#bovenkop

‘Wĳ hebben het
allang op orde’

Het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten heeft, onder leiding van
voormalig SP-voorman Emile Roemer, een voorstel gemaakt om de werken leefomstandigheden van arbeidsmigranten te verbeteren. Doel is onder
arbeidsmigranten de coronabesmettingen te laten afnemen en de positie van
arbeidsmigranten te versterken. Hoe reageert de bollensector hierop? Greenity
sprak een aantal vakgenoten.
Tekst: Monique Ooms | Fotografie: René Faas
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ermaco uit Bovenkarspel had
zĳn huisvesting al op orde
voordat corona toesloeg vertelt
mede-eigenaar Cees de Wit. “Wĳ
hebben een hotelachtig concept neergezet
dat hier in de regio volop is gekopieerd.
Hier slapen medewerkers met z’n tweeën
op een kamer, met een eigen douche,
toilet en keuken. Ze voeren als het ware
een huishouden met z’n tweeën. Vaak zĳn
dat overigens stelletjes, en als dat niet zo
is, bieden de kamers genoeg ruimte om
afstand te houden.” Als alle medewerkers
een eigen kamer zouden moeten hebben,
lukt het Germaco niet om ze allemaal
onder hun eigen dak te huisvesten. “Dan
zouden we ze elders moeten onderbrengen en dat is niet ideaal, ook vanwege
het vervoer.” Een deel van de tĳdelĳke
krachten komt per bus naar het bedrĳf.
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alle eisen op het gebied van huisvesting.
Sommige medewerkers hebben een eigen
kamer, stelletjes zitten samen op een
kamer. Als groep werken onze mensen al
zo lang met elkaar dat je ze als één familie
kunt beschouwen.” Toch heeft het bedrĳf
ook op de werkvloer alle vereiste coronamaatregelen genomen. “De werkplekken
zĳn afgescheiden met doorzichtig plastic,
op allerlei plekken staat ontsmettingsmiddel en we hebben een extra pauzehoek
ingericht in de schuur waar mensen ruim
kunnen zitten.” Medewerkers moeten wel
regelmatig op de regels worden gewezen.
“Ze vergeten soms totaal dat ze afstand
moeten houden, dus daar moet je op
blĳven letten.”

Bĳ G & K Reus in Lutjebroek is de situatie vergelĳkbaar met die van Germaco.
Gerard Reus vertelt: “Wĳ voldoen aan

Ook bĳ de Kapiteyn Group in Breezand
blĳken de adviezen van Emile Roemer niet

“Zĳ wonen samen in één huis en zitten
dan ook samen in één bus.” In de schuur
is alles coronaproof gemaakt. “We voldoen
aan alle eisen. Dat moet ook wel, anders
willen mensen niet meer voor je werken.
Bovendien zĳn wĳ er ook bĳ gebaat dat
onze medewerkers gezond blĳven.” Wat
hem wel tegen de borst stuit: “Hoe Roemer met zĳn aanbevelingen naar buiten
kwam, gaf een erg negatief beeld van onze
sector, alsof wĳ onze huisvesting niet op
orde zouden hebben. Daar moeten ze
nou eens mee stoppen. We zĳn nota bene
aangesloten bĳ de Stichting Normering
Flexwonen en hebben een certificaat.”
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voor grote problemen te zorgen. “Op de
verschillende locaties van ons bedrijf hebben we eigen huisvesting voor onze medewerkers. Alles is coronaproof ingericht
en er slapen maximaal twee medewerkers
op een kamer. Ze delen het sanitair en
om dat te organiseren werken we met
tijdblokken, zodat er steeds voldoende
ruimte is. Ze mogen geen visite ontvangen
en overal staat handgel en ontsmettingsmiddel. Als straks het hoogseizoen begint,
zijn wij er helemaal klaar voor”, vertelt
Jody Kapiteijn, verantwoordelijk voor personeelszaken. Op de werkplekken heeft
Kapiteyn eveneens maatregelen getroffen,
van extra pauzeplekken en looproutes
tot aan het werken in tijdblokken. “We
proberen te vermijden dat groepen medewerkers elkaar kruisen op de werkvloer.”
Naar de locatie in Hippolytushoef worden
mensen in busjes vervoerd, met mondkapjes op. “Medewerkers die zelf een auto
hebben, komen met eigen vervoer.” Het
plan staat goed op papier en is besproken
met alle teamleiders. “We hebben er alles
aan gedaan om het goed te laten verlopen.
Nu is het afwachten hoe het gaat. We zijn
er in elk geval klaar voor.”

