
(projecten van 1 tot 3 weken). 
- lang: wij hebben ook  woningen die wij al 3 tot 4 jaar huren. Deze woningen zijn voor onze min of 
meer vaste medewerkers, dit zijn jongens die vrijwel altijd aan het werk zijn voor diverse 
opdrachtgevers in de Randstad. 
 
-Zijn de Oost-Europese werknemers te definiëren in categorieën? Zoals: Werknemer A korte verblijf, 
Werknemer B langer verblijf, Werknemer C langdurig verblijf, Werknemer D vast verblijf. 
Eigenlijk niet, vaak komen nieuwe monteurs in eerste instantie voor kortere tijd (project van 1 a 2 
weken werken), maar als ze bevallen en er genoeg werk is worden het uiteindelijk langdurige 
werknemers.  Wij streven er naar zoveel mogelijk de zelfde mensen aan het werk te houden. 
 
-Hoelang verblijft gemiddeld een persoon? 2 jaar. Wij hebben een hoop jongens die al 4 tot 5 jaar 
voor onze werken maar er zijn natuurlijk ook een hoop medewerkers die eerder weg gaan omdat ze 
niet goed genoeg zijn of omdat er op momenten minder werk is (dit haalt de gemiddelde duur 
omlaag). 
 
-Welke minimale voorzieningen wil de doelgroep? Zoals sanitair/keuken in een kamer, een 
gezamenlijk eetkamer, fitnesszaal of visvijver.  Wij huren normaal gesproken 1 gezinswoningen, 4 a 5 
jongens in een woning. Maximaal 2 jongens op 1 kamer, het liefst 1 persoon per kamer. 
Er moet een keuken in de woning zitten zodat ze kunnen koken. Een woonkamer waar ze met ze 
allen tv kunnen kijken etc. Internet verbinding is belangrijk (de jongens willen graag skypen). 
Vaak is er ook een schotel aanwezig zodat zij Poolse, Hongaarse,etc. tv kunnen kijken 
 
-Hoe vind het personeel om niet dicht bij de stad te wonen? De meeste jongens wonen in het westen 
van het land (dus wonen ze eigenlijk altijd dicht in de buurt van een stad). Wij hebben ook altijd 
mensen in Groningen, Friesland wonen meestal in bungalowparken ( over het algemeen huren wij 
deze woningen per week door), de jongens hebben er geen problemen mee dat ze niet bij de stad 
wonen. 
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-Begint iedereen op het zelfde tijdstip met douchen? Hoe wordt gezorgd dat iedereen in de ochtend 
warm water heeft? Ik heb geen idee hoe ze dat doen. Ik neem aan dat net zoals een gezin met 3 
kinderen ze om de beurt gaan. Het kan natuurlijk ook dat er jongens zijn die gelijk uit bed zonder 
douch naar het werk gaan en dat ze ’s avonds douchen als ze meer tijd hebben. 
 
-Is er vandalisme aanwezig? Zorgen die werknemers onderling voor vijandige groeperingen?  
Zo nu en dan gaat er wel wat kapot maar dit doen ze meestal niet expres. 
Soms ruimen ze de huizen niet netjes op. Over het algemeen verhalen wij de kosten die we maken 
voor schoonmaak en/ of reparaties of vervanging van goederen op de medewerker(s) die het 
veroorzaakt hebben. 
Wij hebben tot op heden nog nooit klachten gehad over vechtpartijen of vijandig gedrag. 
 
-Hoeveel Oost-Europese werknemers mogen maximaal in een kamer verblijven? 
Bij ons 2, liever 1 dit in verband met privacy 
 
-Vinden Oost-Europese werknemers het acceptabel om met veel op een kamer te verblijven? 
Over het algemeen huren wij geen kamers, de jongens willen graag samen dingen doen kaarten, tv, 
wij hebben dus altijd een gemeenschappelijke ruimte (woonkamer) waar dit kan. 
 
