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“Wij zijn als sector
afhankelijk van
internationale
werknemers en dat
moeten we laten zien”
Interview met Peter Baltus (Projectleider LTO Nederland)
Tekst: Elte Palm (Colland)
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“We hebben het over volwaardige werk
nemers die dezelfde rechten moeten hebben
als iedere andere werknemer in Nederland.”
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Bij het maken van het 10 puntenplan is dankbaar gebruik gemaakt van veel inspiratiebronnen. Naast de
interne kennis bij LTO en de aangesloten vaktechnische organisaties is gebruik gemaakt van de kennis die
is opgedaan in diverse door Colland gefinancierde arbeidsmarktprojecten en de Colland arbeidsmarktcijfers.

Meer informatie vindt u op www.lto.nl

Investeren in je werknemers
betekent investeren in de
toekomst van je bedrijf!
Interview met Erik van Haarlem (firmant bij de firma
Gebroeders van Haarlem en Zonen)
Tekst: Elte Palm (Colland)

Erik van Haarlem werkt al ruim 15 jaar met internationale werknemers
in de fruitteelt. Wij vroegen hem naar hoe hij aankijkt tegen de woonen werkomstandigheden van internationale werknemers, wat goed werk
geverschap voor hem inhoudt en of er voor hem en zijn werknemers
veel veranderd is sinds de coronacrisis.
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Is er voor jullie veel veranderd sinds de coronacrisis?
“Onze werkwijze is niet veranderd, wel de frequentie. Zo is
de hygiëne opgevoerd en is er meer ruimte per werknemer
tijdens de oogstwerkzaamheden. Verder zijn er nieuwe
routelijnen, extra doucheruimtes en wooncabines voor
eventuele quarantainesituaties. Tijdens de coronacrisis
hebben wij continu contact gehad met onze werknemers
in Polen en ze op de hoogte gehouden van de maatregelen.
Dat gaf hen vertrouwen en comfort. Op één na zijn al onze
werknemers teruggekomen, is er geen ziekteverzuim en is
onze oogst geslaagd.”
Werken jullie veel met internationale werknemers?

werknemers zelf nemen om hun positie te verbeteren?

we in het eigen dorp begonnen. Maar omdat de beschik-

“Proberen zo onafhankelijk mogelijk en je zaakjes zo goed

baarheid in de eigen omgeving afnam zijn wij verder gaan

mogelijk zelf te regelen. Er zijn veel Poolse werknemers

kijken. Nu werken wij veel met internationale werknemers,
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de loonlijst. En alles wat te maken heeft met wonen en

zijn in Nederland te blijven.”

werken op ons bedrijf, dat regelen wij zelf.”
Regelmatig lees je dat de huisvesting voor internationale
werknemers te wensen over laat. Wat weet jij daarvan?

Wat vindt jij van het 10 puntenplan van LTO Nederland?
“Wij staan uiteraard achter het plan van LTO Nederland
maar de 10 punten passen wij al jaren toe. Voor ons is

“Ik heb daar zelf geen ervaring mee en ik weet ook niet

het een vanzelfsprekendheid en hoort dit bij goed werk-

waar dat nieuws vandaan komt. Ook in het rapport van

geverschap. Je hebt als werkgever een voorbeeldfunctie

Roemer stond dat de huisvesting in de fruitteelt niet goed

en je bent afhankelijk van je werknemers. Investeren in

zou zijn. Samen met NFO (Nederlandse Fruitteelt Organi-

je werknemers betekent investeren in de toekomst van

satie) hebben wij een delegatie uitgenodigd om eens te

je bedrijf!”. ■

komen kijken bij ons bedrijf. Die waren positief verrast.
Er zullen heus wel enkele gevallen zijn waar het niet goed
gaat. Maar ik vind het vooral belangrijk om de goede voorbeelden te laten zien en daarmee het beeld weg te nemen
dat het in onze sector niet deugt.”
Zijn er volgens jou nog wel verbeterpunten om
de werknemers beter te beschermen?

“Internationale werknemers moeten dezelfde rechten en
positie hebben als Nederlandse werknemers. Dan heb ik
het over een goede cao open teelten, pensioenopbouw,
een zorgverzekering, een verzuimverzekering en door de
gemeente vergunde huisvesting. Dat klinkt vanzelfsprekend
maar dat is het niet altijd. Wij houden alles graag in eigen
hand. Zo voorkomen wij bijvoorbeeld uitbuiting door
huisjesmelkers. Ook maken wij geen gebruik van uitzend
bureaus. Ik zeg niet dat alle uitzendbureaus niet deugen
maar zij hebben vaak andere belangen en verdienmodellen.
Op deze manier houden wij het zuiver en transparant.”
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Welke verantwoordelijkheden kunnen internationale

“Wij werven sinds jaar en dag ons eigen personeel. Ooit zijn

