Malgorzata Bos-Karczewska, lid van het bestuur van Kenniscentrum Arbeidsmigranten: “Straks komen minder Polen naar Nederland, dus bind ze nu aan je bedrijf.”

‘Vergrijzend Nederland heeft
arbeidsmigranten hard nodig’
Waar haalt u over vijf jaar uw personeel vandaan? Die vraag
stelde Malgorzata Bos-Karczewska donderdagmiddag aan
de bezoekers van GreenportLIVE in Noordwijkerhout. Ze
wilde daarmee de aanwezige ondernemers inspireren om na
te denken over hoe zij omgaan met de voor hun werkende
arbeidsmigranten. Deze groep werknemers wordt in haar
ogen de komende jaren schaars. “Dus zorg er nu voor dat je
je werknemers aan je bedrijf bindt want er komen straks echt
minder Polen naar Nederland.”
Tekst: Roza van der Veer | Fotografie: René Faas

D

e eerste livebijeenkomst van de
Greenport Duin- en Bollenstreek
in Noordwijkerhout was dit keer
gewijd aan arbeidsmigranten.
Om die reden was ook gekozen voor de
locatie aan de Delfweg, waar het bedrijf
RS-Housing een paar modelwoningen
heeft neergezet die snel kunnen worden
geplaatst voor de huisvesting van arbeidsmigranten maar ook starters of studenten.
Veel ondernemers namen een kijkje in de
verschillende woningtypes en meerderen
zeiden best bereid te zijn er een paar neer
te zetten voor de huisvesting van hun
werknemers. Alleen blijkt dat nog niet zo
gemakkelijk, want de huidige regelgeving
steekt daar veelal een stokje voor.

TIENDUIZEND
Hoe groot de behoefte aan huisvesting
voor arbeidsmigranten is, werd echter
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dezelfde middag duidelijk. Tijdens GreenportLIVE werd het door onderzoeksbureau
Decisio opgestelde rapport Arbeidsmigranten in de Greenport Duin- en Bollenstreek
gepresenteerd met daarin de cijfers over
de aantallen arbeidsmigranten in deze
regio. Uit het rapport blijkt dat er op dit
moment in de Duin- en Bollenstreek ruim
10.000 arbeidsmigranten werken. Naar
verwachting worden dat er in 2030 bijna
15.000, omdat de vraag naar arbeidsmigranten op de korte en middellange termijn blijft toenemen. Dit is een gevolg van
vergrijzing van de beroepsbevolking maar
ook door verhoging van de productie.
De meeste arbeidsmigranten wonen in
Hillegom en Noordwijk. Dat laatste kan
overigens een vertekening zijn van de
werkelijkheid. Veel arbeidsmigranten (61
procent) staan ingeschreven bij een uitzendbureau en daarvan is de meerderheid
gevestigd in Noordwijk en Hillegom. Driekwart van alle arbeidsmigranten komt uit
Polen, op de voet gevolgd door Roemenië,
Slowakije, Tsjechië, Syrië en Bulgarije. Het
overgrote deel van de arbeidsmigranten
werkt in de landbouw, groothandel of
horeca. De meeste arbeidsmigranten (64
procent) hebben een relatie en er zijn dan
ook 1.445 kinderen van internationale
medewerkers geregistreerd.
Bijna de helft van de arbeidsmigranten
(49 procent) blijft korter dan een jaar in
Nederland. Van de 51 procent arbeidsmigranten die langer dan een jaar in
Nederland blijft, blijft 22 procent langer
dan drie jaar. Eveneens 51 procent van
de arbeidsmigranten woont in reguliere
woningen, de rest woont in huisvestingscomplexen, op recreatieterreinen of in
hotels/pensions. Belangrijkste probleem
voor veel arbeidsmigranten is het gebrek
aan voldoende en goede huisvesting, waardoor uitwassen ontstaan met overlast en
onmenselijke situaties. Bij de huisvesting
in reguliere woningen zijn er problemen
met verdringing van andere groepen woningzoekenden terwijl nieuwe initiatieven
om het huisvestingsprobleem op te lossen,
op weerstand stuiten.

