Aan:

Het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten
t.a.v. de voorzitter de heer E. Roemer
Datum:
15 juni 2020
Onderwerp: Reactie op eerste advies

Geachte heer Roemer,
De VHA (Vereniging Huisvesters Arbeidsmigranten) heeft met veel belangstelling
kennis genomen van de eerste aanbevelingen van het Aanjaagteam. De VHA is blij
met de voortvarendheid waarmee U uw opdracht heeft opgepakt. Het advies maakt
duidelijk hoe complex en omvangrijk het thema goede woon-en werkomstandigheden
voor arbeidsmigranten is. En dat er anno 2020 – ook zonder de corona uitbraak- nog
een fors achterstallig onderhoud is bij de verantwoordelijkheidsverdeling en het
daadwerkelijk realiseren van betere leef en werk omstandigheden.
De meeste aanbevelingen uit het advies zijn nuttig en noodzakelijk. Opvolging en
verwerking in wet- en regelgeving zal echter veel tijd kosten en kent een onzekere
uitkomst. Zeker waar het de resultaatgerichte samenwerking tussen alle betrokken
overheden, instanties en bedrijfssectoren betreft, weerspiegelen volgens de VHA de
aanbevelingen van het aanjaagteam niet de urgentie waar de verbetering van de
leefomstandigheden en bescherming van de arbeidsmigranten om vraagt. Uw
constatering “De kwaliteit van huisvesting van arbeidsmigranten is vaak ondermaats”
(aanhef paragraaf 2) is verontrustend en vraagt ook om onmiddellijke actie. In een
visie kun je moeilijk wonen.
De VHA heeft recent in een brief aan ruim honderd gemeenten een tiental praktische
aanbevelingen gedaan om de bouwproduktie al op korte termijn te versnellen en te
verhogen. Zonder dat daar overheidsgeld voor nodig is! Wij zijn graag bereid om
deze praktische punten aan U toe te lichten en te helpen bij het vertalen in gerichte
acties op regionaal en locaal niveau. Mogelijk is er ook bij Uw komende
regiobijeenkomsten en hoor gesprekken ruimte voor de uitwerking van praktische
samenwerking voor de versnelling van de produktie van corona-veilige huisvesting.
Hoogachtend,

Drs J.J.P.M. Thönissen
Voorzitter VHA
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