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Inleiding 

In dit verslag zal gekeken worden hoe een voorziening voor kort verblijf van arbeidsmigranten er Oud 
Charlois er uit zou moeten zien.  

Waarom  is  dit  een  relevante  vraag?  In  de  eerste  plaats  omdat  Rotterdam  te maken  krijgt met 
overbevolkte  slaappanden,  die  voor  een  groot  deel  bewoond worden  door  arbeidsmigranten  uit 
Midden  en  Oost  Europa.  Geluidsoverlast,  bouwtechnisch  verval  door  overbewoning  en 
onhygiënische toestanden zijn hiervan het gevolg. Bovendien zouden overbevolkte slaappanden als 
een humanitair probleem gezien kunnen worden. Dit alleen al  is  reden genoeg om een alternatief 
voor  deze  slaappanden  aan  te  beiden.  In  hoofdstuk  2  zullen  deze  zaken  uitgebreid  aan  de  orde 
komen. 

In  de  tweede  plaats  is  er  sprake  van  een  integratievraagstuk.  Een  groot  deel  van  de 
arbeidsmigranten, die met een tijdelijk arbeidscontract naar Nederland gekomen zijn, willen langere 
tijd in Nederland blijven. Er zitten steeds meer kinderen uit Midden en Oost Europa op Rotterdamse 
scholen. Dat de kennis van de Nederlandse  taal onder Midden‐ en Oost‐Europeanen erg   slecht  is, 
doet vermoeden dat de  integratie  in de Nederlandse samenleving een probleem kan worden. Ook 
hierover is meer te vinden in hoofdstuk 2. 

De onzichtbaarheid van Midden‐ en Oost‐Europese arbeidsmigranten  

Ten derde  is het  interessant om naar deze groep  te kijken bij wijze van voorbeeld van de manier 
waarop  Nederland  om  gaat met minderheden.  Hierbij  is  vooral  de  onzichtbaarheid  van  de  snel 
groeiende groep arbeidsmigranten uit Midden en Oost Europa opvallend.  

Arbeidsmigranten  zijn  volgens  Han  Meyer  (2006)  de  meest  pure  vertegenwoordigers  van  de 
moderne cultuur, doordat zij zich losmaken van hun bestaande context om elders een nieuw bestaan 
op te bouwen.   Meyer verwijst naar Hannah Arendt, die stelt dat voor een open en democratische 
samenleving  publiek  domein  noodzakelijk  is.  De  essentie  van  dit  publieke  domein  is  dat  het  ‘de 
mogelijkheid  biedt  de wereld  vanuit  zoveel mogelijk  perspectieven  te  zien’. Hiervoor  zijn  burgers 
nodig die zich openstellen voor nieuwe ervaringen en niemand uitsluiten uit dit publieke domein. De 
openbare  ruimte  zou de  ruimtelijke variant van dit publieke domein moeten vormen. De opkomst 
van Geert Wilders maakt  laat  zien  dat  de  vraag  in hoeverre we  bereid  zijn  onszelf  in  andermans 
schoenen te plaatsen nog altijd een relevante kwestie is.  

Vanuit dit perspectief gerendeerd is het problematisch dat Midden‐ en Oost‐Europeanen, hoewel zij 
een  steeds  belangijker  rol  binnen  de  Rotterdamse  economie  vervullen,  niet  zichtbaar  zijn  in  de 
openbare ruimte. Daarin verschilt deze groep van een andere minderheid, de moslims. De islam veel 
zichtbaarder in de openbare ruimte, bijvoorbeeld door halal‐slagers, hoofddoekjes, moskeeën en een 
incidentele boerka. Dat deze zichtbaarheid conflicten op scherp kan zetten is duidelijk.  

Onzichtbaarheid  kan  echter  ook  tot  problemen  leiden.  Hajer  en  Reijndorp  (2001)  verwijzen  naar 
Immanuel  Kant,  die  stelt  dat  oordelen  tot  stand  komen  door  de  confrontatie met  anderen.  De 
confrontatie met anderen, die plaats vind  in de openbare ruimte,  is volgens hen daarom bepalend 
voor de manier waarop mensen een oordeel vormen. “De eigen waarneming en directe confrontatie 
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kan  stereotypering en  stigmatisering voorkomen.” Volgens Oliver Marchart  (2002) kan een gebrek 
aan conflict  in het publieke domein erger  zijn dan het bestaan van conflicten. Wanneer  conflicten 
onmogelijk  gemaakt worden  zal  eerst  apathie  ontstaan, maar  volgt  uiteindelijk  een  explosie  van 
antagonisme. Dit ziet Marchart als een oorzaak van de opkomst van extreem‐rechtse bewegingen in 
Europa.  

Deze manier van kijken naar de openbare  ruimte zal  in dit verslag niet verder uitgewerkt worden, 
maar heeft wel een rol gespeeld in de keuze van het onderwerp.  

Opbouw van het verslag  

In het komende hoofdstuk zal informatie gegeven worden over de situatie waarin arbeidsmigranten 
uit Midden  en Oost  Europa  zich  bevinden.  In  het  bijzonder  zal  aandacht  besteed worden  aan  de 
minderheid  van  hen  die  gehuisvest  wordt  in  illegale  slaappanden.  Er  wordt  gekeken  naar  het 
huisvestingsbeleid  dat  voor  deze  groep  gevoerd  wordt.  Tenslotte  wordt  een  referentieproject 
geanalyseerd.  

Hoofdstuk  drie  bestaat  uit  een  vergelijking  van  drie  varianten  voor  de  tijdelijke  huisvesting  van 
arbeidsmigranten  in  Oud  Charlois.  Eerst  worden  de  eigenschappen  besproken  die  de  op  alle 
varianten  van  toepassing  zijn. Hierna wordt  uitgelegd waarom  gekozen  is  voor  de  drie  varianten. 
Tenslotte  volgt  de  bespreking  en  vergelijking  van  de  drie  varianten  zelf:  een  centraal  punt,  een 
netwerk en een centrum met filialen. 

In  hoofdstuk  vier  zal  de  tweede  variant  (netwerk)  verder  uitgewerkt  worden.  Zowel  de  interne 
inrichting  als  de  relatie  met  de  buurt  wordt  besproken.  Hierna  worden  enkele  mogelijke 
buurtvoorzieningen genoemd die met deze variant te combineren zijn. 
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De huisvesting van arbeidsmigranten 

Eerst zal gekeken worden wat voor mensen uit Midden‐ en Oost‐Europa er naar Rotterdam komen, 
en naar Oud Charlois  in het bijzonder. Om te bepalen welke huisvestingsvorm passend  is voor Oud 
Charlois  is deze  informatie erg belangrijk. Vervolgens wordt gekeken naar de manier waarop zij nu 
gehuisvest worden,  in het bijzonder naar de minderheid die woont  in  illegale  slaappanden. Hierna 
wordt  gekeken  naar  het  huidige  beleid  om  slaappanden  tegen  te  gaan  en  de  huisvesting  van 
arbeidsmigranten  in  goede  banen  te  leiden.  Tenslotte wordt  gekeken  naar  een  referentieproject: 
Hotel Groenflex in Wateringen.  