-Gemiddeld gezien hoeveel vraag is er voor een basis- of een lux hotel?  
Minimaal, Onze tarieven laten dit niet toe, wanneer wij huren is het vaak per woning en anders 
bed&breakfast (voor 1 of 2 personen) 
 
-Welke investeren hebben invloed op het beter presteren van uw personeel? 
M.b.t. huisvesting, een normale woning met normale bedden, keuken en badkamer (schoon), 
internetverbinding en wanneer mogelijk buitenlandse tv kanalen. 
Over ze hier beter van presteren weet ik niet, je krijgt in ieder geval een stuk minder gezeik als 
bovenstaande in orde is. 
-Hoe belangrijk is voor de verhuurder en werkgever gemotiveerd personeel en hoe verhoud zich dat 
tot de lage arbeidskosten en winst-verhuurkosten? orde is. Gemotiveerd personeel dat vakkundig is, 
is alles voor een uitzendbureau. Zij zijn het visitekaartjes. Wanneer de jongens goed zijn worden er 
meer en vaker monteurs van ons gevraagd. Lage arbeidkosten zegt niets over motivatie en/of 
vakkundigheid, wij berekenen altijd van uit het tarief van de klant. Salaris is natuurlijk ook afhankelijk 
van werkervaring, opleiding en van het beroep op zich.  
 
-Wat voor soort methode van bouw vindt u het meest geschikt voor Oost-Europese werknemers? 
Zoals unit-bouw, traditioneel stapelbouw of herbestemmen van een pand. 
Op Alle drie zou in theorie goed zijn mits er wordt voldaan aan bovengenoemde eisen (max. 2 op een 
kamer, woonkamer, keuken, tv, internet, etc. en voldoende parkeer gelegenheid (en gratis) 
 
- Er is een onderscheid te maken voor verhuur: 
1. Sociale woningen  Komen alleen ingeschrevenen voor in aanmerking (over het algemeen niet voor 
buitenlanders, alleen wanneer zij onderhuren) 
2. 400 punten methode Werkt over het algemeen alleen voor Nederlanders, je moet op een 
wachtlijst staan en reageren op woningen in de woningkrant 
3. Vraag en aanbod per bod gerekend ? 
Bij punt 3 vallen de hotels als logies. 
-Wat zijn de huur kosten voor verblijf in hotel in vergelijking met huur kosten van een sociale woning 
of een 400 punten methode? 
Op De huurkosten voor een hotel zijn vaak 40/50 euro per persoon per nacht (soms duurder soms 
iets goedkoper). Voor huur woningen betalen wij tussen de 65 en 100 euro per persoon per week. 
U kunt wel rade waar onze voorkeur naar uit gaat. 
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Bijlage 2 Referentieprojecten  

 

Bijlage 2.1 Hotel Westland in Maasdijk en Groenflex Hotel in Wageningen 
 
De situatie in het Westland wat betreft huisvesting verschilt sterk van wat in andere gemeenten is 
aangetroffen. Het Westland neemt een unieke positie in door de exploitatie van twee ‘Polenhotels’. 
In Wateringen en Maasdijk staat een hotel waar Poolse arbeidsmigranten tijdelijke huisvesting 
vinden. Eén pand is speciaal voor dit doel gebouwd, het andere is een oud bedrijfspand dat 
verbouwd is. Er schijnen plannen te zijn voor een derde hotel in de gemeente.  
 
Initiatiefnemer van Hotel Westland is uitzendbureau Tido Vesta uit Naaldwijk, dat Poolse 
arbeidskrachten werft voor o.a. de glastuinbouwsector. De keuze voor nieuwbouw kan gemotiveerd 
worden omdat de eigenaar een uitzendbureau organisatie is. Hierdoor loopt de organisatie weinig 
kans om woningen te hebben die niet 
verhuurd worden.  
Het hotel in Maasdijk telt 131 kamers. Alle 
kamers zijn ruim opgezet en voorzien van 
WC, douche of ligbad, koelkast, TV en 
internetaansluiting. Op elke etage bevinden 
zich magnetrons en wasmachines en in hun 
vrije tijd kunnen ze zich vermaken in de 
recreatieruimte. ’s Avonds kan men terecht 
in het restaurant voor een Poolse maaltijd. 
In een van de vleugels van het hotel is ook 
"De Brasserie" gevestigd. Bezoek aan het 
pand is niet mogelijk geweest omdat deze 
daar niet open voor staat, daarom wordt hier     Figuur 2.1 Hotel Westland 21 maart 2012 
niet verder op in gegaan. 
 
