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MAASSLUIS – Voor de
bouwactiviteiten op de Maasvlakte
zijn tot ongeveer 2015 naar
schatting achtduizend tijdelijke
arbeidskrachten nodig. Maximaal
150 van deze arbeidsmigranten
zullen tijdelijk en geleidelijk
gehuisvest gaan worden in
50 woningen van Maasdelta
Maassluis in Sluispolder-West.
bestel
online

door Chrit Wilshaus
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‘Otto’s Corner’
bij de Kunst en Cultuur
Academie

Dat zijn de gemeente Maassluis,
woningcorporatie Maasdelta Maassluis en United Homes, huisvester
van arbeidsmigranten overeengekomen. Volgens Projectdirecteur Frans
Born van deze organisatie heeft het
negatieve beeld dat bestaat over arbeidsmigranten vooral te maken met
‘onbekend maakt onbemind.’ “De
berichtgeving over bepaalde groepen
die de pers halen omdat ze betrapt
worden omdat ze dronken achter het
stuur zitten, maakt dat er niet beter
op.” Arbeidsmigranten die tijdelijk
in Nederland komen werken, komen
volgens Born bijvoorbeeld uit OostEuropa. “Maar wij huisvesten ook
mensen uit Italië, Portugal, Duitsland, Oostenrijk, Groot-Brittannië
en Ierland. Daarnaast gaan we echter ook Nederlanders huisvesten. Die
komen vanuit het noorden van het
land naar de Maasvlakte om daar te
werken. Arbeidsmigranten komen
eigenlijk overal vandaan. Het gaat
om specialisten die voor vier of vijf
maanden een specialistische klus komen klaren.
Zijn er dan geen Nederlanders te
vinden die dit werk kunnen doen? Ik
denk dat als er voldoende vakmensen
geweest zouden zijn, het een ander
verhaal was geweest. Om maar eens
een voorbeeld te noemen: in Nederland is er geen ketelbouwer meer te
vinden!”
Born benadrukt dat United Homes
uitsluitend huisvester is en zorgt voor
een adequate en goede huisvesting
voor de aannemers. “Wij huisvesten
bijvoorbeeld ook expats van buitenlandse bedrijven hier in Nederland
en van Nederlandse bedrijven in het
buitenland.” United Homes ontstond
ruim 17 jaar geleden “Toen de grenzen werden opengesteld van OostEuropa en een aantal van deze landen
lid mocht worden van de Europese
Unie, kwamen mensen deze kant op.
Ook kwamen er toen uitzendbureaus
die zich met aan werk helpen van
deze mensen ging bezighouden. Wij
zijn ons toen gaan richten op de huisvesting van deze arbeidsmigranten.”

Parfumerie 1572
al vijf jaar
exclusief

“Op dit moment huisvesten wij in Nederland ongeveer 700 tot 800 arbeidsmigranten”, gaat Born verder. Commercieel hebben wij daar alleen maar
positieve ervaringen mee, want ze be-
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Arbeidsmigranten komen voornamelijk naar deze regio in verband met het werk aan de Maasvlakte 2.
Foto Roger van der Kraan
talen allemaal netjes. We doen overigens alleen zaken met bedrijven en
niet met individuele personen. Als ik
een probleem heb, bel ik de baas van
het bedrijf en niet de man zelf. Toen
wij in Vlaardingen zijn begonnen
hebben wij het gelijk goed neergezet.
Met een huismeester die permanent
aanwezig was en verder hebben we
de regels duidelijk gemaakt. Maar
ook vertelt dat wie zich daar niet aan
houdt, kan vertrekken.”
United Homes en de gemeente Maassluis kwamen met elkaar in contact
via de Stadsregio Rotterdam. Wethouder Arnold Keijzer legt uit: “Bij
de Stadsregio is het onderwerp arbeidsmigranten ongeveer een jaar geleden, toen de plannen met de Maasvlakte vorm kregen, op de agenda
gekomen. En dat betekende dat de
gemeenten, vooral in dit gebied van
de stadsregio, geconfronteerd zouden
gaan worden met het feit dat er op de
Maasvlakte tot 2015 naar schatting
zesduizend tot achtduizend tijdelijke
arbeidsmigranten ingezet zullen gaan
worden. Tussen nu en het einde van
dit jaar worden er daarvan ongeveer
vierduizend mensen verwacht. De
plannen met de Maasvlakte vormde
voor de Stadsregio dus de aanleiding om met de gemeenten die grenzen aan het Waterweggebied, op de
noord- en de zuidoever, een aantal
gesprekken te voeren. Lopende het
traject heeft de Stadsregio trouwens
al een beroep gedaan op de regiogemeenten om mensen te huisvesten.
Ook de Maaskoepel, de overkoepe-