Eigenschappen van Rotterdamse arbeidsmigranten uit Midden‐ en Oost‐Europa 

In Rotterdam verblijven naar schatting 15.000 personen afkomstig uit Midden en Oost Europa. Ruim 
vijfduizend van hen staan  ingeschreven  in het bevolkingsregister. Er wordt dus vermoed dat er een 
grote groep in Rotterdam verblijft die zich niet heeft geregistreerd. (Gemeente Rotterdam, 2009) 

Midden en Oost Europeanen vormen volgens deze schatting ongeveer drie procent van de bevolking 
van Rotterdam.  Op basis van de geregistreerde Midden‐ en Oost Europeanen bestaat er de volgende 
verdeling naar  land van herkomst: 47% Polen, 18% Hongaren, 10% Roemenen, 10% Hongaren, 15% 
overige nationaliteiten. Hiervan zijn de Bulgaren de  sterkst groeiende groep:  in 2008 groeide deze 
groep met 75%. Ook het aantal Polen blijft groeien: met 14% in 2008. (Gemeente Rotterdam, 2009)  

Het overgrote deel van de Midden en Oost‐Europeanen die naar Nederland komen, zijn volgens deze 
cijfers  afkomstig  van  landen  binnen  de  EU.  Binnen  de  EU  is  er  in  principe  een  vrij  verkeer  van 
personen en goederen: zij zijn dus vrij om zich in Nederland te vestigen. Om in Nederland te werken 
hebben  arbeidsmigranten  uit  Roemenie  en  Bulgarije  de  komende  jaren  nog  een werkvergunning 
nodig.  Voor  de  andere  EU‐landen  is  een  werkvergunning  niet meer  vereist.  Door  te  werken  als 
(schijn)zelfstandige weten veel Roemenen en Bulgaren onder deze regel uit te komen.  

Wat  zijn  de  behoeften  van  de  Midden‐  en  Oost‐
Europeanen  in  Rotterdam?  Er  is  weinig  onderzoek 
gedaan  naar  deze  groep  als  geheel, maar wel  naar 
Polen  in het bijzonder. Bijna de helft van de Midden‐ 
en Oost‐Europeanen komt uit Polen. De beschikbare 
informatie  over  de  Rotterdamse  Polen  en  de 
Rotterdamse  Midden‐  en  Oost‐Europeanen  komt 
grotendeels  met  elkaar  overeen.  Daarom  zal 
informatie  uit  het  rapport  ‘Polen  in  Rotterdam’ 
(Gemeente Rotterdam, 2008), een meer gedetailleerd 
onderzoek waarin uit meerdere bronnen, waaronder 
expertinterviews en straatenquêtes in Poolse winkels, 
een  beeld  gegeven  wordt  van  de  leefsituatie  van 
Polen in Rotterdam. Verder onderzoek is nodig om er 
zeker van te zijn dat andere groepen Midden‐ en Oost 
Europeanen,  bijvoorbeeld  Bulgaren,  in  dezelfde  Midden‐ en Oost‐Europeanen naar afkomst. 
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situatie verkeren.  

Het overgrote deel van de Rotterdamse Polen is te zien als arbeidsmigranten. In dit onderzoek wordt 
duidelijk  gemaakt  dat  er  twee  groepen  Polen  in  Rotterdam  zijn.  Enerzijds  zijn  er  relatief  oudere 
vaklieden, die vaak in de bouw werken en in meerderheid een gezin in Polen hebben. Deze groep is 
vrij stabiel en woont in meerderheid ten noorden van de Nieuwe Maas. De andere groep bestaat uit 
mensen die  relatief  jonger zijn, vaak een opleiding hebben, en  in alle economische sectoren actief 
zijn. De meeste nieuwe immigranten uit Midden‐ en Oost‐Europa horen hierbij. Deze groep is vooral 
in  Rotterdam  Zuid  te  vinden,  en  dit  is  dan  ook  de  plek waar  de meeste  nieuwe migranten  zich 
vestigen. Oud Charlois krijgt dus vooral te maken met deze groep. Als reden voor het grote aandeel 
Midden‐  en Oost‐Europeanen wordt  het  hoge  percentage  particulier woningbezit  in Oud  Charlois 
genoemd. Dit is aantrekkelijk vanwege de lage huren en beperkte supervisie.  

De  wens  om  in  Rotterdam  te  blijven  werken  ligt  hoger  dan  vaak  gedacht  wordt.  30%  wil 
waarschijnlijk  langer dan vijf  jaar blijven, 29% weet het nog niet.  In de naast Oud Charlois gelegen  
Tarwewijk  (Van  de  twee  nader  bekeken  buurten  in  ‘Polen  in  Rotterdam’  lijkt  de  Tarwewijk  het 
meeste op Oud Chairlois) zijn deze percentages nog  iets hoger: 31% wil blijven, 31% weet het nog 
niet. Slechts 11 tot 15 procent van de Polen spreekt Nederlands. (Gemeente Rotterdam, 2008) 

 

Twee groepen arbeidsmigranten uit Midden en Oost Europa, één hoofdzakelijk in Rotterdam Noord en  één in 
R d Z id
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Als  positieve  eigenschappen 
van  Nederland  noemen 
Polen  vrijheid  en  tolerantie, 
architectuur  en  landschap, 
vriendelijke  mensen,  goede 
infrastructuur,  en  orde  en 
netheid.  Als  minder 
aangename  zaken 
benoemen  ze  het  eten,  het 
weer  en  de  afstandelijke 
mentaliteit.  Factoren  die  in 
Nederland  wonende  Polen 
met elkaar verbinden zijn de 
kerk, Poolse verenigingen en 
Poolse  winkels.  (Korf  et  al., 

2008) Ongeveer de helft voelt zich thuis in Rotterdam. (Gemeente Rotterdam, 2008) 

Het  aantal  kinderen  van Midden  of Oost‐Europese  afkomst  dat  op  de Rotterdamse  scholen  stijgt 
sterk. In 2008 zaten er 656 kinderen op school. De gemeente Rotterdam ziet deze toename als een 
probleem, en als een teken van mogelijke toekomstige integratieproblemen. Daarom worden  onder 
andere  extra  schakelklassen  georganiseerd  en  is  er  bijzondere  aandacht  voor  deze  groep  bij  de 
leerplichtambtenaren. Er wordt namelijk vermoed dat er ook  leerplichtige  kinderen uit Midden of 
Oost Europa in Rotterdam wonen die niet naar school gaan. (Gemeente Rotterdam, 2009) 

Een huisvestingsprobleem 

Hoe  zijn deze Midden‐ en Oost‐Europeanen  gehuisvest? De meeste Polen wonen niet  zelfstandig. 
55% deelt een woning met onbekenden. Vijf procent deelt  zelfs een kamer met onbekenden.   De 
werkgever is met name voor nieuwe immigranten erg belangrijk voor de huisvesting. Vijftien procent 
vindt onderdak via de baas.  (Gemeente Rotterdam, 2008) 

Slaappanden, panden clandestien waar 
veel  meer  migranten  verblijven,  dan 
toegestaan  worden  gezien  als  een 
probleem.  In het beleidsjargon worden 
deze  slaappanden  irreguliere 
verblijfsinrichtingen  (IVI’s) genoemd.  In 
de  tweede  heft  van  2008  spoorde  de 
Gemeente  Rotterdam  107  irreguliere 
verblijfsinrichtingen  op.  In  68  daarvan 
zaten  Midden‐  en  Oost‐Europeanen. 
(Gemeente Rotterdam, 2008)  

Over de mate van overlast die dit met 
zich  meebrengt  wordt  verschillend 
gedacht.  De  Gemeente  Rotterdam 

Drie slaapplaatsen op één kamer, een voorbeeld van een illegale 
verblijfsinrichting. Foto: NOS.

 

Het percentage Midden‐ en Oost‐Europeanen dat wens in Rotterdam te blijven 
werken, vergeleken met percentage dat Nederlands spreekt.  
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(2009)  ziet  woonoverlast  als  een  serieus  probleem.  Er  is  geluidoverlast,  er  zijn  onhygiënische 
toestanden en er is sprake van bouwtechnische schade door overbewoning. Daarom is het van groot 
belang hier tegen op te treden. Volgens Korf et al. (2008) komt er wel woonoverlast wel voor, maar 
wordt de omvang hiervan in de pers overdreven.  

