‘Landbouw zit Poolse mensen in het bloed’
Tekst en foto’s: Wilma Wolters

Het is een bekend fenomeen: bedrijven groeien en arbeid vormt dan een knelpunt. Sterwerk
Uitzendbureau in Deurne kan hierbij helpen. Zij zoeken voor elke geitenhouder een geschikte
Poolse melker.

S

terwerk als agrarisch uitzendbureau
bestaat al sinds 2001, maar het is nu
zo’n vier jaar dat het bureau ook
aan geitenhouders de mogelijkheid biedt het

melken uit te besteden aan Poolse mensen.
“Die tak is sindsdien hard gegroeid”, vertel
len Truus Riezebos en Niek van Lin van
Sterwerk, “want nu bestaat ons klanten
bestand van 40 à 45 veehouders voor onge
veer de helft uit geitenhouders”. Sterwerk is
gespecialiseerd in het invullen van jaarrond
melkwerkzaamheden op zowel koeien- als
geitenbedrijven.

Zoeken met profiel

Een van de Poolse medewerkers van Jan Olislagers, Ariel, melkt vakkundig de 3.700 geiten.
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Alle geitenhouders die het melken willen
laten doen, kunnen bij Sterwerk terecht.
Bijvoorbeeld als een boer zijn ochtendmelk
beurt wil uitbesteden. Sterwerk gaat dan
met de geitenhouder om de tafel om een
profiel op te stellen van de ideale melker.
Van Lin: “Zo moet de man of vrouw Duits
of Engels kunnen praten en ervaring hebben
in de omgang met koeien of geiten.” Dit
profiel wordt naar wervingsbureaus in Polen
gestuurd. Riezebos: “We hebben contact
met meerdere wervingsbureaus en een aan
tal daarvan zijn hier geweest en weten wat
we zoeken. Zo is een heel stevig iemand
vaak minder geschikt, omdat die niet vlug
genoeg is voor geiten.” Aan de hand van
de profielen zoeken de wervingsbureaus
geschikte kandidaten en ze sturen van hen
een cv op. Met dit papier gaat Sterwerk
weer naar de geitenhouder en dan volgt een
beslissing. “Dit hele traject vergt wat tijd,
maar is wel belangrijk, omdat de melker
voor langere tijd op een bedrijf aan het
werk gaat. Een goede match is dan belang
rijk.”
Sterwerk heeft bewust gekozen voor contac
ten in Polen. “Nederlanders willen niet voor
langere tijd op een bedrijf melken, uitzon
deringen daargelaten. Poolse medewerkers
wel, en zij zijn bijna nooit ziek en werken
hard. Als alles goed is: de huisvesting, het
contact met de werkgever en dergelijke,
dan doen Poolse mensen veel voor je”,

vindt Van Lin. Riezebos vult aan: “Als ze
mee mogen doen met de kerstborrel bij
voorbeeld, dan gaan ze nooit meer weg.”

Compleet aanbod
Sterwerk doet meer dan alleen geschikte
werknemers zoeken. Het uitzendbureau
zoekt voor de Poolse mensen ook huisves
ting in de buurt van het bedrijf waar zij
werken, regelen voor hen een bezoek aan
de tandarts of als hun auto kapot is stuurt
Sterwerk hen naar een garage. “Huisvesting
vinden lukt uiteindelijk altijd. Soms duurt
het wat langer, maar we zoeken dan ook
geen caravan, maar een fatsoenlijke woon
plek.” Een Poolse melker moet precies
weten waar hij aan toe is als hij hier naar
toe komt, vindt Sterwerk. “Ze weten waar
ze komen te wonen, hoeveel uur ze werken,
wat ze verdienen enzovoort. Dat is wel zo
prettig voor ze.”

Als het ondanks deze grondige voorberei
ding niet mocht klikken tussen een Poolse
flexmelker en een geitenhouder, dan zorgt
Sterwerk ervoor dat er zo snel mogelijk
een andere melker gevonden wordt. Om dit
probleem nog beter te kunnen ondervangen,
is Sterwerk onlangs met een scholings
programma begonnen. Riezebos vertelt:
“Een mogelijk toekomstige werknemer
draait dan mee bij een boer die al mensen
via ons aan het werk heeft. Zo kan hij het
werk op een Nederlands bedrijf leren,
want die verschillen nogal van de Poolse
landbouwbedrijven.”
De tarieven die geitenhouders moeten
betalen, daar kan Sterwerk niets over
zeggen. “Die zijn te verschillend. Ze hangen
af van de te werken uren, van het aantal
kilometers dat Polen van hun woonplek
tot aan het bedrijf moeten afleggen, van de
kosten van huisvesting en noem maar op.”

Truus Riezebos en Niek van Lin van Sterwerk
zoeken samen met hun collega’s voor ieder
die dat wil een geschikte melker in Polen.

Jan Olislagers: “Ze hebben het gewoon goed voor elkaar”
Sinds drie jaar laat Jan Olislagers uit het Limburgse Siebengewald zijn
3.700 geiten melken door Poolse mensen die Sterwerk voor hem
regelt. “Alleen werd het te veel werk”, en via een ander uitzend
bureau beviel het Olislagers niet: “Dan had je elke keer een andere
melker en dat is niet goed voor de geiten.” De dieren worden sinds
dien elke 8 uur gemolken: ’s nachts om 2.00 uur, ’s ochtends om
10.00 uur en ’s avonds om 18.00 uur. Het melken duurt 6 uur,
schoonmaken neemt nog eens een uurtje tijd in beslag.
De geitenhouder is tevreden over de Poolse uitzendkrachten.
“Ze komen echt om geld te verdienen hier. Meestal hebben ze kindjes
en zijn ze een huis aan het bouwen. Het zijn beslist geen luie mensen.”
Er komen drie Poolse melkers in Siebengewald, die elkaar afwisselen.
Elke maand is er een terug naar Polen, die maand melken de twee
anderen op het bedrijf. “We hebben hier weleens iemand een jaar
gehad, maar dat is gewoon te lang, dan vraag je te veel van zo
iemand”, vindt Olislagers.
Ook over Sterwerk is Olislagers goed te spreken. “Hun kracht is dat
ze goed zijn voor de mensen. Zo zorgen ze voor een goed onderkomen,
zodat de uitzendkrachten niet na het werk met vijf man op één
kamer moeten doorbrengen. Die mensen moeten ook kunnen ont
spannen. Verder is ook het financiële en papierwerk goed geregeld.
Elke week komt er iemand van Sterwerk hier. Om de melkers te
betalen, maar ook om, mocht er iets zijn, dit te bespreken.”
Verder vindt Olislagers het een goede zet dat Sterwerk de mensen
al in Polen screent. Ze kunnen dan al uitzoeken of iemand kan en
wil melken, en dat scheelt volgens hem veel wrijving achteraf.
Het werken met werknemers is Olislagers niet tegengevallen.
“Een Pool is heel graag op zichzelf, met een kantine waar hij koffie

kan nemen en een praatje op zijn tijd is ie al tevreden. Een Neder
lander verwacht dat je ze mee naar binnen vraagt, en dat kan een
behoorlijke druk geven op het gezin.” Toch zou Olislagers, als hij vast
zou lopen met arbeid qua voeren, een Nederlander zoeken. “Dat is
toch makkelijker communiceren. En omdat er bij het voeren sneller
wat verandert, is communicatie belangrijker. Poolse mensen kunnen
het wel, maar het kost te veel energie om veranderingen uit te leggen.”

Een beeld siert het bedrijf van Jan Olilslagers uit Siebengewald.

Geitenhouderij | augustus 2009

23

