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  Nieuwsbrief: 
      

  Jaar: 2021   no: 2 
   
 

 
 
          Datum: 29 maart 

 
Beste leden en belangstellende van de SHK. 

 
Het is wel een tijdje geleden maar wilde het onderstaande toch delen met onze leden 
en belangstellende. 

 
Werkbezoek fractie en bestuursvoorzitter mevr. T. de Kruijf SHK 

aan logiescentrum Agriport op dinsdag 9 maart. 
 

Het bezoek is in overleg met Hoofd Services van NL-jobs Adi Bularda tot stand 
gekomen. Hij heeft 13 mensen in zijn team. 
Regio manager Vincent Jansen ontvangt ons hartelijk. Koffie met koek. 

Er wordt vaak gesproken over het ‘Polenhotel’, maar de meeste Polen zijn inmiddels in 
eigen land aan het werk, doordat daar de economie toeneemt. Tegenwoordig zijn de 

meeste arbeidsmedewerkers Roemenen. Daarnaast mensen uit de Oekraïne, 
Moldavië, Bulgarije, Kroatië, Letland en enkele andere landen. De officiële naam van 
de locatie is Logiescentrum Agriport. 

Het hoofdkantoor van NL-jobs zit in Maasdijk. Vier Westlandse tomatentelers hebben 
het bedrijf opgezet. Het bestaat nu 15 jaar en zit ook in Zeeland. Ze zijn aangesloten 

bij de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) en hebben een cao NL Jobs is 
hiermee een van de ongeveer 2000 gecertificeerde uitzendbureaus in Nederland. 
Daarnaast zijn er 12.000  niet gecertificeerde uitzendbureaus. 

Om lid te zijn van de ABU moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan, waaronder 
in bezit van het keurmerk SNA (Stichting Normering Arbeid) en moet de huisvesting 

voldoen aan de SNF-norm (Stichting Normering Flexwonen). Lid zijn van de ABU biedt 
zijn voordelen, zoals een goede naam binnen de branche. Echter wordt er 
tegelijkertijd niet streng genoeg opgetreden tegen louche uitzendbureaus die niet 

genormeerd zijn en derhalve de reputatie van de branche schaden. Certificering 
verliest hierdoor zijn waarde. 

Van de medewerkers werkt 80% in de kassen. 
 
Er is 24/7 de mogelijkheid voor een werknemer om zorg te krijgen, mits men dit zelf 

wil. Onder zorg wordt o.a. verstaan: huisvesting, vervoer en verzekeringen. Het werk 
in de kassen  betreft voornamelijk ongeschoold werk. 

 
De meeste werknemers komen om geld te verdienen en na verloop van tijd weer 
terug te gaan naar het land van herkomst. Maar sommigen komen ook omdat het 

perspectief hier beter is.  
 

Men constateert dat er onder de bevolking in de Noordkop weinig draagvlak is. Not in 
my backyard (Nimby). NL Jobs probeert het imago te verbeteren middels diverse 
initiatieven. Adi Bularda heeft bijvoorbeeld bij Flevo in Middenmeer een team van 

uitzendkrachten dat helaas door de Corona niet kan voetballen.  
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Gewijzigde bestemmingsplannen gooien steeds vaker roet in het eten, omdat NL Jobs 

hierdoor gedwongen is om uit te zien naar andere huisvesting. Gemeenten bieden 
namelijk zelden een alternatief maar zijn wel stellig als het om bewoning van 

arbeidsmigranten gaat. Bij het realiseren van eigen projecten, zoals Logiescentrum 
Agriport, loopt NL Jobs bovendien aan tegen langdurige vergunningstrajecten wat 
enorm vertraagd. Er zijn te weinig woningen in ons gebied voor arbeiders. 

In dit hotel zijn er 360 bedden voor de arbeiders en 4 voor de beheerders. Deze 
beheerders zijn dus tevens woonachtig op de te beheren locatie.  

 
Er zijn mogelijkheden voor ontspanning. Men zou graag een bar hebben, bijvoorbeeld 

om een verjaardag te vieren. 
Men betaalt € 97,- per week all-in. Als er geen werk is en derhalve geen inkomsten 
wordt het geld voor de huisvesting niet geïnd. 

 
Trudy de Kruijf wil weten hoe het met de geestelijke verzorging zit? Veel Polen zijn 

toch katholiek. Polen vinden doorgaans hun weg wel. NL Jobs faciliteert hier niet in, 
maar de ervaring is dat ze via-via wel de Poolse kerk weten te vinden. Wel schenkt NL 
Jobs aandacht aan de feestdagen die in het betreffende land worden gevierd, zoals 

‘vette donderdag’. Dit is de dag die steevast voor 
Aswoensdag valt en op die dag is er een ‘vette 

hap’.  
Voor Roemenen is het wat lastiger. De Roemenen 
zijn meer orthodox Christen en moeten voor de 

dichtstbijzijnde faciliteit naar Rotterdam. NL Jobs 
vindt het echter wel een goed idee om hierin 

meer te faciliteren en neemt dit mee.  
 
Jip Pankras geeft aan dat SHK van mening is dat 

huisvesting voor arbeiders op bedrijfsterreinen 
dient te gebeuren. 

 

Peter C. Meijer - Fractiesecretaris  
(schrijver van bovenstaand stuk) 

 
 

Met vriendelijke groet bestuur SHK  Trudy de Kruijf - Voorzitter 
Klaas Huijbers - Penningmeester/PR 

Co Wisse  - Secretaris 
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