Volgens het rapport  ‘Polen  in Rotterdam’ betalen Poolse arbeidsmigranten €230 tot €260 euro per 
nacht voor een gedeelde kamer,  terwijl een eigen kamer €260  tot €280. Het kleine verschil  tussen 
deze bedragen laat zien dat deze prijzen te maken hebben met de kosten die er tegenover staan voor 
de  verhuurder.  (Gemeente  Rotterdam,  2008)  Het  rekenen  van  forse  tarieven  voor  een  gedeelde 
kamer  is mede mogelijk doordat veel migranten gehuisvest worden door malafide uitzendbureaus. 
Doordat deze uitzendbureaus hun werknemers verkeerd  informeren over verblijfsmogelijkheden en 
hen angst inboezemen voor autoriteiten komen zij hier mee weg. (Gemeente Rotterdam, 2009) 

Huisvestingsbeleid 

Tijdens de tweede migrantentop (Polentop)  in 2007  is  in het bijzonder de huisvestingsproblematiek 
rond Midden‐  en  Oost‐Europeanen  besproken.  Op  initiatief  van  enkele  gemeente  die  te maken 
kregen met een grot instroom van arbeidsmigranten, waaronder Rotterdam en Den Haag, is deze top 
georganiseerd. Gemeenten,  uitzendbureaus, werkgevers  en  corporaties  spraken  hierbij  uit  dat  ze 
gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een fatsoenlijke huisvesting. (van Velzen, 2007) 

Naast het opsporen van  illegale verblijfsinrichtingen voert de Gemeente Rotterdam ook een beleid 
om  de  huisvesting  van  arbeidsmigranten  te  verbeteren.  Enerzijds  wordt  er  een  beleid  gevoerd 
waarbij  in  kwetsbare  buurten maximaal  twee 
personen per woningen toegestaan zijn, terwijl 
buiten  deze  wijken  vier  personen  toegestaan 
zijn.  

Hiernaast  voert  de  Gemeente  een  beleid  om 
malafide  uitzendbureaus  op  te  sporen  en 
uitzendbureaus die meewerken te belonen. Om 
malafide  uitzendbureaus  tegen  te  gaan wordt 
aangedrongen  op  het  verplicht  stellen  van 
certificering.  Bij  wijze  van  beloning  krijgen 
uitzendbureaus  die  meewerken  om 
Rotterdamse werklozen aan het werk te helpen 
in  ruil  hiervoor  extra  faciliteiten.  Naast 
arbeidssubsidie  wordt  ook  een 
voorrangspositie bij de  verdeling  van  tijdelijke 
huisvesting  voor  arbeidsmigranten  in  het 
vooruitzicht gesteld. (Rotterdam, 2009) 

De brancheorganisaties in de uitzendbranche is 
een keurmerk ingesteld voor de huisvesting van 
arbeidsmigranten:  Certified  Flex  Home. 
(ABU/NBBU, 2009) Naast een extra controle of 

 

Het Certified Flex Home keurmerk 
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aan  alle  wettelijke  eisen  wordt  voldaan  zijn  er  nog  twee  extra  eisen  gesteld.  Ten  eerste moet 
minimaal  tien  vierkante meter woonruimte  per  persoon  beschikbaar  zijn.  Dit  is  nog  allesbehalve 
vanzelfsprekend. Bovendien  is ook het principe vastgelegd dat het uitzendbureau dat zorgt voor de 
huisvesting hierop geen winst mag maken.  

Dit keurmerk  is bedoeld voor uitzendbureaus om aan anderen, waaronder gemeenten en  inleners, 
duidelijk te maken dat het bureau zijn zaakjes op orde heeft. Een bonafide uitzendbureau kan zich zo 
onderscheiden van de malafide organisaties. Het keurmerk  is  in  juni 2009 geïntroduceerd, en  is al 
aan enkele huisvestingsprojecten toegekend. Het  is  logisch dit keurmerk als uitgangspunt te nemen 
voor de huisvesting in Oud Charlois. Het keurmerk garandeert een fatsoenlijke  levensstandaard voor 
kort verblijf, zonder overdreven luxe. Huisvesting aanbieden die veel meer ruimte biedt dan volgens 
het keurmerk vereist lijkt economisch niet rendabel te zijn.  

In  Rotterdam  lijkt  echter  nog  weinig  gerealiseerd  te  zijn  wat  betreft  tijdelijke  huisvesting  voor 
arbeidsmigranten. Er zijn nog geen voorbeeldprojecten op dit gebied te vinden  in de stad. Daarom 
zal  gekeken  worden  naar  een  voorbeeldproject  dat  in  het  buitengebied  gerealiseerd  is:  Hotel 
Groenflex in Wateringen.  

Referentieproject: Hotel Groenflex 

Om  te  kijken  hoe  een  centrale  opvang  voor  arbeidsmigranten  in  Charlois  zou  kunnen werken  is 
gekeken naar een referentieproject: Hotel Groenflex in Wateringen. Dit project wordt zowel door de 
opdrachtgever,  uitzendbureau  Groenflex,  als  door  de  gemeente  Westland  gepresenteerd  als  de 
manier waarop je de opvang voor arbeidsmigranten uit Midden‐ en Oost‐Europa moet regelen. Door 
te  kijken naar  een  typisch  voorbeeld  van  een  grootschalige opvang, worden de  voor‐  en nadelen 
hiervan duidelijk. Dit is nuttig voor het maken van een afweging tussen grootschalige of kleinschalige 
huisvesting voor arbeidsmigranten in Oud Charlois. Tijdens een bezoek aan Hotel Groenflex is aan de 

Locatie Hotel Groenflex: Een geïsoleerde locatie in het Westland. 
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hand  van  een  gesprek  met  de  conciërge,  een  intercedent  en  een  via  Groenflex  werkende 
uitzendkracht geprobeerd een beeld te krijgen van het functioneren van deze instelling.  

Hotel Groenflex  is  een  pension  voor  de  uit  Polen  afkomstige werknemers  van  het  uitzendbureau 
Groenflex. Zij spreken zelf van een ‘Polenhotel’. Dit uitzendbureau is actief in verschillende sectoren, 
maar werkt vooral  in de tuinbouw, de haven en de bouw. Er  is plek voor 300 personen. Gemiddeld 
slapen er drie personen op een kamer. Omdat er overcapaciteit is wordt momenteel een deel van de 
kamers verhuurd aan buitenlands technisch personeel, dat aan een elektriciteitscentrale werkt.  

De  locatie  in Wateringen  was  toeval:  Groenflex  zocht  een  pand  dat  verbouwd  kon  worden  tot 
pension,  en  deze  werd  gevonden  in  Wateringen.  Het  als  kantoorpand  onverhuurbaar  gebleken 
gebouw  is eigendom van Groenflex en door hen  in eigen beheer verbouwd. Het  is gelegen op een 
bedrijventerrein, zonder stedelijke voorzieningen. Het kantoor van Groenflex  is ook op deze  locatie 
gevestigd. 