Het hotel Groenflex in Wateringen is een voormaling kantoorpand dat al enkele jaren leegstond. Het 
is omgebouwd tot hotel en vanaf 2007 kunnen er arbeidsmigranten uit Polen tijdelijk gehuisvest 
worden. De eigenaar is tevens eigenaar van een uitzendbureau waar de meeste bewoners ook voor 
werken. Een aantal heeft een directe werkgever. De arbeidsmigranten hebben vrijwel allemaal de 
Poolse nationaliteit.  
 
Het gebouw Groenflex is aan beide zijden omgeven door water en het staat aan de rand van een 
bedrijventerrein. Het hotel telt 115 kamers en in totaal zijn er 320 mensen gehuisvest. Op de begane 
grond is een eetgelegenheid, de keuken, enkele toiletten, de 
receptie en enkele kantoorruimtes voor het management en de 
medewerkers. De ruimte is zodanig ingericht dat het aan Polen 
doet denken. De televisie zendt Poolse programma’s uit en in de 
kantine kan men Poolse maaltijden krijgen voor een bepaald 
bedrag per week. Hiervoor is een Poolse kok in dienst genomen. 
Het is niet mogelijk voor de bewoners om zelf te koken, maar er 
zijn magnetrons aanwezig. 

   
   
                         Figuur 2.2 Hotel Groenflex 

http://www.tidovesta.nl/
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Bijlage 2.2 Labour hotel Diemen 
 
Het Labour Hotel Diemen wordt al ruim 3 jaar gebruikt voor 140 arbeidsmigranten, dat 
oorspronkelijk huisvesting bood voor studenten. Dus de arbeidsmigranten maken gebruik van de 
voorzieningen voor studenten. Het Labour hotel is gebouwd volgens een modulair systeem 
gebaseerd op zeecontainers, waarbij het hotel 20 zespersoons appartementen en 10 tweepersoons 
appartementen bestaat. In totaal bestaan het complex uit 25 woonunits, die elk plaats bieden aan 
zes personen. Elke woonunit bevat een entree, een woonkeuken, een badkamer en drie 
slaapkamers. De huur voor de bewoners bedroeg bij aanvang € 60,- per week per persoon, terwijl de 
kosten per unit €60.000,- bedragen. 
 

 
 
Het bouwbedrijf realiseert het gebouw, de woningcorporatie heeft de grond in eigendom, financiert 
het hotel, wordt eigenaar en zorgt voor het technisch beheer. De uitzendorganisatie huurt het 
tijdelijke gebouw voor vijf jaar en zorgt voor het sociale beheer. Ook het contact met de 
arbeidsmigranten loopt via de uitzendorganisatie. Ondanks het tijdelijke karakter is het Labour Hotel 
qua exploitatie verantwoord. Het functioneert als ‘satellietgebouw’ van een reeds gerealiseerd 
unitbouwcomplex voor 600 studenten. De arbeidsmigranten delen niets met de studenten. Ze kopen 
alleen hun producten in dezelfde supermarkt. Deze supermarkt biedt tevens Poolse producten aan. 
In de studentenhuisvesting was met deze bouwwijze al op meer plekken ervaring opgedaan. 
 

   
 

Labour Hotel Diemen is een goed voorbeeld hoe braakliggende kavels in kantoorgebieden een 

zinvolle tijdelijke invulling kunnen krijgen. In dit geval werd de exploitatie van het hotel haalbaar 

door slim te combineren met een al bestaande voorziening. In situaties waar dat niet mogelijk is zal 

vaak een langere exploitatietermijn nodig zijn om een dergelijk project haalbaar te maken. De 

aangekondigde verlenging van de tijdelijk bestemming van 5 naar 10 jaar is dan een belangrijke 

voorwaarde. Succesfactor is ook dat de verdeling van taken tussen de woningcorporatie en de 
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uitzendorganisatie aansluit bij de kernactiviteiten van beide organisaties. Verder bieden de partijen 

elkaar met een vijfjaren contract langdurige zekerheid.  
 
