
omasz Przybyś en 
Jaroslaw Kasprowski 
proberen de fauteuils in 
een van de gloednieuwe 

appartementen even uit. Ze knikken 
goedkeurend, dat zit goed! Ook over 
de volledig ingerichte keuken en de 
badkamer zijn ze enthousiast. En de 
tweepersoons woonstudio biedt meer 
privacy dan ze gewend zijn. „We zijn 
heel tevreden over deze huisvesting. 

Tot nu toe moeten we de keuken met 
veel meer mensen delen. Ook komen 
hier veel meer voorzieningen, zoals 
het sportveld.” Als eersten mogen 
de twee Poolse arbeidsmigranten 
rondkijken op de Flex Campus Hapert 
die binnenkort zijn deuren opent. 
Het carrévormige gebouw bevat in 
drie woonlagen 120 tweepersoons 
woonstudio’s. Aan de inrichting wordt 
de laatste hand gelegd: de meubels 
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‘Heel tevreden 
over deze 
huisvesting’

advertentie gebroeders

ROEL VAN HEUGTEN

staan er al in, alleen de gordijnen 
moeten nog worden opgehangen. 
Ook de ruimtes met wasmachines en 
drogers zijn vrijwel gereed. Aan de 
gezamenlijke voorzieningen wordt 
de komende tijd nog hard gewerkt, 
zoals een fietsenstalling, sportvelden, 
parkeerterrein en een winkeltje voor de 
eerste levensbehoeften.
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Nieuwbouw voor arbeidsmigranten in Hapert 
voorbeeldproject voor Nederland



VOORBEELDPROJECT 

De opening gaat helaas niet gepaard met feestgedruis, 
een open dag voor de buurt en een symposium over het 
belang van een goede huisvesting voor arbeidsmigranten. 
Initiatiefnemer en ondernemer Roel van Heugten had grootse 
plannen voor een mooie officiële opening. Niet alleen 
omdat hij trots is op het nieuwe woongebouw voor totaal 
240 bewoners, maar ook omdat hij graag wil laten zien dat 
kwalitatief goede huisvesting voor arbeidsmigranten tegen 
een lage prijs wel degelijk tot de mogelijkheden behoort. 
„We zien dit ook als een voorbeeldproject voor Nederland. 
Het is niet alleen de beste en betaalbare huisvesting, maar 
we hebben ook 24 uur per dag toezicht en woonbegeleiding. 
Deze mensen hebben hier recht op. Ze worden nog te vaak 
weggestopt en moeten er dan soms nog te veel voor betalen. 
Helaas werden ook wij ingehaald door de coronacrisis. We 
hebben gelukkig bijtijds ingezien dat we de grootschalige 
opening niet door konden laten vanwege de beperkingen 
die eraan kwamen”, vertelt hij. En de economische gevolgen 
van de coronacrisis ervaren ook zijn bedrijven inmiddels in 
de praktijk. Normaal gesproken detacheert hij via Metaal Flex 
Nederland zo’n 500 medewerkers, merendeels bij industriële 
bedrijven in de Brainportregio. Nu zijn dat er beduidend 
minder. Mede dankzij de steunregelingen van het rijk kan hij 
een flink aantal collega’s toch betaald op de ‘reservebank’ 
houden. 

BEHOEFTE BLIJFT

„Iedereen heeft het nu moeilijk en de werkloosheid loopt 
over de hele linie flink op. Toch voorzie ik niet dat de 
behoefte aan arbeidsmigranten structureel minder zal zijn 
in de toekomst”, meent Van Heugten. „Nederland vergrijst. 
Ook de komende jaren gaan er veel mensen met pensioen 
en daar staat onvoldoende instroom van jonge mensen 
tegenover. Daar komt bij dat de arbeidsmigranten uit 
andere delen van Europa vaak werk doen dat Nederlandse 
werknemers niet kunnen doen. Zowel in de industrie als 
in de agrarische sector blijft behoefte aan flexibel in te 
zetten medewerkers. Arbeidsmigranten zijn daar meer 
dan Nederlanders toe bereid. Je ziet dat het nu in deze 
crisis zelfs lonend is om een vliegtuig vol Roemenen in 
te laten vliegen voor de land- en tuinbouw, omdat zij iets 
kunnen waar Nederlanders niet goed in zijn.” En hoewel 
veel arbeidsmigranten al jaren bij Metaal Flex Nederland 
in dienst zijn, blijven verreweg de meesten dat toch als 
tijdelijk zien. Jaroslaw Kasprowski werkt hier bijvoorbeeld al 
vijf jaar. Hij gaat eens per drie maanden naar Polen en zijn 
oudere kinderen komen graag een keer naar Nederland. 
Ziet hij zichzelf hier tot zijn pensioen werken? „Zolang mijn 
vrouw het goed vindt, waarom niet?” Hij volgt sinds enige 
tijd Nederlandse les in Turnhout en probeert soms naar de 
Nederlandse televisie te kijken. „Maar wel moeilijk”, zegt 
hij. Gelukkig hebben ze op de Flex Campus Hapert enkele 
Poolse zenders en Netflix in het pakket. 

TOMASZ PRZYBY (L) EN JAROSLAW KASPROWSKI 

DE WERKLOOSHEID 
LOOPT NU FLINK OP, 
MAAR BEHOEFTE  
AAN ARBEIDS-
MIGRANTEN BLIJFT

Tomasz Przybyś is nog maar twee jaar in Nederland aan het 
werk en hoewel hij vrouw en kinderen natuurlijk ook mist, 
bevalt het hem hier goed. „Het werk is leuk en de sfeer in 
Nederland is goed.” Hij gaat in Hapert zeker gebruik maken 
van het voetbalveld, want hij was in eigen land een prima 
keeper.

MEERDERE CENTRA

Flex Campus Hapert biedt plaats aan 240 arbeidsmigranten 
uit landen als Polen, Roemenië, Tsjechië, Slowakije, 
Litouwen, Hongarije en Portugal. Het gebouw telt zes 
afzonderlijke ‘vloeren’ met elk twintig tweepersoons studio’s, 
waardoor het voor de bewoners en de beheerders toch 
kleinschalige en overzichtelijke woonomgeving blijft. 

In Eersel en Meijel heeft Van Heugten eerder vergelijkbare 
huisvesting voor arbeidsmigranten gerealiseerd, voor 
respectievelijk zestig en zeventig bewoners. „Dit initiatief in 
Hapert zien wij als de nieuwe standaard volgens de formule 
‘de beste huisvesting voor de laagste prijs’. Daarbij is tevens 
van belang dat we vanaf het begin goed overleg hebben met 
de buurt en na ingebruikneming blijft dat belangrijk. Omdat 
we goede woonbegeleiding en prima faciliteiten hebben, 
geven onze bewoners trouwens vrijwel nooit overlast. We 
verhuren overigens niet exclusief aan Metaal Flex Nederland, 
maar ook aan andere detacheerders. Ik heb zeker nog wel 
de ambitie om elders in de regio nog een vergelijkbaar 
project van de grond te krijgen.” 
Meer informatie: www.flexcampus.nl
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