
AANJAAGTEAM HUISVESTING 
ASIELZOEKERS EN STATUSHOUDERS



Het Aanjaagteam huisvesting asielzoekers en statushouders 
werkt in opdracht van het bestuur van de provincie Zuid-Holland. 
Het Aanjaagteam helpt bij het vinden van geschikte locaties voor 
de opvang van asielzoekers, statushouders en Oekraïners. Als 
aanjaagteam zoeken we panden die leeg staan of komen te staan. 
Ook zoeken we locaties die geschikt zijn voor het plaatsen van 
tijdelijke woningen. 

Bent u de eigenaar van een pand of locatie? Dan komen we graag 
met u in contact. Wij zoeken locaties voor een periode van een paar 
weken tot meerdere jaren. Het liefst zo snel mogelijk, maar locaties 
die later beschikbaar komen zijn ook zeer welkom. 

Wij bespreken met u de mogelijkheden en ontzorgen bij de vervolg-
stappen. Wij geven financiële en juridische hulp. Ook denken we mee 
over woonconcepten en eventuele bouwkundige aanpassingen en we 
verzorgen de juiste communicatie en draagvlak. Hiermee realiseren 
we de benodigde tijdelijke huisvesting. Dit betekent tegelijkertijd 
meer doorstroming op de woningmarkt. Hierdoor vinden ook andere 
doelgroepen sneller een woning.  
 

Contact
Heeft u vragen, ideeën of een locatie in de aanbieding? 
Neem dan contact met ons op:

Ruud Wiersum : 06 50 69 34 95 info@ATbv.nl
aanjager huisvesting asielzoekers/statushouders 

“Complexe vastgoedvraagstukken vind ik uitdagend. Het bottom-up op gang 
brengen van de verhuisketen heeft die uitdaging en complexiteit. Tegelijk is 
er veel energie bij de stakeholders: overheden, corporaties, ontwikkelaars, 
aannemers en private vastgoedeigenaren. De win-win wordt gezamenlijk 
gezocht en gevonden.” 

Julie Zwinkels : 06 31 01 58 42 j.zwinkels@pzh.nl
aanjager huisvesting asielzoekers/statushouders 

“Stilzitten doe ik niet graag en dat is ook geen optie in de huidige woningcrisis. 
Door meer (tijdelijke) huisvesting op korte termijn van de grond te krijgen, 
zorgen we voor de benodigde doorstroom op de woningmarkt. Ik zet me in voor 
om de meest kwetsbare doelgroepen een dak boven het hoofd te bieden.” 
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