
 

 

 

 

Project De Lus te Schagen 

Betreft: vrijetijdsbesteding buitenlandse werknemers 

Het bedrijf HomeFlex B.V. te Sliedrecht realiseert huisvesting voor buitenlandse werknemers. 
HomeFlex werkt in feite op commerciële basis aan deze maatschappelijke opdracht. Ondanks dat 
deze werknemers economisch heel hard nodig zijn, staat de samenleving in het algemeen niet met 
open armen te wachten als het gaat om huisvesting voor deze doelgroep. Als huisvester zien we ons 
dan ook gesteld voor de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat deze mensen een ‘zachte landing’ 
kunnen maken binnen de samenleving/ gemeenschap van stad, dorp of wijk. HomeFlex wil namelijk 
bevorderen dat deze werknemers participeren (deelnemen aan) in de samenleving. 

Hoe geven we inhoud aan het bevorderen van die zogenoemde zachte landing? We willen een 
‘parallelle samenleving’ zoveel mogelijk voorkomen. Dat doen we door bijvoorbeeld contacten te 
leggen en te onderhouden met de buren (bewoners en/of ondernemers), open huis bij nieuwbouw, 
huisregels. En ook door te wijzen op bestaande voorzieningen. HomeFlex gaat ervan uit dat deze 
werknemers net als de andere inwoners van Schagen, zoveel mogelijk gebruik maken van de 
bestaande voorzieningen in de nabije omgeving, zoals bijvoorbeeld sportaccommodaties, winkels, 
horeca maar ook medische voorzieningen. Op het eigen terrein zijn er beperkte (recreatieve) 
voorzieningen, zoals zitgelegenheid en mogelijkheden om te barbecueën. De werknemers worden 
door middel van het verstrekken van een brochure actief geïnformeerd over de bestaande 
voorzieningen. 

Contact met het thuisfront is voor werknemers erg belangrijk.  
Daarom wordt er voor goed internet (WiFi) gezorgd in de wooneenheden. 
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HomeFlex heeft de volgende van belang zijnde bestaande (sport)voorzieningen geïnventariseerd: 
 

Sportschool: Crossfit Schagen (450 m), De Langeloop 1, Schagen 
Sportschool: Sportbureau 33 (950m), Zijperweg 7, Schagen 
Sportschool voor dames: Fit4Lady Schagen (950m), Zijperweg 7e, Schagen 
Sportschool: Body action Schagen (2,3 km), Groeneweg 1a, Schagen 
Sportschool: Fitnessclub Schagen (3km), Kaagweg 21, Schagen 
Tennis, squash, biljart: Sportcentrum Joop Nijziel (2,3 km), Groeneweg 1, Schagen 
Zwemmen: Zwembad De Wiel (2,4 km), Wielewaal 8, Schagen 