Er  is  een  duidelijke  scheiding  aanwezig  tussen  de  ruimten  voor  uitzendkrachten  en  die  voor  het 
personeel  van  Groenflex.  Contact  tussen  medewerkers  van  Groenflex  en  uitzendkrachten  vindt 
plaats aan verschillende balies hier tussenin. Bij binnenkomst bevindt links een smalle gang met aan 
weerszijden  slaapvertrekken. De drie  verdiepingen hierboven bestaan uitsluitend uit gelijksoortige 
gangen. Rechts op de begane grond  liggen de ruimten van het uitzendbureau zelf en de eetzaal. Bij 
de  ingang  is  een ontvangstbalie, waarachter  zich de  ruimte bevindt waarvandaan  facilitaire  zaken 
geregeld worden. De conciërge en de beveiligers werken vanuit deze ruimte. Verder op de gang naar 

 

Het zelfbenoemde ‘Polenhotel’, Hotel Groenflex. Foto: Gerard Vlekke 
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rechts  vind  je  de  eetzaal.  Bij wijze  van  vermaak  bevindt  zich  hier  een  televisie met  bank  en  een 
pouletafel. Naast de eetzaal  ligt de kantoorruimte van het uitzendbureau. Het werk wordt verdeeld 
aan  een  balie:  een  opening  in  de wand  tussen  de  kantoorruimte  en  de  eetzaal. Het  eten wordt 
afgehaald aan een balie op de gang, waarachter de keuken  ligt. Aankleding  in de vorm van posters, 
schilderijen of planten is in de gemeenschappelijke ruimten afwezig. Volgens de conciërge “maken ze 
dat toch maar stuk”.  

De  werknemers  van  Groenflex  hebben  een 
nul‐urencontract: is er geen werk dan krijgen 
ze  niet  betaald.  Doordat  de  kamers  in 
hetzelfde  gebouw  zitten  als  het 
uitzendbureau,  kunnen  intercedenten 
uitzendkrachten  op  ieder  moment  van  de 
dag  of  nacht  inroosteren  of  afzeggen.  Ook 
kunnen  zij eenvoudig absenties  controleren. 
Bovendien  zijn  er wekelijks  kamercontroles, 
waarin op straffe van boetes wordt gekeken 
of  er  wel  goed  wordt  opgeruimd.  Er  zijn 
alcoholcontroles  voor  het  autorijden  en  er 
wordt streng gesurveilleerd op overlast door 
feestjes. Wie  zich  niet  aan  de  regels  houdt 
wordt  teruggestuurd  naar  Polen.  Ook 
controle  houden  op  het  wagenpark  wordt 
ook eenvoudiger door  alles op een  centrale 
plek  te  hebben.  De  ligging  op  een 
bedrijventerrein  ziet  Groenflex  als  een 
voordeel: Er zijn geen kroegen in de buurt.  

De  kamer  kost  €  10,50  per  persoon  per 
nacht. De avondmaaltijd (Poolse keuken) is hierbij op weekdagen inbegrepen. Het is niet mogelijk op 
de kamers te koken.  Iedere kamer heeft een douche, toilet en wasbak. Er zijn kamers voor stellen, 
maar het komt ook voor dat stellen bij onbekenden op de kamer terecht komen. Het overgrote deel 
van de uitzendkrachten spreekt geen Nederlands of Engels. Zij hebben weinig vrije tijd: zes dagen per 
week werken  is geen uitzondering. Veel uitzendkrachten gebruiken de gemeenschappelijke  ruimte 
alleen om  te eten, en brengen de vrije  tijd die ze hebben door op hun kamer. Deze beschikt over 
internet en Poolse televisie. Volgens een anonieme uitzendkracht komt drank en drugsmisbruik veel 
voor. Zelf houdt hij het alleen voor omdat het maar tijdelijk is, maar hij kent ook anderen die al meer 
dan twee  jaar naar tevredenheid  in ‘Hotel Groenflex’ verblijven. Hiervoor moet  je, volgens hem, de 
persoonlijkheid hebben. In zijn eigen woorden: “It’s not living, it’s an existance”. 

Groenflex is tevreden over het project en zegt voor andere vestigingen vergelijkbare ‘Polenhotels’ te 
willen.  Wel  zeggen  zijn  in  de  toekomst  te  zullen  kiezen  voor  modulebouw,  in  plaats  van  het 
verbouwen  van  een  bestaand  kantoorpand.  Ook  de  gemeente  Westland  is  enthousiast,  en 
presenteerde  ‘Hotel  Groenflex’  als  voorbeeldproject  in  een  blad  van  het  ministerie  van  VROM 

De aankleding van Hotel Groenflex. 
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(Rikken, 2007).  In de factsheet van VROM, de VIA en de VNG (2008) wordt deze plek opgevoed als 
een voorbeeld van centrale opvang.  

In  het  volgende  hoofdstuk  zullen  eigenschappen  geformuleerd  worden  waaraan  een 
huisvestingsproject  voor  arbeidsmigranten  in  ieder  geval moet  voldoen.  Deze  eigenschappen  zijn 
gebaseerd  op  de  analyse  van  de  arbeidsmigratie  naar  Oud  Charlois  en  de  ervaringen  met  dit 
referentieproject. 
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Drie huisvestingsvormen 

Hoe moet een tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten in Oud Charlois er uit komen te zien? Om 
dit te beantwoorden zal gekeken worden naar drie varianten: een centraal punt, een netwerk en een 
centrum met filialen. 

In de eerst plaats zullen de uitgangspunten en eigenschappen genoemd worden die al deze varianten 
gemeenschappelijk hebben. Vervolgens zal verklaard worden waarom gekeken zal worden naar deze 
drie varianten. Hierna volgen de besprekingen van de drie varianten zelf. 

Gemeenschappelijke eigenschappen 

In de eerste plaats is het belangrijk dat slaappanden, met de bijbehorende overlast en overbewoning, 
uit de wijk verdwijnen. Dit gebeurt door  in plaats hiervan  fatsoenlijke  tijdelijke huisvesting aan  te 
bieden,  die  voldoet  aan  het  Certified  Flex  Home  keurmerk.  Alleen  bonafide  uitzendorganisaties 
mogen hier werknemers onderdak bieden. Kosten zijn hierbij een belangrijk aspect. Alleen wanneer 
de huur  van  een  kamer op een niveau  ligt dat  acceptabel  is  voor  arbeidsmigranten die  geld over 
willen houden aan hun verblijf in Nederland, zal het project succesvol kunnen zijn. Nieuwbouw is om 
deze reden geen logische optie.  

Het  is de bedoeling een voorziening voor tijdelijk verblijf  in te richten. Wanneer  je echter kijkt naar 
de arbeidsmigranten die zich in Oud Charlois vestigen blijkt dat bijna een derde van hen van plan is 
minstens  vijf  jaar  in Rotterdam  te blijven,  terwijl nog  een derde deze mogelijkheid open  laat. De 
short‐stay  voorziening moet dan ook opgevat worden  als  een  tijdelijke  slaapplaats  voor  sommige 
arbeidsmigranten, maar als de eerste stap in een wooncarrière voor anderen.  

Om deze reden is het belangrijk dat de voorziening voor kot verblijf, welke vorm deze ook krijgt, een 
rol gaat spelen in de wijk. Daarom is het belangrijk dat er, als onderdeel van het plan, voorzieningen 
komen  die  zowel  gebruikt  worden  door  de  arbeidsmigranten  zelf  als  door  wijkbewoners.  Ook 
zichtbaarheid  is  belangrijk  voor  de  integratie  in  de wijk.  Als  de  verblijfsvoorziening  van  buitenaf 
herkenbaar  is,  kunnen  buurtbewoners   met  eigen  ogen  zien  waar  en  hoe  arbeidsmigranten  uit 
Midden‐ en Oost‐Europa gehuisvest zijn. Zij zijn dan niet meer aangewezen op de berichtgeving in de 
media. Bovendien zorgt zichtbaarheid voor een duidelijk aanspreekpunt in het geval van overlast.  

