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Facilicom, Incluzio en Radar komen met een integraal concept voor de
huisvesting van statushouders
Facilicom, Incluzio en Radar presenteren een concept met een integrale aanpak rondom
huisvesting van statushouders. In het concept met de naam WIL (Wonen, Integratie en
Leefbaarheid) staat naast huisvesting, het vinden van werk, veiligheid, aanleren van taal en
prettig samenleven met inwoners centraal.

Wonen, Integratie & Leefbaarheid (WIL)
WIL staat voor een integrale aanpak op het gebied van wonen, integratie en leefbaarheid.
“Wij zetten in op innovatieve woonconcepten en transformatie van kantoren naar woningen. Dit middels
bijvoorbeeld de Hub van Kraaijvanger. Een demontabel modulair woonsysteem waarmee in een mum
van tijd en tegen lage kosten woningen gerealiseerd worden.” vertelt Rogier Verbeek, directeur Klant
en Markt van Facilicom Solutions.

De huisvesting in WIL is een middel om te komen tot betere integratie. Het kenmerkt zich door
kleinschaligheid en een sociale mix met andere doelgroepen (zoals studenten) in één pand met oog
voor het sociale aspect in de wijk. “We zetten in op integratie met het leren van de taal, het volgen van
een opleiding en het vinden van werk. Hierbij kijken we samen met de gemeente naar de doelgroep,
haar sociale netwerk en haar partners en maken gezamenlijk een plan van aanpak om te komen tot de
gewenste doelen” vertelt Rogier den Uyl, directeur RadarGroep. Tot slot de leefbaarheid in de wijk:
prettig en veilig samenleven is voor de hele gemeenschap van belang. “We willen statushouders
activeren en betrekken in de wijk. We doen dit met een stevige inzet op eigen verantwoordelijkheid van
de statushouders. Met het verbinden van buurtbewoners, statushouders en andere betrokkenen
werken we ook aan de leefbaarheid in de wijk”, vult Peter de Visser, algemeen directeur Incluzio, aan.
Pilots in de gemeente

Facilicom, Incluzio en Radar willen gemeenten en haar partners uitdagen om het maximaal haalbare te
halen uit integratie, participatie en samenleven. ‘We willen samen met een gemeente tot een geslaagde
oplossing voor dit nieuwe maatschappelijke vraagstuk komen door het bieden van maatwerk op de
domeinen van WIL. “Het concept is pionieren waarbij wij zoeken naar gemeenten die open staan voor
deze integrale aanpak”, besluit Rogier Verbeek.
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Facilicom
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, efficiënt 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.
RadarGroep
RadarGroep bestaat uit een combinatie van meerdere bedrijven die als niche speler over veel expertise beschikken. Onder traint het
opleidingsbedrijf RadarVertige alle COA medewerkers over omgaan met vluchtelingen. RadarVertige beschikt over zeer ervaren trainers om
alle aspecten rond vluchtelingen te trainen, zoals onacceptabel gedrag, omgaan met trauma’s, omgaan met signalen huiselijk en seksueel
geweld, activering en empowerment van vluchtelingen, etc. RadarAdvies heeft ruim 25 jaar ervaring in het sociale domein, zij staat voor
inhoudelijke deskundigheid, maatschappelijke betrokkenheid en creatief denken over sociale vraagstukken. Radar adviseert en ondersteunt
organisaties in de publieke sector en het openbaar bestuur. Radar werkt voor gemeenten, het Rijk en instellingen op het terrein van zorg,
welzijn, jeugd en participatie. Onder meer heeft RadarAdvies veel ervaring met groepsgewijs toeleiding van mensen met afstand tot
arbeidsmarkt tot betaald werk, door tientallen activeringscentra op te zette in gemeenten en is expert op individuele coaching van onder meer
vluchtelingen door bewoners. Seinpost is een adviesbureau gespecialiseerd op het snijvlak van huisvesting, sociale economie en wijkwelzijn.
Seinpost is in meerdere gemeenten actief als kwartiermaker opvang vluchtelingen. Radar Wmo-diensten is een hands-on
uitvoeringsorganisatie die onder meer in Rotterdam informele netwerken tussen bewoners heeft opgezet, resulterend in de Rotterdamse
taalschool waarin vrijwilligers les in Nederlandse taal geven, af te sluiten met gecertificeerde taaltoetsen.
Incluzio
Incluzio richt zich op de integratie van zorg, dienstverlening en het sociale domein in een wijk. Daarmee investeert het niet allen in sociale
ondersteuning en ondernemingen maar is ook actief op het gebied van huishoudelijke ondersteuning en zorg op afstand. Zo stemt Incluzio
preventie, zorg, ondersteuning en dienstverlening optimaal met elkaar. Tegelijkertijd wordt er werk gecreëerd. Door de dienstverleners ook het
publieke domein in te zetten kunnen meteen andere collectieve problemen in de wijk worden aangepakt. en voorkomen. Stichting Ata en De
ZorgCentrale.nl zijn bedrijven die een integraal aanbod van diensten bieden op het gebied van zorg op afstand (personenalarmering,
domotica oplossingen etc. Incluzio en Radar Uitvoering werken sinds medio 2014 samen in Radar Sociaal Ondernemen. Vanuit dat bedrijf
bieden zij onder de naam Magis werk aan ruim 600 mensen met een SW indicatie en zorgen zij voor een nieuw perspectief voor zo’n 1500
mensen met een bijstandsuitkering. Radar Uitvoering en Incluzio hebben elkaar gevonden in hun ambitie om juist mensen in een kwetsbare
situatie perspectief en werk te bieden. De afgelopen jaren hebben zij, naast in Radar Sociaal Ondernemen, ook op uiteenlopende andere
terreinen samengewerkt.