Dit is vooralsnog een van de weinige locaties waar grootschalige nieuwbouw zonder grote 
problemen en in een hoog tempo wordt gerealiseerd. Braakliggende kavels in kantoorgebieden 
kunnen zo een zinvolle tijdelijke invulling krijgen. Door slim te combineren 
met een al bestaande voorziening wordt deze oplossing exploitatietechnisch ook haalbaar. Ook 
recente innovaties in de unitbouw dragen hieraan bij. Succesfactor is ook dat de verdeling van taken 
tussen de woningcorporatie en de uitzendorganisatie aansluit bij 
de kernactiviteiten van beide organisaties. Verder bieden de partijen elkaar met een vijfjarencontract 
langdurige zekerheid. 
 
http://www.flexwonenarbeidsmigranten.nl/dossiers/huisvestingsvormen/ 

 

Bijlage 2.3 Hotel At Work  
 
Hotel At work is gebouwd tussen het Distripark Maasvlakte en de Slufter en het blijft daat staan tot 
2015.Hierna moet het tijdelijke hotel wijken voor een railemplacement. Om de komst van Hotel At 
Work mogelijk te maken, heeft Havenbedrijf Rotterdam de grond beschikbaar gesteld en de 
aansluitingen van de nutsvoorzieningen en infrastructuur voor haar rekening genomen. 
 

 
 
In het westelijk deel van de haven wordt de komende jaren flink gebouwd. Zo verrijzen er 
elektriciteitscentrales van E. ON, Electrabe, Enecogen, LNG-terminals van GATE en Liongas, en een 
aantal andere projecten. Daarvoor moeten dagelijks duizenden werklieden in dit deel van de haven 
zijn. Het doel van Hotel At Work is om de drukte op de A15 te verlichten, want het een groot deel 
van de bouwvakkers zal dan niet meer tweemaal op een dag over de A15 rijden. Het is verder 
haalbaar, omdat veel bouwvakkers uit het buitenland komen. Dus zij zijn al op zoek naar een woning. 
Hierdoor wordt ook rekening gehouden met de 
huisvesting van deze mensen. 
 

Hotel At Work biedt twee soorten kamers. Beide type 
kamers worden aangeboden tegen een vaste lage 
kamerprijs per overnachting. 
 
Kamer 1 
Compleet ingerichte éénpersoonskamer met sanitair 
op de kamer voor groep twee middellange termijn 
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Kamer 2 
Kamer voor twee personen met gedeeld sanitair voor groep één korte termijn. Deze kamer is 
voorzien van twee éénpersoonsbedden, kasten, stoelen, tafel en verwarming. De gasten kunnen 
gebruik maken van gedeelde douche-units en toiletten. 
 
Service 
Als extra service kan ook gebruik worden gemaakt van de volgende faciliteiten. Deze zullen als 
servicekosten worden berekend. 
• TV met internationale zenders  • Kookfaciliteiten 
• Gebruik van internet    • Busvervoer van en naar 
de bouwlocatie     • Linnengoed 
• Schoonmaak    • Sport en entertainment 

http://www.hotelatwork.nl/en/  

 

Bijlage 2.4 Rapport Havenland  
 
Uit het rapport “verplaatsbare woningen” van Havenland zijn verschillende verplaatsbare unit-bouw 

met elkaar vergeleken. De projecten dienen als huisvesting voor studenten wat in grote lijnen 

overeenkomt voor huisvesting voor de doelgroep bestaande uit Oost-Europese werknemers. Want 

beide doelgroepen zijn van kort verblijf in de woningen. 

 

Uit het rapport kunnen belangrijke aspecten benoemd worden die van belang zijn voor de keuze van 

de opdrachtgever met betrekking tot de huisvesting voor Oost-Europese werknemers. 
 
Omgevingsaspecten: 
-Ieder project krijgt te maken met omgevingsaspecten (en politiek tegenstrijdige uitspraken).  
-De locatiekeuze is (mede) bepalend voor het succes (bij de doelgroep).  
Uit de gehouden interviews blijkt dat ieder doelgroep zijn eigen behoefte kent qua locatie. Hoe meer 
factoren in de omgeving overeenstemmen met de behoefte van de beoogde bewoners groep des 
groter is de kans op een succesvol project. Het gaat daarbij om zaken als reisafstand tot de opleiding, 
algemene voorzieningen, recreatie en vervoer, maar ook levensstijl, cultuur en opvoeding. Dit kan 
deels opgevangen worden door het aanpassen van de omgeving.  
-Onverwachte kansen, bedreigingen of behoeftes kunnen door een open houding ten opzichte van 
de omgeving ten goede benut of voorkomen worden.  
Binnen een project kunnen er onverwachte kansen, bedreigingen of behoeftes ontstaan die opgelost 
of benut kunnen worden. Het betreft zaken zoals het plaatsen van een geluidscherm voor 
complexbewoners, wijzigingen in energievoorziening en brandveiligheid, een convenant met het 
bedrijfsleven en wijzigingen in de wetgeving. Belangrijk is hierbij gedurende het gehele proces een 
openhouding niet alleen intern naar het project, maar ook extern naar de omgeving te houden. 
 