De voorziening zal geëxploiteerd worden door woningbouwcorporaties. De ervaring die zij hebben 
met  huisvesting  en  de  sociale  vraagstukken  die  hiermee  samenhangen maken  corporaties  tot  de 
meest  logische  partij  hiervoor.  Voor  een  gezonde  relatie  tussen werkgever  en werknemer  is  het 
bovendien belangrijk om de werkgever als huisbaas op afstand te houden.  

Een centraal punt, een netwerk of een centrum met filialen? 

In een gezamenlijke publicatie van het ministerie van VROM, werkgeversorganisatie VIA (Vereniging 
van  Internationale  Arbeidsbemiddelaars)  en  de  VNG  (Vereniging  van  Nederlandse  Gemeenten) 
(2008)  wordt  gekeken  welke  huisvestingsvormen  er  bestaan  voor  de  huisvesting  van  tijdelijke 
arbeidsmigranten uit Midden‐ en Oost‐Europa. Er worden vier huisvestingsvormen onderscheiden op 
basis  van  twee  criteria:  grootschalig/kleinschalig  en  binnen  de  kern/in  het  buitengebied.  In  Oud 
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Charlois  is  alleen huisvesting binnen  de  kern  van  toepassing. Het  is dan ook  logisch om  zowel  te 
kijken naar een grootschalige als een kleinschalige oplossing, en de voor en nadelen van elk van deze 
varianten tegen elkaar af te wegen.  

Los  van  deze  twee  varianten  zal  ook  een  tussenvorm  overwogen  worden:  een  variant met  een 
centrum  voor  arbeidsmigranten,  gecombineerd met  locaties  voor  huisvesting  door  de wijk  heen. 
Gekeken  wordt  of  deze  manier  van  huisvesten  voordelen  biedt  boven  de  eerder  genoemde 
varianten.  

Voor ieder van de drie varianten zal eerst uitgelegd worden hoe deze uitgewerkt wordt. De plekken 
die gebruikt zullen worden en de relatie tussen deze plekken en de wijk zal hier besproken worden. 
Vervolgens wordt gekeken welke mogelijkheden de variant biedt om  te komen  tot  inpassing  in de 
wijk. Voor een grootschalige short‐stay voorziening zullen heel andere zaken nadruk gelegd worden 
dan bij meerdere kleinschalige voorzieningen. Tenslotte wordt een inschatting gegeven van de voor‐ 
en nadelen die horen bij deze variant. Hierbij zal gekeken worden naar de kwantitatieve bijdrage aan 
het huisvestingsprobleem van migranten, de bestrijding van overlast en de integratie in de wijk.  

 

Variant 1: Een centraal punt 

Is  één  grote  locatie  waar  arbeidsmigranten    gehuisvest  worden  een  goede mogelijkheid  in  Oud 
Charlois?   

De  tevredenheid  van  zowel  de  uitzendorganisatie  als  de  gemeente  over  ‘Hotel  Groenflex’  doet 
vermoeden van wel. Volgens de factsheet van VROM, VIA en VNG (2008) staat overlastbestrijding bij 
deze vorm van opvang centraal. Het grote aantal arbeidsmigranten dat zo opgevangen kan worden is 
een belangrijk pluspunt van een grootschalige opvang. Ook de kans om een gebouw dat anders leeg 
zou  staan  een  nuttige  bestemming  te  geven  wordt  gezien  als mogelijk  voordeel.  Verder  is  een 
grootschalige  voorziening  efficiënt  te  beheren.  Als mogelijk  nadeel wordt  de  acceptatie  door  de 
buurt gezien. 

 

Drie huisvestingsvarianten voor een voorziening voor kort verblijf in Oud Charlois. 
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Wanneer  je  kijkt naar de  locaties die beschikbaar  zijn  in Oud Charlois  voor  grootschalige opvang, 
blijken er weinig leegstaande gebouwen beschikbaar. Een mogelijke plek is het kantoorgebouw bij de 
RET‐remise, dat binnenkort leeg komt te staan. Gevoelsmatig ligt deze plek vlak buiten de wijk, in het 
bedrijventerrein bij de Waalhaven. Voor een grootschalige opvang ligt een plaats buiten de wijk voor 
de hand. Grootschalige opvang past  slecht binnen de  smalle  straten met portiekwoningen  in Oud 
Charlois.  

Doordat RET‐remise buiten de wijk zelf staat, is het niet logisch hier voorzieningen voor de buurt te 
vestigen.  Buurtvoorzieningen  vind  je meestal  op  een  locatie  die  ‘in  de  loop  ligt’.  Er moeten  dus 
functies  komen  die  nog  niet  aanwezig  zijn  in  de  buurt,  die  zo  bijzonder  zijn  dat mensen  speciaal 
hiervoor op pad gaan. Deze gespecialiseerde voorzieningen zijn eerder gericht op Rotterdam Zuid of 
op de hele stad dan op Oud Charlois. Je kunt bijvoorbeeld denken aan een culturele ambassade voor 
één of meer landen uit Midden of Oost‐Europa, of aan een machinewerkplaats die ook voor doe‐het‐
zelvers toegankelijk is.  

Een belangrijk voordeel van een centrale opvang is dat er relatief eenvoudig een groot aantal bedden 
beschikbaar kan komen. Het realiseren van driehonderd slaapplaatsen, zoals  in ‘Hotel Groenflex’,  is 
op  een  centrale  plek  goedkoper  en  vooral  eenvoudiger  dan wanneer  dit  door  de wijk  heen  zou 
gebeuren.  

Is een centraal punt waar arbeidsmigranten gehuisvest worden een goede variant om een einde te 
maken aan de overlast die tegenwoordig nog geassocieerd wordt met arbeidsmigranten uit Midden‐ 
en Oost‐Europa? Vanwege de repressieve woonsituatie valt te verwachten dat zij veel tijd buiten de 
deur door zullen brengen. Vergeleken met een bedrijventerrein  in Wateringen zal verveling  in Oud 
Charlois een minder groot probleem  zijn. Excessen  in drank en drugsgebruik  zijn hierdoor wellicht 
minder.  Toch  valt  van  een  grote  groep  slecht 
geïntegreerde  Midden‐  en  Oost  Europeanen 
eerder overlast dan een positieve bijdrage aan 
de wijk te verwachten. Vanwege de repressieve 
woonsituatie valt te verwachten dat ze veel tijd 
buiten  het  centrum  door  zullen  brengen, 
zonder hier veel te doen te hebben. Het aantal 
slaapplaatsen  dat  de  voorziening  krijgt  is 
bovendien  van groot belang. De buurt  zal niet 
blij  zijn  met  de  komst  van  een  grootschalig 
pension. 

Draagt de opvang op een centraal punt bij aan 
de  integratie  in  de  wijk?  Een  verblijf  in  een 
grootschalig centrum nodigt niet uit om deel te 
nemen  aan  het  buurtleven  of  om  de 
Nederlandse  taal  te  leren.  Het  aanbieden  van 
stedelijke  voorzieningen  in  combinatie  met 
huisvesting  zou  de  integratie  kunnen 
bevorderen, mits  er werkelijk  buitenstaanders 

Short Stay op een centraal punt 
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gebruik van maken. Het  is echter ook mogelijk dat  functies aangeboden vanuit een  centrum voor 
arbeidsmigranten  alleen  andere  Midden‐  en  Oost‐Europeanen  aantrekt.  Een  relatie  tussen  de 
arbeidsmigranten en de buurt is in deze variant ruimtelijk gezien niet vanzelfsprekend.  

Om  deze  redenen  lijkt  een  grootschalige  opvang  niet  geschikt  als model  voor  de  huisvesting  van 
arbeidsmigranten in Oud Charlois. 

Variant 2: Een netwerk 

Is een aantal kleinschalige  locaties voor huisvesting door Oud Charlois heen een goede manier van  
tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten? 