een kwart is zelfs onder de twintig jaar.
Maar de toename van Poolse medewerkers
gaat minder hard. In Polen zelf gaat het
minimumloon met acht procent omhoog
en er komt steeds meer steun voor de lage
inkomens.”
Zij constateerde dat Nederland maar ook de
Europese Unie de Poolse werknemers steeds
harder nodig heeft om de productie op gang
te houden, terwijl de beroepsbevolking vergrijst. Wil Nederland aantrekkelijk blijven
voor arbeidsmigranten, dan moeten deze
werknemers fatsoenlijk worden behandeld.
Bedrijven moeten hun werknemers goed
betalen en betaalbare huisvesting bieden.
“Bind de buitenlandse arbeidskrachten aan
het bedrijf en bied ze kansen om zich te ontwikkelen. Met andere woorden: ‘Love your
people as your crop’. Want als uw arbeidskrachten straks niet meer uit Polen komen,
waarvandaan komen ze dan wel? Bulgarije,
Roemenië of straks Azië of Afrika? Denkt u
dat daar draagvlak voor is?”, hield ze haar
gehoor voor.

gestie dat er veel misstanden zouden zijn.
“Veel te negatief. Daar word ik verdrietig
van, want wij zijn juist druk bezig om te
kijken hoe we in de toekomst voldoende
personeel houden. Daar is elke ondernemer hier aanwezig mee bezig. Ik wil ook
best huisvesting realiseren en daar ben ik
al acht jaar mee bezig. Als elke ondernemer wat op eigen terrein mag oplossen,
zou dat al heel veel schelen.” Ook Roy
Rotteveel van Vaste Plantenkwekerij Gebr.
Rotteveel wil graag goede huisvesting
bieden. “Maar dan wel iets dat twintig jaar
mag blijven staan.” Ook Jan en Frans van
der Slot van Van der Slot Tulips herkenden zich niet in de misstanden. “Natuurlijk gaat er vast wel iets mis, maar het
zijn echt niet altijd de Nederlanders die
misbruik maken van de huisvestingssituatie. Verder wil je als bedrijf juist personeel
vasthouden. Een goede vaste kracht is
veel productiever dan steeds weer nieuwe
mensen.”

NEGATIEF

Voor Malgorzata Bos-Karczewska was de
kritiek van de aanwezige ondernemers
duidelijk een verrassing. Ze nam de
uitnodiging om eens op de bedrijven in
de Duin- en Bollenstreek te komen kijken
met beide handen aan. “Ik heb een beetje
spijt van mijn opmerking over misstanden. Blijkbaar ligt het onderwerp gevoelig,
want er komen veel emoties vrij. Ik wilde
ondernemers inspireren maar dat is negatief opgevat. Tegelijkertijd was het ook
leerzaam wat hier is gebeurd. Dus ik ga
zeker kijken, want bij mij geldt nog altijd:
eerst zien en dan geloven.”

Haar opmerking dat ze nu nog vaak
misstanden tegenkwam, stuitte tijdens de
Greenportbijeenkomst op weerstand. “We
willen wel huisvesting bieden en doen
dat ook voor 36 van onze 150 arbeidsmigranten. Maar het mag steeds maar voor
drie maanden en dan krijgen we weer een
ontheffing. Ik wil best meer containerwoningen neerzetten maar het mag gewoon
niet”, aldus Dennis van der Krocht van
Janssens’ Overseas uit Noordwijkerhout.
Ook Gerard Heemskerk van Heemskerk
Vaste Planten keerde zich tegen de sug-

LEERZAAM

LOVE YOUR PEOPLE
De cijfers uit het Decisio-rapport werden onderschreven door Malgorzata Bos-Karczewska, hoofdredacteur van Polonia.nl en lid van
het bestuur van Kenniscentrum Arbeidsmigranten. Zij wees op de enorme groei van
met name Poolse arbeidsmigranten sinds
2007, toen de Europese Unie de grenzen
opende voor Poolse werknemers. “In twintig
jaar tijd is het aantal Poolse werknemers
van 25.000 naar bijna 210.000 gegaan. De
meeste Polen zijn onder de veertig jaar en
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RS-Housing heeft in Noordwijkerhout enkele modelwoningen voor huisvesting geplaatst.

22 oktober 2021

016-17 Migranten.indd 17

22 oktober 2021

17

15-10-21 14:26

