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Speerpunten Masterplan
Afgelopen februari is door de Ondernemerswerk-
groep Arbeidsmarkt en Onderwijs van Glastuin-
bouw Nederland het Masterplan Internationale 
Werknemers vastgesteld. Daarin zijn 11 speer-
punten geformuleerd zoals het duidelijk in kaart 
brengen van de verantwoordelijkheden van de 
ondernemer, het bevorderen van doorstroom van 
tijdelijk naar vaste dienstverbanden, samenwerken 
met gecertificeerde uitzendbureaus en gecertifi-
ceerde huisvesting. “Met die speerpunten willen 
wij werkgevers daar waar nodig bewust maken 
van de verantwoordelijkheden die ze hebben 
en werkgevers die zich daar al bewust van zijn 
daarbij te faciliteren,” aldus Peter Loef. ”Denk 
daarbij aan goede woon- en werkomstandig-
heden voor hun werknemers. Van werkgevers 
die bewust mensen benadelen en niet goed 
behandelen willen we dat die zo snel mogelijk 
door de Belastingdienst, Inspectie SZW en zelfs 
Openbaar Ministerie worden aangepakt. Op onze 
website is er de mogelijkheid om (vermoedens 
van) misstanden door te geven. Om de voortgang 
van het Masterplan te bewaken hebben wij de 
Maatschappelijke Raad van Advies Internationale 
Werknemers ingesteld. 

Maatschappelijke Raad van Advies 
In deze adviesraad zitten verschillende 
onafhankelijke specialisten die kritisch 
meekijken. Het Masterplan is een sectorale 
inkleuring van het 10-puntenplan dat LTO 
Nederland met de regionale LTO’s, POV, KAVB, 
NFO en Glastuinbouw Nederland heeft opge-
steld. Ieder van die organisaties kan een eigen 
Masterplan opstellen.”

Internationale 
werknemers 
moeten de ambassadeurs van onze sector worden

Tekst: Elte Palm (Colland)

Ongeveer 60.000 internationale 
werknemers zijn jaarlijks actief in 
de Nederlandse glastuinbouw. 
Een onmisbare groep die een 
 belangrijke bijdrage levert aan de 
Nederlandse economie. Toch zijn 
er ook misstanden in de omgang 
met deze werknemers. Om die te 
voorkomen en aan te pakken, 
heeft Glastuinbouw Nederland 
het Masterplan Internationale 
 Werknemers ontwikkeld. Wij 
 vroegen Peter Loef, Beleidsspecialist 
Arbeid van Glastuinbouw Nederland 
en projectleider van de uitvoering 
van het Masterplan, naar de speer-
punten van het plan, het lobbywerk 
in Den Haag en de resultaten tot 
nu toe.



Lobby in Den Haag
Afgelopen februari kreeg Glastuinbouw Nederland vanuit de 
Inspectie SZW en het Aanjaagteam van Roemer waardering 
en steun voor het Masterplan en de adviezen die daarin zijn 
opgenomen. “Wij willen in onze lobby benadrukken hoe 
belangrijk internationale werknemers zijn en dat goede 
huisvesting daarbij essentieel is. Goede huisvesting en 
werkomstandigheden waaronder correcte loonbetaling zijn 
onze ‘unique selling points’, niet alleen als werkgever of 
sector maar ook als ‘BV Nederland’. Werkgevers die dat niet 
op orde hebben, schieten zichzelf in de voet want 
werknemers gaan ergens anders naar toe, zéker in deze 
krappe arbeidsmarkt. Ons advies is de misstanden zoals die 
er nu zijn hard aanpakken en alleen samen te werken met 
SNA-gecertificeerde uitzendbureaus die SNF-gecertificeerde 
huisvesting aanbieden. En als een glastuinbouw onder-
nemer zelf huisvesting aanbiedt, zorg ervoor dat deze 
óók AKF óf SNF-gecertificeerd is.”

Scheiden van wonen en werk
Maandag 28 juni nam Peter Loef mede namens LTO 
Nederland deel aan het Rondetafelgesprek Uitzendbureaus 
in de Tweede Kamer. Aanleiding hiervoor waren de adviezen 
van de Commissie Roemer (Aanjaagteam Bescherming 
Arbeidsmigranten) over het functioneren van de uitzend-
bureaus. “In het gesprek heb ik nogmaals het belang van 
goede huisvesting aangegeven waarmee we ons kunnen 
onderscheiden om internationale werknemers aan te 
trekken. Uitzendbureaus kunnen een belangrijke rol hebben 
in het regelen van goede huisvesting. Nu zijn er plannen 
om wonen en werk te scheiden waardoor internationale 
werknemers zelf op zoek moeten naar huisvesting. Dat 
begrijpen we, maar het doorvoeren van dit plan is volgens 
ons nog onvoldoende doordacht. Als we niet oppassen dan 
kunnen internationale werknemers in een nog kwetsbaar-
dere positie terecht komen als ze zelf huisvesting moeten 
organiseren en ten prooi vallen aan huisjesmelkers.” 

Van flex naar vast
Een ander belangrijk speerpunt uit het Masterplan is het 
bevorderen van doorstroom van flexibele contracten en 
samenwerkingsverbanden naar vaste dienstverbanden. 
Volgens het Colland Arbeidsmarkt onderzoek waren er 
in 2019 48.000 werknemers in de sector die geen vast 
dienstverband hadden. “Ons vertrekpunt is dat er meer 
vaste dienstverbanden komen en veel werkgevers willen 
dat  ook. De echte seizoensarbeid blijft echter tijdelijk. 
We zien ook dat veel telers samenwerken met uitzend-
bureaus die mensen in vaste loondienst hebben en 
daarmee een ouderwetse arbeidspool formeren. De mensen 
werken per piek bij verschillende bedrijven, maar wel vanuit 
een vast dienstverband bij het uitzendbureau. Wat ons 
betreft is dat een prima oplossing.”

Internationale werknemer als ambassadeur
“In navolging van het 10 puntenplan van LTO Nederland 
hebben wij als Glastuinbouw Nederland met het Masterplan 
de handschoen nadrukkelijk opgepakt om de misstanden 
nu echt aan te pakken. Werkgevers die bewust onbekwaam 
te werk gaan, moeten worden aangepakt. Dat kunnen we 
zelf niet. Daarvoor zijn we afhankelijk van de Inspecties 
SZW, de Belastingdienst, het Openbaar Ministerie en de 
SNCU. Internationale werknemers moeten zich welkom en 
gerespecteerd voelen en niet behandeld worden als 
‘tweederangs burgers’ zoals Emile Roemer in zijn advies 
noemt. De internationale werknemer moet de ambassadeur 
van onze sector worden.”  ■

Fonds Colland Arbeidsmarkt
Het bestuur van Colland Arbeidsmarkt, heeft na 
advies van de sectorcommissie Glastuinbouw, 
financieel bijgedragen aan het masterplan. Dankzij 
het arbeidsmarktonderzoek van Colland Arbeidsmarkt 
is er ook informatie over aantallen en typen 
werknemers in onze sector. Hierdoor kunnen 
we mogelijke trends signaleren of effecten van 
activiteiten toetsen.
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“ Wij willen benadrukken hoe belangrijk inter nationale 
werknemers zijn en dat goede  huisvesting daarbij 
 essentieel is.”



“ Goede huisvesting en werk-
  omstandigheden waaronder  
  correcte loonbetaling zijn onze
  ‘unique selling points’.”
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