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Wonen, Integratie & Leefbaarheid
van vluchtelingen/statushouders in één concept

Wonen

Snel, fl exibel, prijswinnend 
woonconcept middels (o.a.) 
kantoortransformaties, partner in huisvesting, 
kleinschalige opvang, creëren sociale mix.

Integratie

Direct aan het werk!
Zelf actief met taal, talent & toekomst.
Vanuit groepsaanpak en met inzet van 
ervaringsdeskundigheid.

Leefbaarheid

Prettig en veilig samenleven.
Draagvlak, betrokkenheid en begrip door 
dialoog met bewoners.

Het WIL-concept begint met huisvesting. Tegelijk wordt er gewerkt aan integratie en leefbaarheid. Tegen een 

minimale investering transformeren wij kantoren of zorgvastgoed naar woningen. Het streven is één locatie met een 

sociale mix van statushouders en bijvoorbeeld studenten om integratie te bevorderen en wachtlijsten van de sociale 

woningbouw terug te dringen. Gelijktijdig staan werk en taalverwerving voorop; bewoners gaan actief aan de slag 

volgens beproefde activeringsmethodieken. Facilicom, Incluzio en Radar helpen gemeenten en haar (in)formele 

partners om het maximaal haalbare te halen uit integratie, participatie én samenleven.

   Resultaten WIL:
•  Een snel en fl exibel huisvestingsconcept waarin Facilicom als partner optreedt 

en de gemeente en vastgoedeigenaar ontzorgt vanaf voorbereiding tot en met 

beheer van de locatie;

•  Effi ciënte communicatie en 24/7 opvolging van meldingen, klachten en vragen 

vanuit de wijk, bewoners en medewerkers middels één integraal servicepunt; 

•  Een integraal aanbod met mogelijkheid tot een fl exibel pakket en maatwerk. 

Korte lijnen en effi ciënt;

•  Bevordering en stroomlijnen van integratie van statushouders en vluchtelingen. 

Snel naar werk, taalbeheersing en opbouw sociaal netwerk;

•  Terugdringen van wachtlijsten sociale woningbouw;

•  Positief draagvlak rond (opvang)locaties;

•  Ontsluiten van positieve initiatieven in de gemeenschap;

•  Actieve rol voor bewoners zelf.

ZORGEN DATATA IEDEREEN
W

IL
!GEMEENSCHAP

Behoeftepeiling vraagstuk 
gemeentegemeente

Voorstel aanpak huisvesting 
en sociaal

We stellen samen met u een Businesscase
‘WIL’ op met o.a. huisvesting, exploitatieberekening,‘WIL’ op met o.a. huisvesting, exploitatieberekening,
rolbepaling, communicatieplan, risicoverdeling,
�nanciële berekeningen, kosten, kpi’s, afspraken,
stakeholdersverwachtingen bepalen, plan van aanpak

WIL iedereen? Voorbereiden

Implementatie plan van aanpak
Locatie woonklaarLocatie woonklaar
Opbouw sociale infrastructuur
Draagvlak & Inspraak 
in- en omwonenden

Bouwen

Integratie en participatie vanuit talent
Activering naar werkActivering naar werk
Duurzaam verbindenDuurzaam verbinden
Sociale veiligheidSociale veiligheid
Beheer locatie; onderhoud, veiligheidBeheer locatie; onderhoud, veiligheidBeheer locatie; onderhoud, veiligheid
Stroomlijnen van processenStroomlijnen van processen

WIL

BESTUUR
INTEGRATIE

LEEFBAARHEID

WONEN

AKKOORD

Met ons WIL- 
concept presenteren wij 

een integrale aanpak rondom 
huisvesting van statushouders. Hierin 

staat naast huisvesting, het vinden van 
werk, veiligheid, aanleren van taal en prettig 

samenleven met inwoners centraal. 
Facilicom, Incluzio en Radar hebben de 

handen ineengeslagen om samen met uw 
gemeente dit vraagstuk op te lossen. 

Aanvullend op wat u in huis heeft, 
kiest u passend maatwerk. 

Wij dagen u 
uit om samen met 
ons te pionieren in 

deze aanpak en gaan 
graag met u het 

gesprek aan. 



Wonen

Kantoren 
transformeren 
naar woningen, 
van sober tot luxe: 
de Hub (®Kraaijvanger)

Omschrijving van ons huisvestingsconcept:
•  Minimale investering, omdat de Hub binnen de schil van een pand gerealiseerd 

wordt, aanpassingen aan bijvoorbeeld installaties zijn niet nodig;
•  De Hub is demontabel en past in een liftschacht, aansluiting middels plug and 

play principe;
•  Snel en fl exibel concept voor verschillende doelgroepen (van sober tot luxe); 

sociale mix in een pand mogelijk;
•  Facilicom verbouwt en beheert het pand, inclusief welzijn en 

integratievraagstukken;
•  Veiligheid en bereikbaarheid 24/7 door ons servicepunt;
•  Eén contract, één factuur, één managementrapportage en één aanspreekpunt 

voor de locatie.

Facilicom als partner in huisvesting
 Facilicom heeft een trackrecord in integraal beheer van panden en speelt middels 
de Hub in op de behoefte aan betaalbare, fl exibele huisvesting. Aan de hand van 
de businesscase krijgen wij inzicht in de benodigde investering en sluiten met de 
vastgoedeigenaar het contract voor beheer af. Daarna realiseren wij de tijdelijke 
huisvesting voor allen die wachten op een sociale huurwoning.

