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INTERNATIONALE 
MEDEWERKER ALS 
AMBASSADEUR?

Afgelopen zomer ging de campagne ‘Love your people like your crop’ van 
Glastuinbouw Nederland van start. Het initiatief moet ondernemers 
waar nodig bewuster maken van de verantwoordelijkheden die zij naar 
hun internationale medewerkers hebben en hen ondersteunen met 
instrumenten en handreikingen. In veel gevallen gaat dat goed, in sommige 
situaties minder. “Maar als het beter kan, moeten we het ook beter doen.”
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Als het om werken in de tuinbouw en 
vooral om de positie van ‘arbeidsmi-
granten’ gaat, staat de sector er, als je 
de media en politiek volgt, niet al te 
best op. Berichtgeving over misstan-
den in de sector hebben de publieke 
opinie verre van positief beïnvloed. En 
ook het Aanjaagteam Bescherming 
Arbeidsmigranten wees vorig jaar, 
onder leiding van Emile Roemer, op 
allerlei zaken die verkeerd gaan. Toch 
is de werkelijkheid minder negatief 
dan geschetst, meent Peter Loef, 
Beleidsspecialist Arbeid bij Glastuin-
bouw Nederland. 

Ontkennen werkt averechts
Loef wil allereerst aangeven dat hij de 
voorkeur geeft aan de benaming ‘in-
ternationale werknemers’. “Het woord 
‘arbeidsmigrant’ heeft een negatieve 
connotatie gekregen”, geeft hij aan. 
“Bovendien wekt de term ‘migrant’ 
de indruk dat je er niet echt bij hoort. 
Maar je bent een werknemers als 
iedere werknemer, alleen kom je uit 
het buitenland.” Dat punt gemaakt 
hebbende, laat Loef weten dat al die 
negatieve berichten over de tuinbouw 
tot irritatie en frustratie hebben geleid 
bij leden. Zo kreeg hij van telers te 
horen: “Maar we zijn zo’n mooie sector, 
er gebeurt zoveel goeds óók richting 
onze internationale werknemers. De 
berichten doen overkomen alsof wij 
niet voor onze mensen zorgen. Maar 
als we zo’n slechte werkgever zouden 
zijn, zouden er jaarlijks toch ook geen 
60.000 mensen uit het buitenland bij 
ons komen werken? Waarbij het ove-
rigens ook niet uitmaakt of ze bij ons 
in dienst zijn of dat zij via een uitzend-

bureau werken. We zijn die negatieve 
berichten zat!” 

Loef zegt die boosheid te begrijpen 
en dat zelf ook zo te voelen. Tegelij-
kertijd merkt hij op dat de leden zich 
ervan bewust zijn dat het geen zin 
heeft om die berichten te ontkennen 
of om er openlijk boos over te wor-
den. Dat werkt meestal averechts. 
“Daarom gaan we in deze fase ook 
niet zelf de media opzoeken en zeggen 
dat wij ook een positieve kant van de 
werkelijkheid kunnen laten zien. Er 
zijn excessen en ieder exces is er een 
teveel. We noemen het dan ook geen 
incidenten, want daarvoor komen er te 
veel negatieve berichten in de media. 
We herkennen en erkennen óók die 
werkelijkheid. Dus ja, ga je dan bij 
de pakken neerzitten en laat je het 
overwaaien of ga je iets terugdoen? 
De leden in onze Ondernemersgroep 
Arbeidsmarkt en Onderwijs, gesteund 
door het Bestuur van Glastuinbouw 
Nederland, hebben voor dat laatste 
gekozen en daarom hebben wij begin 
dit jaar het Masterplan Internatio-
nale Werknemers opgesteld. Wat een 
sectorale invulling is van het 10-pun-
tenplan van LTO Nederland” 