In de  factsheet  van VROM, VIA  en de VNG  (2008) worden  twee  kleinschalige huisvestingsvormen 
binnen de kern genoemd: kamerverhuur en projectwoningen. Kamerverhuur  is de wijze waarop op 
dit moment al de huisvestingvorm voor veel arbeidsmigranten  in Oud Charlois. Hieraan blijken vele 
bezwaren  te  kleven,  met  name  wat  betreft  het  overbewoning  en  toezicht.  Kamerverhuur  door 
particuliere eigenaren  leidt vaak  tot overlast en onveilige of onhygiënische woonomstandigheden. 
Hetzelfde kan het geval zijn bij de verhuur van woonhuizen. Bij woonhuizen  is het echter mogelijk 
zelf te kijken naar de  locaties, de  inpassing  in de buurt en het beheer. Op deze manier zijn er meer 
mogelijkheden  om  overlast  te  voorkomen  en  integratie  te  bevorderen.  Als  voordelen  van  deze 
woonvorm noemt de  factsheet dat het eenvoudig  te realiseren  is. Ook zorgt de kleinschaligheid er 
voor dat er meer mogelijkheden zijn voor sociale controle. Nadeel is dat deze variant moeizamer is in 
beheer en onderhoud. Permanent toezicht op  ieder pand  is onmogelijk, sociale controle  is dus een 
noodzaak.  (Met  huisvesting  in  projectenwoningen wordt  in  de  factsheet  het  tijdelijk  gebruik  van 
woningen die gesloopt gaan worden bedoeld. Deze situatie is in Oud Charlois niet van toepassing.) 

Het beschikbaar komen van woningen zal in deze 
variant  als  uitgangspunt  genomen  worden  bij 
het bepalen van de  locaties voor de huisvesting 
van  arbeidsmigranten.  Woningcorporaties 
hebben  volop  mogelijkheden  om  woonruimte 
ter  beschikking  te  stellen  voor  tijdelijke 
huisvesting. Dit past binnen de doelstellingen die 
de  corporaties  hebben  voor  de  buurt:  het 
opkopen  van  slecht  onderhouden  particuliere 
woningen,  om  meer  toezicht  uit  te  kunnen 
oefenen  op  de  onderhoudstoestand  en  de 
huurders die er wonen. Deze woningen worden 
vooral  in het noordelijke deel van Oud Charlois 
aangekocht,  waar  het  meeste  particuliere 
woningbezit te vinden is. In het zuidelijk deel van 
de  wijk  zijn  al  woningen  in  het  bezit  van 
corporaties.  Het  gespreid  voor  de  wijk 
huisvesten  van  arbeidsmigranten  is  in  deze 
variant het uitgangspunt. Om op het beschikbaar 
komen  van  woningen  in  te  kunnen  spelen  is 

Short Stay volgens een netwerk 
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enige flexibiliteit wat betreft de fasering en de locatie echter noodzakelijk.  

Ook  in  deze  variant  is  het  mogelijk  huisvestvesting  te  combineren  met  het  aanbieden  van 
voorzieningen voor de stad en de arbeidsmigranten zelf. Bij een aantal kleine  locaties door de wijk 
laat  zich met heel andere  functies  combineren dan één  centraal punt. De beperkte  ruimte die op 
ieder van de locaties beschikbaar is, brengt met zich mee dat de voorziening kleinschalig zal moeten 
zijn. De ligging in een van de nauwe straten van Oud Charlois, vaak met een parkeerprobleem, maakt 
het  lastig  om mensen  van  buiten  de  wijk  aan  te  trekken.  De  voorzieningen  zullen  hun  klanten 
grotendeels  moeten  vinden  in  de  buurt  zelf.  Een  café,  een  eethuis  of  een  kinderopvang  zijn 
voorbeelden  van  voorzieningen  goed  passen  binnen  deze  variant.    Omdat  het  lastig  is  zo’n 
voorziening  vanuit  het  niets  op  te  bouwen, wordt  gezocht  naar  ondernemers  en  instellingen  die 
behoefte hebben aan een dependance. Het beheer komt zo in handen van iemand die ervaring heeft 
met  het  draaiend  houden  van  een  voorziening.  Zo  ontstaat  continuïteit  en  een  binding met  de 
bestaande buurtvoorzieningen.  

Het  aantal  slaapplaatsen  dat  op  deze manier  gerealiseerd  kan  worden  hangt  af  van  het  aantal 
woningen dat gebruikt wordt voor  tijdelijk verblijf. Wanneer de begane grond gebruikt wordt voor 
een publieke voorziening, blijven slechts 5  tot 7 kamers per eenheid over. Wanneer  je uitgaat van 
minimaal  tien  vierkante meter woonruimte  per  persoon  is  dit meteen  ook  het maximale  aantal 
bewoners. Omdat  het  opstarten  van  een wooneenheid  in  combinatie met  een  voorziening  in  de 
buurt organisatorisch veel werk  is, zal aanvankelijk maar een beperkt aantal eenheden beschikbaar 
zijn.  Zes  eenheden  die  onderdak  bieden  aan  ongeveer  35  personen  lijkt  in  de  eerste  fase  het 
maximaal haalbare. Het is dan ook belangrijk om alleen personen te huisvesten die mogelijk langere 
tijd blijven en te zorgen voor een goede doorstroming. 

Bij het bestrijden van woonoverlast  is sociale controle erg belangrijk. Permanent toezicht  is  in deze 
situatie niet mogelijk. Daarom is het noodzakelijk dat de bewoners zich verantwoordelijk voelen voor 
hun  woonomgeving.  Dit  kan  gebeuren  door  enerzijds  de  bewoners  in  te  zetten  als  deeltijd 
medewerker van de voorziening op de begane grond. Dit zal de verantwoordelijkheid die zij voelen 
voor de eenheid vergroten. Tegelijkertijd wordt van de bedrijfsleider van deze voorziening gevraagd 
niet alleen op zijn eigen zaak, maak ook op het woongedeelte erboven enigszins toezicht te houden: 
zowel op de toestand van de gemeenschappelijke ruimte als op extreem gedrag van bewoners.  

In deze variant is een relatie tussen de tijdelijke verblijfsvoorziening en de  buurt vanzelfsprekender. 
Doordat er voorzieningen in de buurt komen die ook voor de zittende bewoners een toevoeging zijn, 
zijn  de  tijdelijke  verblijfsvoorzieningen minder  bedreigend  voor  buurtbewoners. Arbeidsmigranten 
bouwen  contacten  in  de wijk  op,  zowel met  klanten  als met  collega’s  in  het  bedrijf waarvan  de 
dependance  onder  hun  kamer  zit. Ook  nadat  zij  uit  de  tijdelijke  verblijfvoorziening  verhuisd  zijn, 
kunnen deze contacten waardevol blijven. Deeltijd‐werk  in een buurtvoorziening, waar Nederlands 
de voertaal is, zal het leren van de Nederlandse taal stimuleren.  

Doordat in deze variant de verbinding tussen wonen en ondersteunende voorzieningen en de buurt 
erg sterk is, lijkt dit een aantrekkelijke optie. Organisatorisch is deze variant mogelijk ingewikkelder. 
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Variant 3: Een centrum met filialen 

Heeft het voordelen op een combinatie te maken van de twee voorgaande modellen; een centraal 
punt voor voorzieningen gecombineerd met wooneenheden door de wijk heen?  

In deze variant wordt wonen in kleine eenheden verspreid door Oud Charlois gecombineerd met een 
centrale  plek  waar  voorzieningen  gevestigd  zijn  gericht  op  Midden‐  en  Oost‐Europese 
arbeidsmigranten. Deze variant is te zien als een combinatie tussen de twee voorgaande. 

