


Een grote sprong 
voorwaarts…
Betere garantie kwaliteit 
huisvesting arbeidsmigranten 



Agenda
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• Bonusregeling

• Efficiëntie

• Eerst-verantwoordelijk / andere belanghebbende

• Informis

• Vragen



Aanleiding
‘Zwakke plekken’ SNF sinds 2013:

• Slechte locaties worden verzwegen (niet in locatielijst) 

• Niet alle locaties worden geïnspecteerd (steekproef)

Besluit SNF-bestuur begin 2020

Later: advies Aanjaagteam o.l.v. Emile Roemer 



Wijzigingen - 1

De belangrijkste wijzigingen op een rij: 

• Vanaf 1 juni: diverse normwijzigingen waaronder 

wasmachines en toezicht en beheer (vanuit zowel 

de omwonende als vanuit de bewoners).



Wijzigingen - 2

De belangrijkste wijzigingen op een rij: 

• Per 1 september:

• jaarlijkse administratieve inspectie (locatieregister, goed 

werkgeverschap, toezicht en beheer) -> op moment van ‘vroegere’ 

jaarlijkse inspectie.

• 100% - controle van alle huisvestingslocaties -> uitgesmeerd over hele 

periode.

• QR code



Wijzigingen - 3

Het onderscheid tussen SNF-inhuur en SNF-regulier is verdwenen!

• Alle ondernemingen krijgen jaarlijks een 

administratieve inspectie.

• Alle ondernemingen die locaties als ‘EV’ hebben 

krijgen ook  locatie-inspecties.



Impact beperken
• Locatie-inspectie bij één onderneming: eerst-verantwoordelijke.

• De eerste periode van 100% - controle = 16 maanden (van 1 

september 2021 t/m 31 december 2022. 

• Vrijstelling voor alle locaties die in de periode 1 september 2020 t/m 

31 augustus 2021 al zijn geïnspecteerd

-> m.u.v. onderneming met < 3 locaties (waarom?)



Bonusregeling m.i.v. 2023

• De precieze voorwaarden worden nog vastgesteld uiterlijk eind 2021.

• 100% zelfinspectie in Informis – gecontroleerd door de inspectie-
instelling. 

• Jaarlijks ongeveer 30% ‘live’ geïnspecteerd door inspectie-instelling.



Efficiëntie
Maatregelen:

• Inspecties verdeeld over een jaar, geclusterd per stad, dorp of wijk 
(minder reistijd). 

• Géén dubbele inspecties van locaties meer.

• Herstel tekortkomingen ‘op afstand’, tenzij…. 

• Informis (nieuwe locatieregister) helpt met efficiënte planning, 
rapportage, review, afhandeling tekortkomingen.



Eerst-verantwoordelijke / 
andere belanghebbende



Eerst-

Verantwoordelijke









Informis - 1
Het ‘nieuwe’ locatieregister (snf.informis.nl )

• Locaties toevoegen en muteren

• Openstaande acties (herstel van tekortkomingen) 
bekijken en afwikkelen

• Ander ‘bewijsmateriaal’ uploaden (foto’s, facturen 
etc)

• Bewijs goed werkgeverschap uploaden

• Rapportages inzien en downloaden



Informis - 2
Lastige start, maar nu komen we er…

• Excel-mutatiefunctie is beschikbaar. Excelbestand 
kan ook bij zusterbedrijf worden geupload.

• Datum laatste inspectie is zichtbaar in dashboard

• Handleidingen beschikbaar op papier (website SNF)

Aan verbetering van de performance wordt gewerkt.



Vragen?

normecvro.nl

info-vro@normecgroup.com

088 894 4001 

normecflc.nl

info-flc@normecgroup.com

026 351 2388

normeringflexwonen.nl

info@normeringflexwonen.nl

013 594 4109




