
ond de zomervakantie 
neemt Van Heugten een 
derde grootschalige woon-
locatie in gebruik onder het 
motto ‘de beste huisvesting 
voor de laagste prijs’. De 

gloednieuwe Flex Campus Hapert 
biedt plaats aan 240 arbeidsmigranten 
uit verschillende landen in Europa. 
Voor hen staan 120 volledig ingerich-
te tweepersoons woonstudio’s ter 
beschikking, maar ook gratis wasma-
chines en drogers, internet, een kleine 
winkel voor de eerste levensbehoef-
ten, sportfaciliteiten en vervoers- en 
parkeermogelijkheden. Tevens is er 24 
uur per dag een beheerder aanwezig 
en is voorzien in wooncoaching.

„We gaan voor een vijf sterren-waarde-
ring, want het is een mooi en praktisch 
gebouw op een geweldige plek. Maar 
het is vooral de formule die het succes 
maakt: enerzijds voldoende privacy 
voor de bewoners, anderzijds gemeen-
schappelijke en betaalbare voorzie-
ningen”, vertelt Roel van Heugten 
enthousiast. Dat het gaat werken, weet 
hij zeker. In Eersel en het Limburgse 
Meijel biedt hij al vele jaren vergelijk-
bare huisvesting. „In Eersel hebben 
we zeven jaar geleden nieuwbouw 
gepleegd in samenwerking met de 
gemeente en de woningstichting. Daar 
wonen permanent 60 mensen tot 
volle tevredenheid. In Meijel hebben 
we veertien jaar geleden een hotel om-
gebouwd voor 70 bewoners. Ook daar 
loopt het prima, zowel voor de bewo-
ners als voor omwonenden. In Hapert 
doen we er nog een schepje bovenop 
wat betreft de woonkwaliteit. Om 
beheer, begeleiding en voorzieningen 
betaalbaar te houden, heb je wel een 
wat groter aantal bewoners nodig.”

N  ieuwbouw voor
arbeidsmigranten
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R Al vele jaren werkt ondernemer Roel van Heugten uit Hapert ge-
passioneerd aan goede en betaalbare huisvesting voor Oost-Euro-
pese arbeidsmigranten in de regio. „Wij hebben deze mensen heel 
hard nodig om de economie van Brainport draaiend te houden. 
Laten we dan ook het fatsoen hebben om ze netjes te huisvesten. 
Zet ze alsjeblieft niet op een camping of in een overvol huis.”
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Nieuwbouw voor arbeidsmigranten 
en dan ook nog een lage huur, het 
klinkt bijna te mooi om waar te zijn. 
Flex Campus Hapert combineert hoge 
kwaliteit echter wel degelijk met een 
lage prijs, verzekert Van Heugten. „Ik 
combineer een warm hart voor de 
mensen met oog voor commercie. 
Van huis uit heb ik het sociale aspect 
meegekregen, maar ik ben ook een 
ondernemer in hart en nieren die iets 
wil realiseren. En dat kan alleen als je 
bedrijf rendeert. Dan kun je reserveren 
en investeren.”

GLIMLACH 
Van Heugten onderneemt de woon-
projecten vanuit een aparte werk-
maatschappij. Een andere werkmaat-
schappij van de groep is Metaal Flex 
Nederland dat al bijna 25 jaar arbeids-
migranten uit Polen, Roemenië, Tsje-
chië, Slowakije, Litouwen, Hongarije en 
Portugal detacheert bij bedrijven in de 
industrie. Momenteel zijn het zo’n 500 
medewerkers bij 150 bedrijven. 

„Dankzij de goede, betaalbare huis-
vesting blijven de collega’s langer bij 
Metaal Flex in dienst en kunnen we 
ze dus ook langdurig bij onze klanten 
detacheren. Dat vinden die bedrijven 
prettig. Ze hoeven niet steeds andere 
mensen in te leren en de medewerkers 

komen dankzij het prettige wonen met 
een glimlach binnen. Op die manier 
hebben wij dus met veel bedrijven een 
langdurige en structurele relatie en dat 
is dan ons verdienmodel.”

COLLEGA’S
Flex Campus Hapert verhuurt overi-
gens niet exclusief aan Metaal Flex 
Nederland, ook andere detacheerders 
kunnen woonruimte afnemen. De 
dienstverlening aan de bewoners gaat 
verder dan wonen en woonbegelei-
ding. Zo verzorgt het bedrijf ook tegen 
alleszins redelijke prijzen vervoer door 
geheel Europa voor de bewoners 
die een poosje naar huis willen. „Wij 
spreken graag van collega’s en zo 
beschouwen we ze ook”, zo licht Van 
Heugten toe. „Als je mensen naar hier 
haalt om werk te doen dat wij vaak 
niet meer willen of kunnen doen, dan 
hebben ze minstens dezelfde waarde 
als wij. En dat moet tot uiting komen 
in de kwaliteit van huisvesting en de 
manier waarop je met ze omgaat. Dat 
leidt ook tot een prettiger gedrag van 
hun kant, dus wij hebben vrijwel nul 
klachten over overlast. Een goed en 
permanent overleg met de buurt staat 
bij ons ook hoog in het vaandel. Soci-
aal verantwoord ondernemen komt in 
deze wooncommunity helemaal tot zijn 
recht.” 
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