De locatiekeuzes die hierbij gemaakt zijn in variant 1 en 2 gelden hier ook. De centrale voorzieningen 
komen, net als in variant 1, in het huidige kantoorgebouw van de RET. De wooneenheden komen, net 
als in variant 2, verspreid door de wijk heen afhankelijk van het beschikbaar komen van woningen.  

Doordat  wonen  en  werken  in  deze  variant  gescheiden  zijn,  is  het  minder  logisch  om 
buurtvoorzieningen  te vestigen  in de RET‐remise. Wanneer er een centrum komt dat zich  richt op 
arbeidsmigranten  uit Midden‐  en  Oost  Europa,  zonder  dat  zij  hier  inwonen,  is  het  logische  hier 
voorzieningen te concentreren die zich richten op de wereld van het werk. Je kunt denken aan een 
opleidingscentrum  in  combinatie  met  een  bestaande  beroepsopleiding,  machineverhuur, 
arbeidsbureaus, voertuigonderhoud en een vervoersknooppunt voor minibusvervoer naar de haven. 
Ook  voor  vrijdagmiddagborrels,  waar  werknemers  van  verschillende  inleners  elkaar  kunnen 
ontmoeten, zou de RET‐remise een logische plek zijn. 

Het  aantal bedden dat  volgens deze methode  gerealiseerd  kan worden  is, net  als  in de netwerk‐
variant, afhankelijk van het aantal wooneenheden dat gerealiseerd wordt. Doordat de begane grond, 
in  tegenstelling  tot de netwerk‐variant, ook  tot de woonruimte  gerekend  kan worden,  kunnen  er 
meer  bewoners  per  eenheid  gevestigd 
worden.  Er  is  plaats  voor  zes  tot  acht 
personen  per  eenheid.  Vergeleken  met  de 
netwerk‐variant zal het  iets eenvoudiger zijn 
om eenheden te realiseren, doordat het niet 
nodig  is  een  ondernemer  of  instelling  te 
vinden die het beheer van de begane grond 
onder  zijn  hoede  wil  nemen.  Toch  valt  te 
verwachten  dat  het  aantal  eenheden, 
aanvankelijk  althans,  beperkt  zal  zijn. 
Hierdoor  zal  het  aantal  bedden  groter  zijn 
dan  in  de  netwerk‐variant,  maar  ver 
achterblijven bij de aantallen op een centrale 
locatie mogelijk zijn.  

Overlast lijkt een groter probleem te zijn dan 
in  de  voorafgaande  varianten.  Doordat  de 
voorzieningen die gerealiseerd worden geen 
relatie hebben met de woonomgeving,  is er 
weinig  toezicht.  Wanneer  er  problemen 
ontstaan  kan  de woningcorporatie    sancties  Short Stay middels een centrum met filialen. 
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instellen. Preventief optreden is echter lastig in deze variant. 

Integratie in de wijk is in deze variant niet vanzelfsprekend. Binnen deze variant zou het logisch zijn 
om het werk op te vatten als de plaats om contacten op te doen. Of het mogelijk is zo contacten met 
Rotterdammers  op  te  doen,  of  dat  er  alleen  contacten  tussen  Midden‐  en  Oost  Europeanen 
onderling  ontstaan,  is  grotendeels  afhankelijk  van  de manier  waarop  het  werk  ingericht  wordt. 
Gemeenten en woningcorporaties hebben hierop weinig invloed. Wel is duidelijk dat aandacht voor 
taalbeheersing  in  dit  geval  erg  belangrijk  is.  Integratie  bij  de  directe woonomgeving  is  binnen  dit 
model een openstaande vraag.  

Doordat  deze  ruimtelijke  variant  er  toe  uitnodigt  de  status  van Midden‐  en Oost‐Europeanen  als 
arbeidsmigrant  te  benadrukken,  ten  koste  van  de  identiteit  als  buurtbewoner,  lijkt  deze  variant 
minder geschikt voor Oud Charlois.  
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Uitwerking 

Van de drie varianten uit het vorige hoofdstuk zal variant 2, de netwerk‐variant, verder uitgewekt 
worden. Hoe  komt  een  gecombineerde wooneenheid  en  buurtfunctie  er  uit  te  zien?  Eerst wordt 
gekeken hoe de  eenheid  er  van binnen uit  kan  komen  te  zien. Vervolgens wordt  ingegaan op de 
verhouding met de buurt. Hierna komen een aantal mogelijk buurtfuncties  langs, met de locaties in 
de wijk die hier bij zouden passen.  

De tijdelijke verblijfseenheid: intern 

Hoe komt een eenheid er van binnen uit te zien? De interne inrichting hangt af van de grootte van de 
woning waarin de eenheid zich vestigt. Het  is de bedoeling dat een eenheid alle verdiepingen van 
een pand gebruikt. Veel woningen in Oud Charlois bestaan nu uit portiekwoningen, die maar een of 
twee verdiepingen beslaan. Waar nodig worden woningen samengevoegd totdat een pand geheel als 
short‐stay voorziening ingericht kan worden.  

Op  de  begane  grond  komt  een  buurtvoorziening.  Afhankelijk  van  het  pand  is  er  op  de 
bovenverdiepingen  ruimte  voor  vijf  tot  zeven  kamers.  Een  van  deze  kamers  wordt  ingericht  als 
woonkamer en keuken. Hiernaast wordt een kamer bestem voor de huisvesting van echtparen. Het is 
niet  ongebruikelijk  voor  arbeidsmigranten  om  als  echtpaarnaar  Nederland  te  komen.  Er  blijven 
hierdoor drie tot vijf kamers over waarin plaats is voor één bed.  

Om te zorgen voor een goede doorstroming  is het de bedoeling dat short‐stay woningen maximaal 
een jaar aan een persoon verhuurd worden. Doordat de woningmarkt op Rotterdam Zuid vrij ruim is, 
moet  het mogelijk  binnen  deze  termijn  vervangende 
woonruimte te vinden. Het is wel mogelijk om langer te 
blijven werken voor de buurtvoorziening op de begane 
grond,  zodat  enige  continuïteit  in  het  personeel  blijft 
bestaan.  

De tijdelijke verblijfseenheid: naar buiten toe 

Het is belangrijk dat de buurtvoorziening op de begane 
grond  uitnodigend  is.  Omdat  een  spreiding  door  de 
buurt  gewenst  is,  bevindt  een  deel  van  de  eenheden 
zich  niet  in  een winkelstraat.  In  dit  geval  is  het  extra 
belangrijk  duidelijk  te  maken  dat  er  een  voorziening 
aanwezig  is, en welke dit  is. Om deze  reden wordt de 
bestaande  gevel op de begane  grond  vervangen door 
een winkeletalage. 

De  eenheden  van  de  voorzieningen  voor  kort  verblijf 
worden  herkenbaar  gemaakt  aan  de  hand  van  een 
uithangbord met  hierop  een  logo.  Dit  logo  helpt  om 
buurtbewoners  duidelijk  te  maken  dat  er  hier  een 
tijdelijk  verblijf  voor  arbeidsmigranten  zit.  Alleen 

 

Het logo waaraan de short‐stay eenheden 
herkenbaar gemaakt worden. 
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wanneer duidelijk is dat hier een short‐stay eenheid voor arbeidsmigranten zit, wordt duidelijk dat de 
komst van een buurtvoorziening niet op zichzelf staat. Behalve als verblijf voor arbeidsmigranten  is 
het ook belangrijk om de status van dependance van een bestaande instelling of bedrijf in de wijk te 
benadrukken.  Om  deze  reden  krijgt  iedere  eenheid  twee  uithangborden.  In  combinatie met  de 
etalage op de begane grond krijgt iedere eenheid een onbeschaamd commercieel uiterlijk.  