Integratie 

 Incluzio en Radar hebben veel ervaring met sociale activering. 
Onze instrumenten en methodieken zijn in de praktijk ontwikkeld en 
bewijzen zich al jaren. Vanaf de start worden mensen aangesproken op hun 
kracht, eigen verantwoordelijkheid en talenten. Niet wachten, maar direct aan 
de slag. In tientallen (grote) gemeenten hebben wij met bewoners verscheidene 
activeringscentra, wijkcoöperaties, werkbedrijven, wijkdiensten, succesvolle 
leerwerktrajecten en mentorprojecten opgezet en begeleid. 

Aanpak en resultaat
Bij integratie zetten wij onder andere in op ervaringen en talenten van de 
statushouder zelf en betrekken we ex-migranten als ervaringsdeskundigen. 
De ‘voor en door-aanpak’ is een van de methodieken die hiervoor wordt gebruikt. 
Ook geven wij diverse trainingen op maat. Deze inspanningen blijken goed voor 
het (sneller) vinden van een baan, de beheersing van de Nederlandse taal, de 
opbouw van een sociaal netwerk en begrip vanuit de gemeenschap/burgers, 
voor het vergroten van de zelfredzaamheid én het voorkomen van radicalisering.

Verbinden
 Veel kansen zitten in het verbinden van de omgeving, de overheid, het onderwijs, 
de ondernemers en het onderzoek (de vijf O’s). Wij helpen bij het vinden en 
verbinden, bij de gemeente en haar (in)formele partners. Waar gaten vallen, 
bieden wij diensten of trainingen aan medewerkers of vluchtelingen/
statushouders. 

Leefbaarheid

Communicatie en draagvlak
Inbedding van een tijdelijk complex met veel statushouders in een wijk vraagt om 
een goed doordachte aanpak. Wij verbinden de buurtbewoners, statushouders 
en andere betrokkenen. Voor een goede inbedding zetten wij in op het creëren 
van draagvlak in de gemeenschap. Belangrijke randvoorwaarden voor succes zijn 
het stimuleren van de dialoog, het verstevigen van de sociale infrastructuur en de 
betrokkenheid van omwonenden. Incluzio en Radar besteden veel aandacht aan 
het maken van een effectief communicatieplan en brengen onze expertise in; 
bijvoorbeeld over hoe je inloopavonden inricht, en hoe je laat zien dat je inwoners 
serieus neemt.

Facilicom, één van de grootste landelijk opererende facilitaire 
dienstverleners, beheert panden op gebied van hard-en softservices 
met haar eigen divisies of externe leveranciers. 
De dienstverlening is integraal, effi ciënt en klantgericht. Wij hebben 
ervaring met dienstverlening binnen maatschappelijke organisaties 
(o.a. Trigion als preferred supplier bij het COA) en weten wat nodig is 
om voor de verschillende doelgroepen een veilige en leefbare 
omgeving te creëren. SROI is een pijler binnen de organisatie.

Radar heeft ruime ervaring op gebied van relevante trainingen 
op maat. 

Een greep uit ons trainingsaanbod: 
- Training Succesvol zoeken en vinden van werk; 
- Nederlandse taal (training door vrijwilligers);
- Basishouding en gespreksvoering; 
- Signaleren en bespreken radicalisering; 
- Signaleren zorgwekkende situaties; 
- Nieuwkomer tussen de Nederlanders.

Zo traint RadarVertige bijvoorbeeld alle COA medewerkers.

Mariahoeve Werkt! is een initiatief van de gemeente Den Haag en 
Incluzio. Via het wijkbedrijf worden buurtbewoners met een grote 
afstand tot de arbeidsmarkt een uniek kans op werk geboden. 
Daarnaast draagt het wijkbedrijf actief bij aan de verbetering van de 
leefbaarheid en economie in de wijk. Een projectmanager vertelt: 
‘De deelnemers doorlopen in een half jaar een traject met opleidingen 
en persoonlijke begeleiding, om zo door te stromen naar een betaalde 
baan.’

Taal is de sleutel om mee te 
kunnen doen. Met een goed 
taalaanbod bieden wij mensen 
weer perspectief. Wmo Radar 
is verantwoordelijk voor de 
uitvoering van zorg en welzijn 
in Rotterdam Centrum. 
Onderdeel van het diensten-
pakket is het aanbieden van 
praktijk gerichte taalcursussen 
met de inzet van vrijwilligers. 
Met een groot bereik: 
honderden deelnemers!

Referenties

Radar zet zich al 30 jaar in voor eigen kracht en “voor en door” 
aanpak. Zo heeft Radar het concept maatschappelijke activerings-
centra ontwikkeld en uitgevoerd in tientallen gemeenten. Inmiddels 
een begrip en bewezen effectieve aanpak. 

Een activeringscentrum slaat twee vliegen in één klap. Mensen met 
een grote afstand tot de arbeidsmarkt bieden, onder begeleiding, 
eenvoudige persoonlijke diensten aan of doen zinvolle klussen in de 
wijk. Tegenover het 
recht op een uitkering 
staat de plicht zich in 
te zetten voor de 
samenleving, c.q. de 
buurt. Een activerings-
centrum moet daarom 
zijn ingebed in de 
lokale infrastructuur 
van zorg-, welzijn- en 
andere dienstverlenen-
de organisaties. 
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