Het signeren was geen kwestie van een pennenstreek, Jaap van Duijn bleef vragen krijgen
én vertellen. Foto Roger van der Kraan

door Chrit Wilshaus

De hoogleraar economie speelde
vorige week vrijdagavond een thuiswedstrijd voor een geïnteresseerd
gehoor. De meeste toehoorders zijn
stadsgenoten maar en enkeling komt
van verder. Bijvoorbeeld uit Woerden. Van Duijn houdt een lezing naar
aanleiding van de publicatie van zijn
onlangs verschenen boek De Schuldenberg. In het boek is te lezen dat
Nederlanders gerelateerd aan hun inkomen, wereldwijd de hoogste schulden per persoon. En dat is volgens
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praxis vlaardingen
Zevenmanshaven Oost 4 (ingang Deltaweg), Vlaardingen

lende organisatie van de woningcorporaties in dit gebied nam deel aan
het overleg met de Stadsregio. Ik heb
Maasdelta benaderd met de vraag of
zij mogelijkheden zagen om mensen
te huisvesten. Ook ben ik een keer
in Vlaardingen gaan kijken hoe een
corporatie dat daar had opgepakt. Er
waren toen ook al contacten tussen
Maasdelta en United Homes.”
Voor het vervoer van de arbeidsmigranten naar de Maasvlakte is Maassluis volgens Born ideaal vanwege de
pont. Daarmee kun je de A15 vermijden. “Wat wij graag zouden ¬willen,
en dat heeft dus ook te maken met de
concentratie van het aantal mensen,
is gebruikmaken van een ferry naar
de Maasvlakte. Maar dan moeten er
uiteraard ook voldoende gegadigden
voor zijn. Die optie is ook met het Havenbedrijf besproken en het Havenbedrijf heeft in het verleden al toezeggingen gedaan met betrekking tot de
aanlegsteigers. Wij proberen bovendien te regelen met de bedrijven op de
Maasvlakte om de ferry gelijk aan de
‘achterkant’ van de Maasvlakte neer
te leggen. Dan hoeven we niet nog
een heel stuk op de Maasvlakte zelf
met een bus te rijden. Dat zijn allerlei
zaken die spelen en waar wij over in
contact zijn met onze klanten.”
Moeilijk verhuurbaar
Frank van der Plas, vestigingsmanager Maasdelta Maassluis zegt dat er
twee redenen zijn voor de woningcorporatie om positief te staan tegenover
het huisvesten van arbeidsmigranten

in Maassluis. “In de eerste plaats hebben wij uiteraard een maatschappelijke taak en werken wij hier graag aan
mee ten tweede hebben wij een aantal
woningen dat moeilijk verhuurbaar
is. Het zijn overwegend woningen uit
de jaren vijftig, van de vorige eeuw
uiteraard, maar ze voldoen wel aan de
eisen. Toch is tien tot 20 keer aanbieden van vrijgekomen woningen in de
Woonkrant geen uitzondering. Ook
is de mutatiegraad van de woningen
hoger dan gemiddeld in Maassluis.
Van der Plas: “Wij spelen uiteraard
geen verstoppertje, de huidige bewoners worden uitgebreid geïnformeerd.
De arbeidsmigranten komen overigens niet allemaal tegelijkertijd naar
Maassluis. Het is niet dus zo dat ik
er morgen ineens 50 moet huisvesten.
Zoveel woningen zijn niet ineens beschikbaar! Als daar bij bewoners behoefte aan is, zullen wij zeker bewonersbijeenkomsten organiseren. En
extra toezicht was echt voor ons een
belangrijke voorwaarde om hiermee
in te stemmen. Ik denk dat je tussen
nu en het einde van het jaar misschien
praat over tien woningen. Die worden
door United Homes compleet gestoffeerd en gemeubileerd opgeleverd. Je
kunt straks exact zien welke huizen
wij huren omdat vitrage en alle luxaflex standaard is en in één kleur.”
Wethouder Arnold Keijzer spreekt
met klem tegen dat de huisvesting
van arbeidsmigranten de gemeente
wel goed uitkomt, omdat die huizen
dan tenminste niet bezet gaan worden
door mensen die een beroep zouden

‘De Grieken hebben het gewoon vreselijk uit de hand laten lopen’