Doordat een  groot deel  van de 
buurtvoorzieningen  ook 
waardevol  is  voor  de 
arbeidsmigranten  zelf,  valt  te 
verwachten  dat  zij  ook  van  de 
buurtvoorzieningen  van  andere 
eenheden  gebruik  zullen 
maken.  ovendien  zullen  zij 
elkaar  kennen  vanwege  de 
’hoofdbaan’  die  zij  vervullen 
voor  een  uitzendbureau.  Zo 
zullen de eenheden gezamenlijk 
een  netwerk  in  de  wijk  gaan 
vormen.  Het  moet  echter  een 
netwerk zijn dat ook open staat 
voor niet‐arbeidsmigranten.  

 

Zes voorbeelden van buurtfuncties 

Een goede samenwerking met  lokale ondernemers en  instellingen staat voorop bij het bepalen met 
welke buurtvoorzieningen een wooneenheid gecombineerd kan worden. Om deze reden zijn de zes 
functies die  in deze paragraaf genoemd worden slechts voorbeelden. Een goede combinatie tussen 
wooneenheid en buurtvoorziening kan alleen in nauw overleg ontstaan.  

Fietsenmaker 

Werken bij een fietsenmaker kan een goede 
manier  zijn  om  technisch  onderlegde 
arbeidsmigranten  te  koppelen  aan  een 
typisch  Nederlandse  voorziening.  Voor  de 
plaatsing  van  een  fietsenmaker  wordt 
gekeken  naar  een  plek  aan  een 
hoofdfietsroute.  Er  gaan  twee 
hoofdfietsroutes  door  de wijk:  een  over  de 
Dorpsweg  en  de  Brielselaan  en  een  van  de 
Maastunnel  richting  het  Zuidplein.  In  de 
buurt van de zuidingang van de Maastunnel 
is  op  het  moment  nog  geen  fietsenmaker 

 

Een voorbeeld van een short‐stay eenheid in de wijk. (ter hoogte van de 
Doklaan) 

Mogelijke locatie voor een fietsenmaker in Oud Charlois. 
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aanwezig.  Het  fietspad  langs  de  Doklaan  is  dan  ook  een  geschikte  plek  hiervoor,  mits  er  een 
doorgang gemaakt wordt in het hek dat nu nog de wijk scheidt van het fietspad.   

Café 

Voor de vestiging van een café wordt gekozen 
voor een plek die ver van de bestaande cafés 
af  ligt.  In  het  noorden  van  de  wijk  ligt  het 
uitgaanscentrum  van Rotterdam  Zuid,  terwijl 
in  de  zuidelijke  helft  van  de wijk  nauwelijks 
horeca  te  vinden  is.  Door  een  buurtcafé  te 
starten dat zich richt op de directe omgeving 
ontstaat  er  ook  een  plek  voor  mensen  die 
rustig  een  biertje  willen  drinken,  zonder  de 
scooters  en  hiphop  van  het  noorden  van  de 
wijk.  

Restaurant 

Terwijl  je  in  Oud  Charlois  en  aangrenzende 
wijken  van  zeer  veel  verschillende  keukens 
kunt  proeven,  is  er  nog  geen  eethuis  of 
restaurant dat  zich  richt op de Oost  Europa. 
Door hier  verandering  in  te brengen  kunnen 
niet alleen arbeidsmigranten eten zoals thuis, 
maar  wordt  ook  een  exotische  eetervaring 
aangeboden aan Rotterdammers. Omdat het 
voor  een  eethuis  belangrijk  is  in  de  loop  te 
liggen,  wordt  gekozen  voor  een  plek  in  de 
buurt van bestaande restaurants.  

Wasserette 

In Oud  Charlois  zelf  is  nog  geen wasserette, 
terwijl  er wel  veel mensen wonen  voor  het 
nog  onduidelijk  is  hoe  lang  hun  verblijf  zal 
zijn.  Hier  lijkt  dus  wel  behoefte  aan  te 
bestaan. De wasserette krijgt een plek die zo 
ver  mogelijk  ligt  van  de  bestaande 
wasserettes in aangrenzende wijken. 

 

 

Mogelijke locatie voor een café in Oud Charlois. 

Mogelijke locatie voor een wasserette in Oud Charlois.

Mogelijke locatie voor een restaurant in Oud Charlois. 
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Bibliotheek 

Een  bibliotheek  speciaal  gericht  op  het 
leren  van  talen  zou  een  goede  aanvulling 
kunnen    zijn  op  de  collectie  van  de 
Openbare  Bibliotheek  Charlois.  Door  de 
diverse  bevolkingssamenstelling  van  Oud 
Charlois zal hier  in het bijzonder behoefte 
zijn  om  talen  te  leren:  zowel  een  betere 
beheersing  van  het  Nederlands  als  het 
leren  van  ‘vreemde’  talen.  Behalve  de 
uitleen  van  eenvoudige  boeken  en 
cursusboeken  kunnen  hier  ook  cursussen 
georganiseerd worden.  Het  is  logisch  om 
hiervoor  samen  te  werken  met  de 
bestaande bibliotheek, en daarom zal de  talenbibliotheek hier  in de buurt gevestigd worden. Voor 
deze buurtvoorziening zal subsidie noodzakelijk zijn. 

Buitenschoolse opvang 

Vanwege het hoge percentage allochtonen 
is Oud Charlois lijkt er behoefte te bestaan 
aan een buitenschoolse opvang die  in het 
bijzonder  aandacht  besteedt  aan 
taalverwerving.  Deze  voorziening  is 
interessant  voor  kinderen  met  ouders 
afkomstig  uit  Midden  of  Oost  Europa, 
maar  kan  ook  nuttig  zijn  voor  andere 
allochtone  kinderen.  Door  te  kiezen  voor 
een  plek  in  de  buurt  van  de  basisscholen 
die  al  in de wijk  aanwezig  zijn, wordt het 
eenvoudiger hier mee samen te werken.  

Mogelijke locatie voor een bibliotheek in Oud Charlois. 

Mogelijke locatie voor een buitenschoolse opvang Oud Charlois. 
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Conclusie 

Arbeidsmigranten uit Midden en Oost Europa worden door malafide uitzendbureaus gehuisvest  in 
overbevolkte slaappanden. De overlast die deze  illegale verblijfsinrichtingen met zich mee brengen 
vormt een serieus probleem: geluidsoverlast, overbewoning en onhygiënische toestanden.  

Om  deze  extreme  situaties  uit  te  bannen moet  een  fatsoenlijk  alternatief  worden  aangeboden: 
tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten  in harmonie met de buurt. Door de wijk heen worden 
een aantal  leegstaande woonheden omgebouwd tot short‐stay voorzieningen. Op de begane grond 
komt een voorziening voor de buurt. Ondernemingen en instellingen kunnen de begane grond van de 
wooneenheden gebruiken om een dependance te openen. Zo zorgen zij voor een vorm van toezicht, 
terwijl ze ook nog gebruik kunnen maken van de arbeidskrachten die boven de zaak wonen. 

Op  deze manier worden  een  aantal  panden  opgeknapt  en  neemt  het  voorzieningenniveau  in  de 
buurt toe. De buren zullen de komst van arbeidsmigranten hopelijk ervaren als een positieve invloed 
in plaats van een bedreiging. Arbeidsmigranten zullen meer te maken krijgen met de buurt waarin zij 
wonen. Aangezien een belangrijk deel van hen van plan is vele jaren in Nederland te blijven en hier 
kinderen krijgen, is dit bovendien goed voor de integratie. 

 

 

Verschillende wooneenheden, allemaal een eigen karakter. 
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