Het plan richt zich allereerst op de 
sector zelf: ‘Buiten winnen, begint bin-
nen’. “Om de activiteiten in het plan 
‘te richten’, hebben we ondernemers 
in vier groepen ingedeeld. De onder-
nemers die bewust bekwaam zijn, die 
weten hoe het moet. Hen faciliteren we 
op wat zij nog nodig hebben. Daar-
naast hebben we ondernemers die 
onbewust bekwaam zijn. Zij doen het 
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dus goed, maar zijn zich daar niet 
bewust van. Ook zijn er bedrijven 
die onbewust onbekwaam zijn. Hen 
en de onbewust bekwame bedrij-
ven willen we bewust maken en 
faciliteren met instrumenten en al 
het andere wat nodig is.” De bewust 
onbekwame bedrijven en uitzenders 
zijn de bedrijven die over de ruggen 
van de internationale werknemers 
geld willen verdienen, daarmee voor 
oneerlijke concurrentie zorgen en het 
imago van de sector beschadigen. 
“We werken samen met de Inspectie 
SZW, het Openbaar Ministerie en de 
Politie om hen aan te pakken. Wij 
komen daar niet bij, omdat wij geen 
handhavende bevoegdheid hebben”, 
aldus Loef.

De basis voor de communicatie 

van Glastuinbouw Nederland is de 
definitie van Goed Werkgeverschap 
richting internationale werkne-
mers en wat zij nodig hebben als zij 
vanuit het buitenland naar Neder-
land komen, geeft Loef aan. “Er 
is behoefte aan informatie, goede 
huisvesting, registratie in Nederland, 
een zorgverzekering, uitleg over de 
samenstelling van je loonstrookje en 
voor een aantal geldt dat zij behoefte 
hebben aan een opleiding en zich 
hier willen vestigen. Ander aan-
dachtspunt is de vraag wat redenen 
of belemmeringen zijn om internati-
onale werknemers in vaste dienst te 
nemen. In de glastuinbouw werken 
jaarlijks 113.000 mensen, waarvan 
72 procent niet op de loonlijst staan. 
We hebben dus een enorme mate 
van flexibele arbeid in onze sector. 

Daarvan komt 80 procent uit het 
buitenland. Is dat nu wel nodig als 
je ziet dat er 600.000 mensen een 
uitkering hebben? We hebben bij 
zowel werkgevers als bij werknemers 
onderzocht wat beweegredenen zijn. 
We komen hier binnenkort met een 
publicatie mee naar buiten.” 

Wat Loef wel al wil zeggen, is dat 
een gebrek aan goede huisvesting 
een groot probleem is. “Onderne-
mers willen wel, maar gemeenten 
vergunnen niet. Maar 15 procent 
van de ingediende aanvragen gaat 
door. Ook zien we dat bedrijven wel 
degelijk internationale werknemers 
in vaste dienst aannemen. Een 
van die bedrijven zit zelfs op een 
percentage van 25 procent van de 
flexkrachten die doorstroomt. Maar 

nogmaals, dan moet er wel huis-
vesting zijn. Overigens doen we met 
gemeenten ook projecten om mensen 
uit de bijstand in de glastuinbouw 
aan het werk te krijgen. Dit lukt 
enigszins, maar zeker niet voldoende 
om 60.000 mensen uit de bijstand of 
WW aan het werk te krijgen.”

Handvatten en advies
Kortom, in het Masterplan Interna-
tionale Werknemers zijn meerdere 
speerpunten geformuleerd, geeft 
Loef aan. “We hebben de verant-
woordelijkheden van werkgevers 
in kaart gebracht en we willen de 
samenwerking met gecertificeerde 
uitzendbureaus stimuleren. We 
reiken checklists aan en hebben onze 
lidmaatschapsvoorwaarden zelfs 
hierop aangepast. Goede huisvesting 

is daar ook een belangrijk onderdeel 
van. Ook is, zeker kijkend naar de 
arbeidsmarkt, het wegnemen van 
belemmeringen bij internationale 
werknemers om in loondienst te 
treden een aandachtspunt. De speer-
punten in het Masterplan moeten 
binnen een jaar voor daadwerkelijke 
verandering zorgen.” 

Om werkgevers te bereiken, is 
de campagne ‘Trotse werkgevers, 
gedreven werknemers’ gelanceerd, 
met als slogan: ‘Love your people like 
your crop’. “Werkgevers zelf spelen 
een belangrijke rol om de campagne 
effectief te maken door collega’s te 
attenderen en hen aan te spreken als 
er dingen verkeerd gaan”, zegt Loef. 
“Op www.trotsewerkgeversindekas.nl 
worden tools aangereikt en kunnen 

ondernemers alle informatie terug-
vinden om zichzelf te verbeteren.”  