MAASSLUIS – Terwijl het
Nederlands elftal in Eindhoven
met 5-0 de vloer aanveegt met
tegenstander San Marino, doet
Jaap van Duijn hetzelfde in het
Witte Kerkje in Maassluis met
allerlei beweringen (al dan niet
door politici gedaan) die volgens
hem economisch gezien kant nog
wal raken.
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In deze krant:

Van Duijn onze
eigen schuld: we lenen te makkelijk en
ook met onze hypotheken is er structureel iets mis. Dat je
in Nederland meer
hypotheek
kunt
krijgen dan je huis
waard is, nog steeds
is 110 procent lenen
mogelijk, is de econoom een doorn in
het oog; daar kan
niets dan narigheid
van komen. En zie,
het is kommer en
kwel wat de klok
slaat. Want volgens
Van Duijn zitten
3,5 miljoen gezinnen, Nederland telt
er zeven miljoen in
totaal, tot over hun
oren in de problemen.

Maar de overheid,
de staat, staat toch ook in het rood?
Van Duijn moet er eerlijk gezegd een
beetje om lachen: vergeleken bij de
schuld die wij Nederlanders met z’n
allen hebben valt dat volgens hem wel
mee. We moeten in ieder geval niet
overdrijven. Onder Wouter Bos was
de staatsschuld uiterst laag, we waren
er bijna. De bankencrisis gooide echter roet in het eten. Maar zo drastisch
als Mark Rutte en consorten bezuinigen is volgens Van Duijn helemaal niet
nodig. “Dat moeten politici ter linker-

zijde nou eens goed laten horen”, oordeelde de auteur.
Wat Griekenland betreft, en Van
Duijn is niet de enige econoom die dat
beweert, slaan de politieke leiders in
Europa volledig de plank mis en zou
het beter zijn als Griekenland terugkeerde naar de Drachme. Die munt
is minder waard en dat zou een hoop
problemen oplossen. En daarmee is
Van Duijn het dus eens met de PVV
of andersom. Wie zal het zeggen?
Van Duijn benadrukte overigens
dat de Griekse overheid problemen
heeft, niet de Grieken. “80 procent
van de Grieken heeft een eigen huis.
Waarschijnlijk omdat ze de belasting
ontdoken, maar goed. Maar de Grieken hebben het gewoon vreselijk uit
de hand laten lopen. Voor Griekenland is de Euro het Paard van Troje
gebleken. Dat had niet gehoeven.”
Doordat de Griekse regering nu zo
enorm moet bezuinigen, anders krijgen ze de noodleningen niet, zal de
economie steeds meer gaan krimpen
met alle negatieve gevolgen van dien,
weet Van Duijn. “De Grieken zullen
er nooit uitkomen. Griekenland had,
net als een aantal andere landen in
Europa, waaronder België en Italië,
gewoon nooit toegelaten mogen worden tot de eurozone.”
Onhoudbaar
De euro is niet het probleem wel de
samenstelling van de eurozone.”
Van Duijn voorspelt niet veel goeds
wat Griekenland betreft. “Het gaat
ons miljarden kosten.” De econoom

denkt trouwens dat Griekenland zelf
uit de euro zal stappen omdat de situatie gewoon onhoudbaar zal worden.
“Het is wachten op de Grieken die
de straat op gaan en het niet langer
pikken. Overigens wil in Duitsland
85 procent van het electoraat ook af
van de Euro en de D-mark weer terug.” Van Duijn ziet trouwens geen
reden voor Nederland om uit de Euro
te stappen. Ook al heeft de Europese
munt ons volgens Van Duijn per saldo