‘We voldoen aan
alle eisen. Wij
zijn er ook bij
gebaat dat onze
medewerkers
gezond blijven.’

NUL CORONAGEVALLEN
Ruigrok Productie BV heeft zelf diverse
bloemenproductielocaties, eigen huisvesting en organiseert vervoer van arbeidsmigranten naar inleenadressen. “Wij
hebben onze busjes ingericht met plastic
en afhankelijk van het aantal deuren kunnen we zo zes of zeven mensen per busje
vervoeren. In het begin van de corona-uitbraak hebben ook touringcars ingezet,
daarmee kunnen we dertig mensen vervoeren”, vertelt directeur-eigenaar Peter
Ruigrok. In de eigen huisvesting wonen
mensen met twee of drie personen op een
kamer. “Deze mensen wonen al jaren bij
elkaar, dus dat levert geen problemen op.
Dat blijkt ook wel want we hebben nul
coronagevallen gehad onder onze mensen.
We hebben het goed onder controle.”
Dat geldt ook voor de productielocaties.
“Medewerkers moeten afstand houden,
we werken met schotten en een coronacontroleur loopt rond om in de gaten te
houden of de regels worden nageleefd.
Wij nemen hierin onze eigen verantwoordelijkheid.” Ruigrok is niet erg te spreken
over de toonzetting van de presentatie van
Roemer. “Hij maakt er een heel negatief
verhaal van, we worden afgeschilderd als
criminelen. Volledig onterecht. Als dat
zo was, hadden we veel meer problemen
gehad.”
KAVB-voorzitter Jaap Bond kan zich voor-

Ook in de algemene ruimtes is voldoende plek
om afstand te houden.

Uit de aanbevelingen
stellen dat de toon van Roemer de sector
tegen de borst stuit. “Ik vind het ronduit
stuitend, door woorden te gebruiken
als ‘menswaardig’ zet hij de complete
bedrijfstak in de hoek. Je vraagt je af of
hij ooit wel eens op een bedrijf is wezen
kijken. Dan had hij kunnen zien hoe
het er in werkelijkheid aan toe gaat. De
sector is daar serieus mee bezig. Sommige
werkgevers hebben al tientallen jaren een
relatie met hun arbeidsmigranten en velen zijn aangesloten bij een keurmerk voor
huisvesting. Hij heeft hier echt de plank
misgeslagen.” Over de inhoud van de
aanbevelingen zegt Bond: “De aanbevelingen zijn veelal goed uitvoerbaar, er staan
niet veel nieuwe dingen in. Belangrijk is
wel dat niet te veel partijen zich met de
regelgeving gaan bemoeien, dan wordt het
voor ondernemers onwerkbaar.”

Om bij een eventuele uitbraak van corona snel
grip te kunnen krijgen op de situatie, moeten
de NAW-gegevens van arbeidsmigranten worden geregistreerd.
Bij voorkeur een arbeidsmigrant en maximaal
twee per slaapkamer. Daarbij is vereist dat
het mogelijk is om anderhalve meter afstand
te houden. Als dit niet mogelijk is moet naar
alternatieven worden gezocht, zoals huisvesting in hotels of leegstaande kantoorgebouwen, waarbij wel wordt voldaan aan de minimumnormen voor de kwaliteit van huisvesting.
Arbeidsmigranten mogen niet als een huishouden worden beschouwd en moeten daarom ook tijdens het vervoer anderhalve meter
afstand kunnen houden. Gezocht zou moeten
worden naar alternatieven zoals elektrische
fietsen en touringcars.
De werkgever moet alle vereiste coronamaatregelen nemen om een veilige en gezonde
werkplek te garanderen.
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