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OTTO Work Force heeft een aanvraag bij de gemeente Venray ingediend voor de 
realisatie van een tijdelijke woonlocatie op De Hulst I voor arbeidsmigranten. De 
gemeente wil meewerken aan dit initiatief vanwege het belang van arbeidsmigranten 
voor de regionale economie. Het plan voorziet in de bouw van 60 volledig uitgeruste 
en energiezuinige chalets, elk met een tuin en voldoende parkeerplaatsen. De 
maximaal 240 bewoners worden intensief begeleid door een professionele service- en 
beheerorganisatie Er gelden strikte huisregels. OTTO Work Force wil met dit kwalitatief 
en organisatorisch solide plan een hogere standaard zetten voor de huisvesting van 
arbeidsmigranten dan gebruikelijk in Nederland. 
 
Nieuwe standaard 
De ervaring leert dat de huisvesting van arbeidsmigranten die tijdelijk in Nederland 
verblijven in veel gevallen niet voldoet (huisjesmelkers en malafide praktijken) en/of dat 
mensen op een te grote afstand van hun werkplek worden ondergebracht. Ook levert 
huisvesting in woonwijken (veel wisselingen, dus weinig integratie), of het 
herbestemmen van bestaande gebouwen, zoals kantoren (vaak lange procedures) niet 
altijd een optimale situatie op. Nieuwe huisvesting is veelal het beste alternatief voor 
het huisvesten van arbeidsmigranten. Dit omdat er vooraf flexibel rekening gehouden 
kan worden met de wensen van gemeenten, werkgevers, buurtbewoners én 
arbeidsmigranten. Door het tijdelijk inrichten van een locatie met Mobile Homes wordt 
de optimale afweging bereikt tussen de verschillende belangen. De professionele 
begeleiding van de arbeidsmigranten op hun woonlocatie is daarbij een belangrijk 
element. Heldere regels, open overleg, en ‘zero tolerance’. 
 
Noodzaak 
De aantrekkende economie, de toenemende vergrijzing en de daling van de 
werkloosheid betekent dat arbeidsmigranten de komende jaren hard nodig zijn in ons 
land en zeker in Noord-Limburg. De Noord-Limburgse economie groeide in 2017 
dankzij een economische groei van 3,8% beduidend sterker dan het landelijk 
gemiddelde en het provinciale gemiddelde (beiden 3,2%). In Noord-Limburg is nu bijna 
20% van de bevolking 65-plus en dit zal toenemen tot 32,2% in 2040. In Venray staat 
er momenteel nog 3,1 werkenden tegenover elke 65-plusser, maar deze verhouding 
neemt af – indien er geen arbeidsmigranten bijkomen – tot slechts 1,5 werkende per 
65-plusser in 2040. In Venray en omgeving wordt al decennialang op grote schaal 
gebruik gemaakt van arbeidsmigranten. Naar schatting telt Noord-Limburg momenteel 
32.000 werkende arbeidsmigranten, waarmee arbeidsmigranten ruim 8% van het 
totaal aantal werkenden vormen. In Noord-Limburg werken in Venray (14% van het 
aantal werkenden), Horst aan de Maas (8%) en Venlo (7%) relatief de meeste 
arbeidsmigranten. Huisvesting is een groeiend probleem: Nu al is er in Venray een 
indicatief tekort van 1.500 verblijfsplaatsen. Gezien de hierboven geschetste 
ontwikkelingen zal dit tekort de komende tien jaar oplopen tot wel 3.000.  
 
Een tijdelijke vergunning 
Het herbestemmen van bestaande gebouwen en het realiseren van nieuwe 
huisvesting zijn de beste alternatieven voor zowel gemeenten, arbeidsmigranten, 
buurtgenoten als werkgevers. De urgentie is groot en het herbestemmen van 
bestaande gebouwen vergt vaak lange procedures. Daarom is het realiseren van een 
nieuwe tijdelijke huisvesting een goed alternatief. De gemeente verleent een 
vergunning voor de periode van 5 jaar en deze kan daarna nog eenmaal opnieuw 
worden verleend voor 5 jaar. Op het terrein worden mobiele chalets geplaatst die na 
die maximaal 10 jaar weer elders kunnen worden gebruikt. Het Service & Beheerplan 



  
  

maakt onderdeel uit van de vergunning, waardoor de gemeente maximaal grip kan 
houden op de gemaakte afspraken. 
 

Hoe ziet het park eruit? 
De 60 chalets worden geplaatst op een terrein van ruim 2 hectare met 
groenvoorzieningen, recreatiemogelijkheden en voldoende parkeergelegenheid. De 
chalets zijn ruim bemeten (30% groter dan de norm van de Stichting Normering 
Flexwonen) en gebouwd naar Scandinavisch ontwerp: fraai, energiezuinig (gasloos, 
zonnepanelen) en goed geïsoleerd. De chalets zijn volledig ingericht en allemaal 
voorzien van een eigen tuin. Op het park gelden huisregels en een professionele 
organisatie is 24/7 aanwezig voor service en beheer.  
 