voor WONEN

kunnen doen op een bijstandsuitkering. “Er is een regionale verordening
als het gaat om woningtoewijzing en
daarbinnen doet zich de mogelijkheid voor om maatwerk te leveren.
Dat kan op verschillende manieren.
Met elkaar hebben wij afgesproken
dat wij voor de woningtoewijzing in
zijn algemeenheid nog eens goed zullen bekijken op welke wijze (hoe en
waar) wij als gemeente samen met de
corporatie maatwerk kunnen toepassen. En dat heeft dus niets te maken
met de komst van arbeidsmigranten
naar Maassluis. Die dingen moeten
niet op één hoop worden gegooid.”
Van der Plas reageert het daarmee
eens te zijn. “Wij gaan nadrukkelijk
kijken naar de mogelijkheid van het
toepassen van lokaal maatwerk. Lokaal maatwerk is in Nederland overigens heel gebruikelijk. Dat gebeurt
door heel Nederland.”
Van der Plas stelt verder dat over
vooral de leefbaarheid en het toezicht
uitgebreid gesproken is met United
Homes en de gemeente en daar afspraken over zijn gemaakt. “Daar is
ons veel aan gelegen. Onze huismeesters zullen samenwerken met die
van United Homes om het leefbaar
te houden. Born: “Onze huismeesters zullen bij mensen langsgaan, de
huizen worden regelmatig schoongemaakt, gecontroleerd en dat soort
zaken. De huismeesters van ons en
van Maasdelta stemmen het werk op
elkaar af en zullen regelmatig met elkaar overleggen als dat nodig mocht
zijn. Maar ook met de bewonerscommissie en de wijkagent. Ik heb gezien
hoe we dat in Vlaardingen doen. Daar
is een heel contactcircuit ontstaan,
zodat die mannen elkaar heel snel
weten te bereiken en weten te vinden.
Dat gaat over en weer. Wij zitten er
echt bovenop. Het is extra toezicht. In
de contracten staan ook al een aantal
preventieve zaken benoemd. Vervolgens hebben wij die afspraken vertaald naar het convenant, zodat wij
ook aangesproken kunnen worden op
zaken die niet goed gaan.”

niets opgeleverd.
In één Europa, waar de Euro toch een
beetje symbool voor staat, zegt Van
Duijn als econoom nooit te hebben
geloofd. “Er zullen altijd verschillende culturen bestaan. Dit had een
econoom nooit bedacht. De politieke
werkelijkheid bestaat niet. Alleen de
economische werkelijkheid is wat
telt. Nederland heeft decennia miljarden verdiend aan de vrijhandel
en toen was er nog geen sprake van
een gezamenlijke Europese munt. De
stelling dat Nederland miljarden aan
de euro heeft verdiend is op geen enkele manier houdbaar. De euro is wat

Born laat desgevraagd weten dat er
maximaal 150 arbeidsmigranten in
Maassluis gehuisvest zullen gaan
worden. “Dat zijn er per woning, afhankelijk van het aantal slaapkamers,
twee of drie. De arbeidsmigranten
komen verspreid door de complexen
te wonen. Het gaat om meerdere nationaliteiten. Wat ik in Vlaardingen
heb gezien, is dat die mensen heel
hard werken, gedurende vijf dagen
per week en als het nodig is, ook nog
op zaterdag opdraven en dan zijn ze
blij als ze op zondag rustig met elkaar kunnen zitten. En wat de integratie betreft, is het de vraag hoe ver
je moet gaan.”
Born vervolgt: “In de Stadsregio gaat
de komende jaren een structureel tekort ontstaan aan vaklieden. Dat heeft
te maken met de vergrijzing. De Rotterdamse regio zal niet in staat zijn om
die gaten, ook in de industrie, op te
vangen. Arbeidsmigranten die in de
beginfase uit het buitenland kwamen,
waren laaggeschoold, ouder dan 45
jaar, 80 tot 90 procent waren mannen
en misschien tien procent was vrouw.
En die vrouwen kwamen hier gewoon,
heel simpel, om aan de man te komen.
Dat had niets te maken met werk. Wat
je nu ziet zijn hoogopgeleide jongeren
van tussen de 25 en 30 jaar. Daarbij
zijn de vrouwen die naar Nederland
komen trouwens hoger opgeleid dan
de mannen. En wat je ook ziet, is dat
20 tot 30 procent aangeeft ook in Nederland te willen blijven wonen. En
die mensen halen ook hun gezin hier
naartoe. In een wat breder perspectief
geplaatst en afgezet tegen de vergrijzing, is dat wel een pluspunt, vind ik.”
United Homes is gecertificeerd
door Stichting Keurmerk Internationale
Arbeidsbemiddeling
(SKIA) . Deze stichting beheert
het European Legal Labour Certificate. Dat wordt uitgereikt aan
vastgoedaanbieders, nadat ze zijn
goedgekeurd op juiste aandacht
voor huisvesting.

mij betreft een vergissing van historische omvang, heeft ons niets opgeleverd maar wel veel geld gekost.”
Uiteraard was De Schuldenberg, desgewenst gesigneerd door de schrijver,
te koop na afloop van de lezing in het
Witte Kerkje. Van Duijn wees zijn gehoor er vlak voordat hij begon op dat
boekhandel Het Keizerrijk van Wim
Keijzer, mede organisator van de lezing, ten jaar bestaat. Dat leverde de
boekhandelaar een applaus op en de
aanmoediging van Van Duijn: “Als u
een boek koopt, doe het dan vooral
voor Wim!”
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