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Stichting Normering Flexwonen
Stichting Normering Flexwonen beheert de registers van ondernemingen die
aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten voldoen en onderhoudt
deze normen. Organisaties die huisvesting voor arbeidsmigranten aanbieden
kunnen en certificaat van de Stichting Normering Flexwonen behalen. Hiervoor
dienen zij te voldoen aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten.
Huisvestingslocaties van de organisaties die zich aanmelden bij de Stichting
Normering Flexwonen worden jaarlijks gecontroleerd. Voldoet de huisvesting
niet, en worden zaken niet snel hersteld, dan wordt de aanbieder van
huisvesting uit het register van de Stichting Normering Flexwonen geschreven.

Update Corona-ontwikkelingen - Kabinetsreactie op Advies
Aanjaagteam huisvesting arbeidsmigranten
Op 11 juni verschenen de eerste aanbevelingen van het Aanjaagteam bescherming
arbeidsmigranten o.l.v. Emile Roemer. Klik hier om de brief te lezen.
De dag ervoor, op 10 juni heeft het SNF-bestuur uitgebreid met Emile Roemer gesproken
over de huisvesting van arbeidsmigranten, de tekorten aan huisvesting, de coronamaatregelen van SNF en de SNF-plannen voor de toekomst. Het bestuur heeft de
kabinetsreactie afgewacht welke van de adviezen worden overgenomen in verordeningen of
andersoortige maatregelen.
Het advies van het Aanjaagteam geeft aanbevelingen voor de korte en de lange termijn. De
kabinetsreactie van 3 juli jl. gaat vooral in de op kortetermijnmaatregelen. Zie hier de
kabinetsreactie. Ten aanzien van huisvesting is het kabinet van mening dat in de toekomst
meer privacy moet worden gerealiseerd voor de arbeidsmigranten, maar dat dat op dit
moment nog niet te realiseren is, vanwege het tekort aan huisvesting. Dat tekort zou sterk
stijgen en over de kostenverhoging die die maatregel met zich meebrengt, moet ook goed
worden nagedacht. Voor de korte termijn ziet het Kabinet dus nog geen kans het advies 2.2
over één persoon per slaapkamer voor werknemers in kritieke sectoren over te nemen. Het
SNF-bestuur blijft vanzelfsprekend in gesprek met het Aanjaagteam over de
verbetermaatregelen voor de toekomst.
Eerder, op 4 juni, vermeldden we in de ‘update corona-ontwikkelingen’ dat sociale partners
een protocol aan het ontwikkelen waren voor werken, wonen, vervoer en zorg voor
arbeidsmigranten. SNF had het voornemen om dat protocol, zodra het protocol beschikbaar
was, breed te communiceren aan alle aangesloten ondernemingen. Ook zouden de SNFinspecteurs de naleving van die maatregelen toetsen en bij niet naleven dit signaleren aan de
onderneming. Ondertussen lijkt het er op dat het protocol toch niet wordt gepubliceerd.
Het Kabinet heeft als korte termijnmaatregel uit het advies van het Aanjaagteam geen
aangepaste eisen ten aanzien van huisvesting overgenomen.
SNF doet nog steeds een dringend appèl op de aangesloten ondernemingen om zich een
goed huisvester en goed werkgever te tonen. Dat houdt in dat de maatregelen van het RIVM
worden nageleefd, dat extra aandacht aan hygiëne wordt geschonken, dat zieke mensen op
een goede manier in quarantaine kunnen blijven en dat waar mogelijk extra ruimte wordt
gecreëerd.
SNF blijft controleren op de SNF-normen. Het is aan de overheid om op naleving van de
covid-19-maatregelen, die voor iedereen van toepassing zijn, te controleren. Daar waar SNF
signalen krijgt dat niet aan de SNF-eisen wordt voldaan, worden die signalen nagetrokken en
indien nodig worden passende maatregelen getroffen conform de SNF-norm en -

reglementen. Mochten SNF-inspecteurs bij hun inspecties constateren dat er sprake is van
ernstige onveilige situaties, dan zullen zij dat, conform normonderdeel 5.3 melden bij SNF die
een melding zal doen bij het bevoegd gezag.
Wat betreft de inspecties is steeds het uitgangspunt geweest om de inspecties zo veel
mogelijk door te laten gaan.
• Administratieve inspecties worden nu ‘op afstand, online’ uitgevoerd.
• Inspectie op locaties worden uitgevoerd, op locaties waar op het moment van inspectie
niemand aanwezig is of afstand houden goed mogelijk is.
• In uitzonderlijke gevallen is in de afgelopen maanden uitstel verleend voor de inspectie op
locaties bijvoorbeeld als er veel zieken waren. Er zijn in totaal bij 30 ondernemingen
inspecties uitgesteld. Deze worden in de komende weken ‘ingehaald’.
Vanaf 1 juni worden inspecties in principe uitgevoerd met in achtneming van de genoemde
voorzorgsmaatregelen, tenzij er echt heel dringende redenen zijn waarom dat niet mogelijk is.

Managementrapportage 1 juli 2020
Deze managementinformatie is gegenereerd uit het locatieregister van SNF.
In deze rapportage is de ontwikkeling in het aantal ondernemingen en het aantal
locaties sinds 1-8-2018 opgenomen.
Per 1-1-2020 zijn locaties die niet bewoond zijn ook niet meer meegenomen in
onderstaande cijfers. De cijfers van vóór 1-1-2020 zijn ook gecorrigeerd voor niet bewoonde
locaties, zodat de trend correct is weergegeven. Lees meer >
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