Succesvolle verplaatsing: 
-Een succesvolle verplaatsing is vooral het resultaat van een proces en niet van het fysieke 
verplaatsen zelf. Veel projecten zijn onder druk van de politiek ontstaan. Vaak is dit de druk om een 
acuut huisvestingsprobleem op te lossen op een min of meer toevallig beschikbare locatie en met 
een snel te bouwen systeem. In alle gevallen is een tijdelijke bouwvergunning verleend. De 
tijdelijkheid heeft als direct gevolg dat men kiest voor goedkope en snelle bouwmethoden als 
systeembouw of unitbouw. Verplaatsbaarheid is slechts bij een deel van de projecten een belangrijk 
criterium geweest. Bij de overige projecten is verplaatsbaarheid een resultante van de keuze voor 
unitbouw.  

http://www.hotelatwork.nl/en/
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-Op het moment dat het complex gerealiseerd is verflauwt of verdwijnt de politieke aandacht. Bij de 
eigenaar verschuift de aandacht van realisatie naar beheer. De taak van de bouwer is op dat moment 
afgelopen, de verplaatser is nog niet in zicht.  
-Een succesvolle verplaatsing wordt gekenmerkt doordat men zich al vóór de eerste plaatsing heeft 
gerealiseerd dat het complex t.z.t. verplaatst dient te worden. Men heeft daar bij de keuze van het 
initiële product (de woning/unit/studio) al rekening mee gehouden, maar evenzeer bij de inrichting 
van het terrein, de exploitatie, de luxe „extraatjes‟ in inrichting, het beheer en de huurcontracten, 
etc. Het gehele proces dat vooraf gaat aan de verplaatsing, is van grote invloed op de mogelijkheden 
en het succes van de fysieke verplaatsing zelf.  
 
Kenmerken van een geslaagde verplaatsing: 
-Lange geplande economische exploitatietermijn (op 1 of meerdere locaties);  
Een tijdelijk woningcomplex is pas na 10-15 jaar rendabel. Wanneer er kosten voor verplaatsing 
worden gemaakt, wordt deze termijn langer. Alle onderzochte complexen kunnen verplaatst worden, 
maar de (één of meerdere) verplaatsing(en) moeten binnen de exploitatietermijn worden 
terugverdiend. De exploitatietermijn waar de exploitant rekening mee houdt varieert van 15-50 jaar. 
Een financiële verkenning over de totale exploitatietermijn is van grote invloed op het inzicht in en 
de randvoorwaarden voor de verplaatsing zelf.  
 
Politie en mind sets: 
Het denken in levenscycli is in belangrijke mate bepalend voor het succes van een verplaatsbaar 
complex. De echt succesvolle verplaatsingen kenmerken zich doordat men vooraf al de verplaatsing 
in had gepland. Hoewel daarbij nog niet elk detail inzichtelijk is, kunnen wel de factoren inzichtelijk 
gemaakt worden die bij verplaatsing spelen. Op basis hiervan is een begroting te maken, alsmede 
een actie plan en (indien locatie bekend) een ruimtelijk plan. Initiatiefnemers die de hele 
levenscyclus in ogenschouw nemen, boeken het grootste succes.  
 
-Doelgroepen niet mengen; 
Hoewel de motivatie nogal uiteen loopt, wordt steeds de conclusie getrokken dat je doelgroepen 
niet moet mengen. Studenten en niet-studenten stellen andere eisen aan hun locatie en levenswijze. 
Dit vraagt een ander beheer van het complex.  
 