Om de schijn van ‘de slager keurt 
zijn eigen vlees’ te voorkomen, is een 
Maatschappelijke Raad van Advies 
ingericht met mensen van buiten de 
sector. “Zij kijken kritisch naar de 
voortgang van het Masterplan en 
zorgen ervoor dat wij stappen blijven 
maken. Want de uiteindelijke ambitie 
is dat de internationale werknemer 
straks zélf gaat vertellen dat hij het 
naar zijn zin heeft en daarmee een 
ambassadeur voor de glastuinbouw 
wordt. Dat is het hoogste doel wat we 
met elkaar kunnen bereiken. Veel 
leden hebben die situatie gelukkig 
bereikt,  maar om het breder gedra-
gen te krijgen moeten we nog wel wat 
stappen zetten met z’n allen.” 

Een van de tuinbouwbedrijven die veel 

aandacht besteden aan hun internatio-

nale werknemers, is tomatenkwekerij 

CombiVliet uit Maasdijk. Manager HRM 

Martine van der Meer vindt het goed dat 

Glastuinbouw Nederland actie onder-

neemt om misstanden aan te pakken, 

maar vindt ook dat werkgevers meer in 

gesprek moeten met hun werknemers.

“Wij werken al zo lang met internationale 

werknemers dat het voor ons heel normaal 

is. Eigenlijk ziet niemand hier nog verschil 

tussen mensen uit Nederland en mensen 

uit het buitenland”, zegt Van der Meer. 

“Iedereen is gelijk aan elkaar en wordt op 

dezelfde manier behandeld. Mensen moe-

ten niet in hokjes worden gestopt.” Daarbij 

realiseert CombiVliet zich hoe waardevol 

de medewerkers zijn. “Zonder gemotiveerd 

personeel kan dit bedrijf niet draaien. Als 

we niet goed voor onze mensen zouden 

zorgen, dan zouden we geen mensen over-

houden en hebben we als kwekerij dus een 

enorm probleem.” 

Begrip voor elkaar
Volgens Van der Meer is het daarom belang-

rijk dat mensen tevreden zijn over hun werk 

en hun werkgever. “Medewerkers moeten op 

tijd hun geld krijgen, ze moeten erop kunnen 

vertrouwen dat alles goed geregeld is en 

ze moeten goede faciliteiten krijgen, zoals 

huisvesting. Zodat ze uiteindelijk onbezorgd 

hun werk kunnen doen. Bij CombiVliet doen 

we er alles aan om dat zo goed mogelijk 

te organiseren.” Daar hoort ook respect 

bij, geeft Van der Meer aan. “Elkaar gedag 

zeggen en begrip hebben voor elkaar moet 

de basis zijn. We bieden onze medewerkers 

daarom ook een cursus aan waarin zij leren 

om met andere culturen om te gaan, maar 

andersom ook met de Nederlandse cultuur. 

Waar zitten de verschillen en hoe kun je die 

overbruggen?”

Daarnaast vindt Van der Meer het vooral ook 

belangrijk dat internationale medewerkers 

zelf kunnen aangeven waaraan zij waarde 

hechten. “Waarom zouden we als sector 

vanuit ons referentiekader alles invullen? 

Laten we ophouden voor anderen te denken 

en gewoon vragen hoe wij het werk en het 

leven voor hen hier leuker kunnen maken. 

Door meer met elkaar in gesprek te gaan en 

naar elkaar te luisteren, komen we uiteinde-

lijk dichter bij elkaar.” 

Goed voorbeeld zijn
CombiVliet is zeker niet de enige die deze za-

ken goed regelt voor de medewerkers, meent 

Van de Meer, ondanks de vaak negatieve 

berichten over de sector in de media. Volgens 

haar leiden de vele goeden echter onder een 

kleine groep slechten. “Aan de ene kant wil je 

hier niet mee bezig zijn. Je wordt soms moe-

deloos van die berichtgeving en het kost heel 

veel energie om dat beeld te herstellen. Maar 

wij willen de kwekerijen waar het misgaat wel 

graag helpen om het beter te doen. Door ons 

verhaal te vertellen en een goed voorbeeld 

voor anderen te zijn.” Bedrijven die het doel-

bewust verkeerd doen, moeten echter hard 

worden aangepakt. “We maken als sector 

wat dat betreft echt stappen. Het is goed dat 

Glastuinbouw Nederland hier bovenop zit!” 

‘OPHOUDEN VOOR ANDEREN TE DENKEN’
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