
The GoodStay Paper 

 

De begeleiding van arbeidsmigranten op woonlocaties wordt verzorgd door GoodStay. 

De medewerkers worden als regiobegeleider geselecteerd, aangenomen en opgeleid. 

 

Bij aankomst op de locatie worden bewoners op huis- en/of kamerniveau digitaal geregistreerd. 

Persoonlijke gegevens worden geregistreerd en er wordt een foto genomen. Ook wordt er geregistreerd voor welke 

werkgever de bewoner werkt en vervolgens tekent de bewoner voor akkoord. Bij ondertekening wordt de huissleutel 

overhandigd en worden de regels en voorschriften uitgelegd. Daarna wordt een bevestiging via e-mail verzonden naar 

de bewoner. 

 

De werkgever ontvangt een eigen inlog voor het systeem zodat hij de eigen locatie en bewoners kan volgen: waar slaapt 

wie, zijn er schades, zijn er klachten, is er sprake van een waarschuwing en of wangedrag? 

 

Werkgevers ontvangen, net als de bewoners zelf, bij het uitdelen van een officiële waarschuwing, automatisch een kopie 

van deze waarschuwing, met notificatie dat bij herhaling of een volgende waarschuwing uitzetting volgt. 

In de brief van uitzetting die dan volgt staat het verzoek om de woning te verlaten binnen een overeengekomen termijn. 

Bij overtreding van de Goodstay huisregels en of het parkreglement wordt een schriftelijke waarschuwing gegeven 

 

Op alle door GoodStay begeleide locaties geldt een zero tolerance beleid voor wat betreft bezit en/of gebruik van drugs, 

openbaar dronkenschap, geweld, buitensporig agressief gedrag en seksuele intimidaties. Daarvoor worden geen 

schriftelijke waarschuwingen verstrekt maar onmiddellijk overgegaan tot uitzetting. De drugs worden ingenomen en 

worden niet geretourneerd aan de bewoner. 

 

Op alle locaties waar GoodStay de begeleiding doet wordt het beleid van de eigenaren van de accommodaties gevolgd. 

De bewoners worden vooraf geïnformeerd: zowel door het mondeling uitleggen van de huisreglementen, als door het 

tonen van de GoodStay introductie video. 

 

Begeleiders controleren de accommodaties regelmatig op orde, hygiëne en netheid. Zij houden dit bij door middel van 

issue management. Voor de werkgever zijn de resultaten daarvan in het systeem te controleren aan de hand van issue-

buttons. 

 

Om kwaliteit te kunnen leveren gelden voor alle betrokken organisaties dezelfde afspraken, regels, voorwaarden. Deze 

zijn vastgelegd in de GoodStay Paper. 

 

 

 

 

 

  



 

1. De operationele verantwoordelijkheid van GoodStay ligt bij de Operationeel Manager. 

Hij is de aangewezen persoon om contact mee te hebben als het gaat om operationele zaken. Hij wordt hierin 

              ondersteund door 4 voormannen     

GoodStay wil hiermee voorkomen dat van verschillende organisaties, mensen rechtstreekse contacten 

onderhouden met de begeleiders, waardoor er chaos ontstaat en GoodStay niet meer vast kan houden aan 

de eigen procedures. 

 

2. Ter voorkoming van verwarring en discussies achteraf, moeten de begeleiders de werkzaamheden uitvoeren 

waarop de afspraken zijn gebaseerd. Begeleiders werken voor GoodStay en niet voor enig andere organisatie. 

Zij worden geacht zich aan de werkwijze van GoodStay te houden. 

 

3. Wijzigingen op de woonlocaties kunnen maximaal 1x per dag worden doorgegeven. Eén dag van tevoren of 

voor 10:00 uur voor dezelfde dag en uitsluitend op het daartoe bestemde emailadres registratie@goodstay.nl. 

Dit geldt zowel voor aankomsten, interne verhuizingen als voor vertrek. Aanmeldingen via de telefoon worden 

niet in behandeling genomen. De begeleiders hebben de opdracht om alleen bewoners te huisvesten die op 

de juiste manier zijn aangemeld en die binnen de aankomsttijden arriveren (zie punt 4). Indien de bewoners 

toch gehuisvest moeten worden, kan een bedrag van €25,00 per aankomst worden berekend. 

. 

4. GoodStay hanteert uren waarbinnen de bewoners aan kunnen komen en binnen 24 uur geregistreerd zullen 

worden. Maandag tot en met vrijdag van 10:00 uur tot 20:00 uur. Zaterdag en zondag van 10:00 uur tot 18:00 

uur. 

 

5. Indien wenselijk kunnen voorkeuren worden gegeven over de indeling van kamers, en of woningen. De 

begeleider zal dit zoveel mogelijk proberen te honoreren. Het maken van aanpassingen door de GoodStay 

begeleider kunnen daardoor mogelijk zijn. 

 

6. De aankomsten en vertrekken op losse locaties dienen op dezelfde wijze gecommuniceerd te worden, via 

registratie@goodstay.nl. Op basis hiervan kan het ambulante team de afspraak maken wanneer zij de 

bewoners registreren c.q. toegang geven tot de woning. 

 

7. Er worden met organisaties geen separate afspraken gemaakt die afwijken van de GoodStay werkwijze. 

 

8. Begeleiders zorgen voor rust en veiligheid op de locatie. Zij zien toe op ordentelijk gedrag van iedereen. 

 

9. Indien er sprake is van verwijdering van de locatie zal dit schriftelijk worden medegedeeld aan de bewoner en 

gecommuniceerd worden naar de werkgever. Begeleiders gaan niet over tot fysieke verwijdering. 

 

10. GoodStay begeleiders zijn niet gekwalificeerd als security. Zij zullen zich niet fysiek inzetten, uitsluitend ter 

verdediging als er sprake is van fysiek geweld jegens hen. 

 

11. Rapportages rond beschadigingen, waarschuwingen, aanzeggingen, klachten, vermissingen, incidenten 

worden opgenomen in het systeem. 

 

12. Er worden door begeleiders geen separate lijsten verstrekt. Elke organisatie dient daarvoor de inlog te 

gebruiken van het systeem waarin alle registraties vermeld staan. 

 

13. De Manager is verantwoordelijk voor aansturing vanuit kantoor. De coördinator is het aanspreekpunt op 

kantoor. Ze heeft contact met de relaties van het operationele deel van de organisatie in GoodStay en overige 

relaties binnen de koepelorganisatie van StaySolutions. Tevens is zij het aanspreekpunt voor 

systeemtechnische vragen. 

 

14. GoodStay opereert aan de hand van het beleid wat Roompot voert. Indien er vragen zijn omtrent 

beleidsvoering kan er contact opgenomen worden met Roompot Business. 
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Contactpersonen: 

 

 

Operationeel Manager:  Gert Meijboom  

gertmeijboom@goodstay.nl 

06-57 46 13 96 

 

Manager:                      Carmen Hermans 

carmenhermans@goodstay.nl  

06-53 83 03 03 

 

Coördinator:                                Annabel Trimp    

                                                   support@staysolutions.nl      

06-30 14 82 42 

 

Roompot Business:  088-1450444 
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