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Informatie

Binnen de Europese Unie zijn personen vrij om te reizen en te werken. Daar kunt u
als werkgever veel profijt van hebben. Maar pas op voor valkuilen en zorg dat u goed
geïnformeerd bent.
Vooral Oost-Europeanen willen graag aan het werk in Nederland en komen voor korte of langere periode hier naartoe. Meestal
voor werk waar in hier lastig mensen voor te vinden zijn. Een prima oplossing. Althans, als alles goed geregeld is. Want helaas
zijn er ook schaduwkanten en worden arbeidsmigranten, ook in Nederland, nog steeds uitgebuit.

Gelijk loon, gelijke arbeidsvoorwaarden
Minister Asscher pleitte daarom eerder dit jaar voor ‘gelijk loon voor gelijk werk in het land waar je aan de slag bent’. Hij riep op
frauduleuze praktijken hard aan te pakken en werkgevers te verplichten niet alleen het loon, maar ook de arbeidsvoorwaarden
gelijk te trekken. Want ‘hoe meer de arbeidsvoorwaarden van gedetacheerde werknemers lijken op die van andere werknemers,
des te eerlijker de concurrentie op de arbeidsmarkt’.
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Martin Mokrzan is eigenaar van Simply Flex, een
uitzendorganisatie gespecialiseerd in het bemiddelen
van internationaal vaktechnisch personeel. Door zijn
Poolse achtergrond heeft hij misschien een streepje voor
op Nederlandse intermediairs, maar volgens hem is het
geheim van een succesvolle plaatsing eenvoudig: besteed
voldoende tijd en aandacht aan je mensen.
“De vooroordelen rond arbeidsmigranten zijn gelukkig minder sterk dan een paar jaar
terug, maar nog steeds bestaat er een negatief beeld van vooral Oost-Europeanen.
Door verscherpte wet- en regelgeving en strengere controles kunnen malafide

De ene arbeidsmigrant is de andere niet

uitzendbureaus eerder worden aangepakt. En certificaten, zoals het SNF-keurmerk en

Maar de ene arbeidsmigrant is de andere niet. Daarvan is niet iedereen zich bewust. Naast het land van herkomst, is ook de

de NEN-certificering, zorgen dat arbeidsmigranten hier goed terechtkomen. Maar de

verwachte verblijfsduur een belangrijk verschil tussen arbeidsmigranten. En dan maakt het ook nog uit of het om seizoenswerkers

eerste verantwoordelijkheid voor een succesvolle plaatsing ligt niet bij de overheid, maar

gaat, asielzoekers of studenten. De precieze rechten van arbeidsmigranten zijn afhankelijk van het arbeidscontract, de aard van het

bij de uitzendorganisatie zelf. En dat begint al bij een goede screening van kandidaten.

werk en eventuele afspraken met het land van herkomst.

Ga niet blind af op cv’s, diploma’s en referenties, maar check deze in het land van
herkomst. Net als Nederlandse kandidaten, geven arbeidsmigranten soms ook sociaal

Aanpakken schijnconstructies

wenselijke antwoorden om aangenomen te worden.

In een verdere poging malafide praktijken tegen te gaan, komt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met de Wet
Aanpak Schijnconstructies (WAS). Deze nieuwe wet treedt naar verwachting 1 januari 2015 in werking en regelt dat een aantal

Ik ben al sinds 2007 actief in de uitzendbranche en bemiddel hoofdzakelijk vaktechnisch

ongewenste constructies wettelijk niet meer zijn toegestaan. Tevens krijgt Inspectie SZW meer mogelijkheden om de regels te

personeel uit Oost-Europa: lassers, (beton)timmerlieden, metaalbewerkers. In Nederland

handhaven. Een belangrijk punt hierbij is de ‘ketenaansprakelijkheid voor loon’. Als bij onderbetaling de werkgever geen gehoor geeft,

zijn die dun gezaaid. Jongeren kiezen liever een kantoorbaan en door vergrijzing wordt het

schuift de aansprakelijkheid voor het loon door naar de partij die hem inhuurde. “Opdrachtgevers die een tussenpersoon in de arm

tekort aan vaklieden steeds groter. Hiervoor biedt Simply Flex praktische oplossingen.

nemen, moeten weten wat voor vlees zij in de kuip hebben. Het kan niet zo zijn dat de werknemer dan de rekening gepresenteerd krijgt
en kan fluiten naar zijn geld”, aldus minister Asscher.

In Oost-Europa zijn veel goedgeschoolde vaktechnische mensen die graag tijdelijk in
Nederland komen werken. Met de nadruk op tijdelijk. Deze ervaren mannen willen liever niet

Balans herstellen

al te lang verwijderd zijn van hun familie en kinderen. Want dat onderschatten mensen nog

De WAS is een uitwerking van het Sociaal Akkoord en volgens minister Asscher een belangrijk wapen in de strijd tegen uitbuiting en

wel eens; in je eentje in een vreemd land gaan werken en wonen, is een enorme stap. Als je

oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt. Of zoals hij zelf zegt in een brief aan de Europese Commissie: “Wie de voordelen van het vrij

de taal niet spreekt en de gebruiken niet kent, kan het behoorlijk eenzaam zijn.

verkeer wil behouden - en dat wil ik - zal de ondermijning door oneerlijke concurrentie en oneigenlijke verdringing hard en helder moeten
aanpakken. De opdracht is de balans te herstellen en de energie te richten op nieuw werk en eerlijk werk. Geen ontwrichting door migratie

Wij zorgen er daarom altijd voor dat het onze mensen aan niks ontbreekt. We brengen

gebaseerd op het uithollen van sociale normen.”

ze onder in nette woningen en zorgen dat er een computer aanwezig is met een Skypeverbinding zodat zij dagelijks contact kunnen hebben met het thuisfront. En we begeleiden

Bronnen: Rijksoverheid.nl, de Volkskrant

kandidaten intensief op de werkvloer. Voor aanvang bespreken we alle aspecten van de
werkzaamheden met nadruk op veiligheid. De eerste dagen ga ik mee naar het werk en help

Arbeidsmigranten inzetten? Zorg dat u goed geïnformeerd bent!
Uitgebreide informatie over uw rechten en plichten en die van arbeidsmigranten vindt u onder meer op de website van:
- de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsovereenkomst-en-cao
- de ABU: www.abu.nl/flexmigranten
- de NBBU: www.nbbu.nl/thema/arbeidsmigranten

ze hun draai te vinden. Ook spreken we vooraf uitgebreid met de opdrachtgever en wijzen
hem op het belang van goede integratie. Het is zo belangrijk om arbeidsmigranten ook te
betrekken bij de sociale processen. Vraag gewoon eens naar hun vrouw en kinderen of hoe
hun weekend is geweest. Dat waarderen zij enorm en het biedt je de mogelijkheid om eens
kennis te maken met de mens achter de migrant.”

- de werkgeverslijn land- en tuinbouw: www.werkgeverslijn.nl
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