Werkatelier arbeidsmigrantenhuisvesting
Klik hier om deel te nemen en in te schrijven.
#arbeidsmigrantenhuisvesting blijft (helaas) het nieuws halen. De coronacrisis
en de recente incidenten rondom bijvoorbeeld de vleesverwerkende industrie,
zorgen ervoor dat de toch al grote urgentie weer groter is. Ook de
aanbevelingen van het aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten o.l.v. Emile
Roemer, zorgen voor hernieuwde aandacht.
Op welke manier kun je nu een doorbraak in forceren? Liefst met een integrale
aanpak en op een manier dat zowel werkgever, werknemer en de overheid zijn
verantwoordelijk pakt? Wil je daar met Seinpost Adviesbureau en ZKA Leisure
Consultants over nadenken? Meld je aan voor ons werkatelier op 24
september.
Praktische informatie
-

Datum: 24 september
Tijd: 13.30-16.30 (inloop vanaf 13.00 met broodje)

-

Locatie: Labour Hotel Waalwijk, Prof. Veltmanweg 1, 5144 NB Waalwijk

Programma:
13.00u

Joep Janssen (Seinpost) en Willem Kraanen (ZKA) ontvangen u

13.30u

Opening en welkom door Willem en Joep

13.45u

Spreker 1: Joep Thönissen (voorzitter VHA: Vereniging Huisvesting
Arbeidsmigranten) geeft toelichting op de tien aanbevelingen die
VHA heeft gedaan voor de start van het Aanjaagteam van
Roemer. Hoe jaag je meer en betere huisvesting voor
arbeidsmigranten aan? Joep zal de urgentie en mogelijkheden
van verbetering van de huisvesting voor arbeidsmigranten nader
toelichten
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14.00

Spreker 2: Robert Kurzak (directeur Kafra Housing) legt uit waar hij
in de praktijk tegenaan loopt bij het realiseren van grootschalige
arbeidsmigrantenhuisvestingslocaties

14.15

Vragen en dillema’s verzamelen

14.30

Rondleiding + koffiepauze

14.45

In gesprek o.b.v dillema’s en verzamelde vragen

16.30

Borrel / napraten

Uitnodiging:
U kunt kosteloos deelnemen aan dit werkatelier. Vanwege de
Coronamaatregelen houden we de groep beperkt zodat we aan de 1,5 meter
regel kunnen voldoen. Er is al flink veel interesse dus let op: Vol = vol!
Heeft u interesse, klik dan hier om deel te nemen en in te schrijven.
We willen benadrukken dat we gedurende de bijeenkomst uiterst zorgvuldig
willen omgaan met de huidige landelijke maatregelen en richtlijnen rondom
corona. Binnenkomst, deelname, werkvormen en opstelling zullen hierop
aangepast zijn en we vragen u om zich te houden aan de aanwijzingen ter
plekke. We gaan er vanuit dat op 24 september de landelijke maatregelen
dusdanig ruimte bieden dat deze bijeenkomst fysiek kan plaatsvinden. Mocht
dit toch niet het geval zijn, ontvangt u een persoonlijk bericht waarin de
bijeenkomst geannuleerd wordt.