-Goed beheer is essentieel; 
Beheer is geen sluitpost. Wanneer het beheer onvoldoende is, treedt snel verloedering op. De kans 
hierop bij verplaatsbare projecten is groter dan normaal, omdat bewoners weten dat hun verblijf 
tijdelijk is en zij zich daarom niet aan de locatie en woning binden. Ook een uitstraling van 
„tijdelijkheid‟ geeft extra risico op verloedering. Het complex krijgt een slecht imago en verliest het 
draagvlak voor de verplaatsing. Pas daarom vanaf het allereerste begin een intensief beheer toe en 
bekijk later of dit kan verminderen. Bij woongroepen of onzelfstandige wooneenheden zijn 
natuurlijke beheer- en selectiemaatregelen aan te bevelen (bijv. woongroepen zelf nieuwe bewoners 
laten aandragen). Het is te overwegen om in (kleine) studentencomplexen één student als dagelijks 
beheerder aan te wijzen.  
 
Financiën en uitvoering: 
-Geen enkel complex is binnen 5 jaar rendabel; 
De wet bepaalt dat tijdelijke bouwwerken slechts 5 jaar in stand mogen worden gehouden. Geen 
enkel wooncomplex is echter binnen 5 jaar financieel rendabel te exploiteren. Dit maakt verplaatsing 
noodzakelijk, zodat het wooncomplex op meerdere achtereenvolgende locaties geëxploiteerd kan 
worden.  
Zonder verplaatsing is een complex in 10-15 jaar rendabel te krijgen. Deze termijn wordt langer 
naarmate hogere investeringen zijn gedaan, dan wel de verplaatsingskosten toenemen.   
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-Snel en goedkoop bouwen niet verwarren met verplaatsbaar bouwen;  
Snel en goedkoop bouwen is niet per definitie hetzelfde als verplaatsbaar bouwen. Bij het bepalen 
van de strategie dient goed overwogen te worden of verplaatsbaarheid een issue is, omdat de kosten 
van een verplaatsing per type product sterk verschilt (van € 3.000 tot € 20.000). Snel en goedkoop 
bouwen kan ook een gerechtvaardigde strategie zijn. 
 
-Uitstraling; 
Een pand met een goedkope uitstraling is minder gewild bij huurders en omgeving. Tevens is zo‟n 
pand moeilijker te beheren. Voorkom daarom een „tijdelijke‟ en „goedkope‟ uitstraling met (kleine) 
architectonische verrijkingen. 

 
Flexibiliteit vs logistiek  
-Weinig aanpassingen;  
De kans is groot dat het te verplaatsen complex niet exact in dezelfde opstelling kan worden 
herplaatst. Aanpassingen aan het complex maken de kosten hoger, veroorzaken dat een deel van het 
complex niet meer gebruikt kan worden (afval) en maken dat hertoetsing bij de vergunningaanvraag 
nodig is. Weinig aanpassingen vergroot daarmee de kans op succes bij de verplaatsing.  
-Complex – unit;  
Indien het complex is opgebouwd uit identieke units, is de verplaatsbaarheid gemakkelijker en groter 
dan wanneer het opgebouwd is uit units van verschillende afmeting en uitvoering. Zij hoeven 
waarschijnlijk niet opnieuw getoetst te worden aan het bouwbesluit en leveren minder logistieke 
problemen op.  

  



 

13 
 

Bijlage 3 Tekenwerk  
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Bijlage 3.4 Plattegrond eerste verdieping doelgroep twee middellang verblijf 
Bijlage 3.5 Doorsneden constructie en daglicht  
Bijlage 3.6 Begroting ontwerpvariant D 
Bijlage 3.7 Samenhang functies  
Bijlage 3.8 Elektra tekening directe toevoer elektriciteit tussen kas en woningen 
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Bijlage 3.2 Impressie gevel gebouw  
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Bijlage 3.3 Plattegrond begane grond doelgroep één kortverblijf  
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Bijlage 3.4 Plattegrond eerste verdieping doelgroep twee middellang verblijf 
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Bijlage 3.5 Doorsneden – constructie  en daglicht  
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Bijlagen 3.6 Begroting ontwerpvariant D 
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Bijlagen 3.7 Samenhang functies 
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Bijlagen 3.8 Elektra tekening directe toevoer elektriciteit tussen kas en woningen 

 