                                    
 
 
 
 



  
  

Wie komen er wonen? 
Het Mobile Home Parc Venray is vooral bedoeld voor het eerste verblijf van 
arbeidsmigranten in ons land. Wij noemen dit shortstay, omdat dit meestal het eerste 
jaar van hun verblijf is. Deze medewerkers komen op te ervaren hoe het werken in 
Nederland is. Ze zijn meestal nog niet toe aan de integratie met de lokale 

bevolking. Grotere, goed gefaciliteerde en beheerde woonlocaties zijn hier uitermate 

geschikt voor.  
Arbeidsmigranten die hier langer blijven (van ca 2 tot 5 jaar) laten vaak hun gezin 
overkomen en vestigen zich zelfstandig in een woonwijk (midstay). Arbeidsmigranten 
die zich hier definitief vestigen hebben hun eigen woning en zijn volledig geïntegreerd 
in de Nederlandse samenleving (longstay). 
De 240 bewoners van het Mobile Home Parc Venray werken vooral in de logistieke 
sector.  Het zijn veelal goed opgeleide arbeidsmigranten die overwegen zich hier voor 
langere tijd te vestigen, of met het hier verdiende loon hun bestaan in het land van 
herkomst verder vorm te geven. 
 
Service en Beheer 
OTTO Work Force is initiatiefnemer van MHP Venray en is verantwoordelijkheid voor 
alle gang van zaken op de MHP Venray. Om werkgeverschap en huismeesterschap te 
scheiden schakelt OTTO Work Force het gespecialiseerde bedrijf StaySolutions in om 
op MHP Venray de bewoners op een goede manier te begeleiden en de locatie op 
juiste wijze te beheren. StaySolutions is een gespecialiseerde partij die diverse 
diensten (zoals schoonmaak, technisch beheer, begeleiding van bewoners en 
inspectieservice) levert ten behoeve van de huisvesting van arbeidsmigranten. 
StaySolutions zet hiervoor de medewerkers in van haar businessunits GoodStay en 
QualityStay 
Inspecteurs van QualityStay waarborgen met inspecties de kwaliteit van de 
accommodaties. De begeleiders van GoodStay zorgen voor ondersteuning, registratie 

en begeleiding van de arbeidsmigranten.   
GoodStay heeft een persoonlijke benadering bij de begeleiding van arbeidsmigranten 
op MHP Venray. In combinatie met duidelijke procedures én een heldere 
communicatie heeft StaySolutions de ervaring dat juist deze aanpak positief uitwerkt 

op de sfeer en naleving van regels.   
Op MHP Venray geldt een ‘zero tolerance’ beleid wat betreft bezit en/of gebruik van 
drugs, openbaar dronkenschap, geweld, buitensporig agressief gedrag en seksuele 
intimidatie. Met het Zero tolerance beleid laat MHP Venray zien geen concessies te 
doen op het gebied van veiligheid voor de bewoners en de recreatieve gasten. Indien 
het zero tolerance beleid geldt, wordt een bewoner zonder waarschuwing direct 
uitgezet.  
GoodStay zet alles in het werk voor een plezierig verblijf voor iedereen. Een schone, 
opgeruimde omgeving vormt daarvoor een basisvoorwaarde. De begeleider controleert 
de Mobile Homes waar arbeidsmigranten verblijven daarom regelmatig op orde, 
hygiëne en netheid. Ten slotte draagt GoodStay ook zorg voor de contacten met de 
omgeving (als wijkagent, instanties, huisarts en sportclubs). Medewerkers van 
GoodStay verblijven 24/7 op het MHP Venray en zijn dus ook voor omwonenden altijd 
bereikbaar. 
 
 
 
 



  
  

Klankbordgroep 
OTTO Work Force heeft naar aanleiding van een informatieavond met omwonenden 
een klankbordgroep in het leven geroepen, waarin vooral bestuursleden van 
bestaande buurt- en wijkraden vertegenwoordigd zijn. Deze klankbordgroep denkt mee 
over de onderdelen van het Service & Beheerplan en zal ook na de realisatie van het 
MHP Venray de verdere ontwikkelingen blijven bespreken.  
 
Initiatiefnemer 
OTTO Work Force (OTTO) is marktleider internationale arbeidsbemiddeling in ons 
land. Jaarlijks werken er meer dan 20.000 flexkrachten via de onderneming in 
voornamelijk Nederland, Duitsland en Polen. In Nederland verzorgt OTTO het beheer 
van de huisvesting van ongeveer 50% van haar medewerkers. Het gaat om 6.000 
bedden voor het eerste verblijf van arbeidsmigranten in ons land (shortstay). Sinds 
2000 is OTTO voorvechter van een goede behandeling en huisvesting van 
arbeidsmigranten. Zo heeft de onderneming aan de wieg  gestaan van het Stichting 
Normering Flexwonen keurmerk, is zij actief in het verdedigen van de positie van 
arbeidsmigranten op politiek niveau. Als één van de grootste werkgevers van Noord-
Limburg is OTTO Work Force zeer begaan met het reilen en zeilen van de regio.  
 
 
 


