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Uitzendkrachten 
uit Oost-Europa
Goede werkmentaliteit, maar lastige communicatie

bedrijven die snel moeten opschalen, maken vaak gebruik      
van uitzendkrachten uit oost-europa. deze medewerkers zijn     
flexibel en bereid om hard te werken. Maar het vraagt ook     
aanpassingen, zoals poolse werkinstructies of een kantine    
met een aanbod in halal.

Het inzetten van medewerkers uit het buiten-
land is voor veel bedrijven een noodgreep. 
“Wij focussen ons in de eerste plaats op de 
lokale markt”, zegt Jacco Duivenvoorden, 
manager operations bij vleeswarenfabrikant 
Henri van de Bilt. “Het is lastig om met bui-
tenlanders te communiceren en ze vormen   
al snel een subcultuur binnen ons bedrijf.”    
Duivenvoorden vertelt dat het op dit moment 

relatief gemakkelijk is om Nederlandse uit-
zendkrachten te vinden. Daarom maakt hij 
nu voor minder dan 10% van de flexibele 
functies gebruik van uitzendkrachten uit het 
buitenland. In economische hoogtijdagen 
was hij genoodzaakt om ongeveer 50% van 
deze functies in te vullen met uitzendkrach-
ten uit het buitenland. Toch zijn er ook 
bedrijven die liever uitzendkrachten uit het 
buitenland inschakelen dan Nederlanders. 
“Wij moeten regelmatig behoorlijk op- en 
afschalen”, vertelt Jacco Bakker, operations 
manager bij zoetwarenfabrikant Lonka. 
“Mensen die naar Nederland komen om hier 
te werken zijn gemotiveerd en flexibel. Zij 
vinden het geen probleem om een keer om 
vijf uur te beginnen en als dat nodig is over te 
werken, ook in het weekend. Ze spreken vaak 
goed Engels en ze zijn leergierig.”

Begeleiding
Bedrijven zetten de uitzendkrachten uit het 
buitenland vooral in voor eenvoudig produc-
tiewerk waarbij zij weinig hoeven te commu-

niceren met andere (Nederlandse) collega’s. 
Zij werken hiervoor meestal samen met 
gespecialiseerde uitzendbureaus die de mede-
werkers in Oost-Europa werven en ervoor 
zorgen dat zij naar Nederland komen. De 
meeste bedrijven vinden het in de eerste 
plaats belangrijk dat deze uitzendbureaus 
sociaal en netjes met de medewerkers 
omgaan en volgens de regels werken. “Ik wil 
ook niet met een bureau samenwerken dat de 
randjes opzoekt”, zegt Duivenvoorden. “Het 
salaris en de huisvestiging van de medewer-
kers moeten gewoon goed geregeld zijn. Ik 
krijg soms zeer scherpe aanbiedingen van 
uitzendbureaus. Daar krijg ik een naar gevoel 
bij en daar ga ik ook niet op in.” Bakker is het 
daar helemaal mee eens. “De huizen moeten 
in goede staat zijn en bijvoorbeeld een inter-
netverbinding hebben. Medewerkers zijn 
gemotiveerder als we op een goede manier 
met hen omgaan.”
De uitzendbureaus zorgen voor het werven 
van de medewerkers, bijvoorbeeld in Polen of 
Litouwen. Ze regelen praktische zaken, zoals 
huisvestiging, een bsn-nummer, een Neder-
landse bankrekening en bijvoorbeeld een 
ziektekostenverzekering. Daarnaast begelei-
den ze de medewerkers. “Iemand die vanuit 
het buitenland in Nederland komt werken, is 
vaak zenuwachtig”, vertelt Frank van Gool, 
directeur van uitzendbureau OTTO Work 
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Force. “Daarom zorgen wij voor een intensie-
ve begeleiding op de eerste dag en in de eerste 
week. Vervolgens hebben we elke drie maan-
den een evaluatie met de medewerkers.”    
Ook Han van Horen, directeur van uitzend-
bureau HOBIJ, vindt de begeleiding belang-
rijk. “De mensen krijgen in hun thuisland 
een introductiepakket over Nederland”, ver-
telt hij. “We vertellen hen alles over het werk, 
de werktijden en wat ze netto gaan verdienen. 
Ook krijgen ze informatie over de Neder-
landse gebruiken. Nederlanders zijn bijvoor-
beeld erg open. Als medewerkers dat niet van 
tevoren weten, dan komt de ‘normale’ feed-
back hard over. We hebben bovendien native 
speakers in dienst die bij de medewerkers 
langs gaan of hen even bellen. Een keer per 
week zijn zij op het bedrijf aanwezig voor een 
open spreekuur. Medewerkers vinden het 
prettig dat zij in hun eigen taal vragen kun-
nen stellen.”

Cultuurverschillen
De managers van de bedrijven merken dat ze 
weinig obstakels tegenkomen bij het inzetten 
van buitenlandse medewerkers. “Natuurlijk 
zijn er wel cultuurverschillen”, vertelt Bakker. 
“Buitenlandse flexkrachten zijn in het begin 
nog niet erg mondig. Dus als je vraagt of ze 
willen overwerken, dan zeggen ze vrijwel 
altijd ja. Soms moet je goed doorvragen om 

erachter te komen of je misschien niet te veel 
van hen vraagt.” 
Bakker vindt het bovendien belangrijk dat 
buitenlandse medewerkers in de gelegenheid 
zijn om vakantie op te nemen, zodat ze hun 
familie kunnen bezoeken. “We kunnen het 
hele jaar op al onze medewerkers rekenen, 
dus ook zij hebben recht op een langere perio-
de verlof.” Bij het bedrijf Heemskerk is 95% 
van de uitzendkrachten van buitenlandse 
afkomst. “We zijn eraan gewend geraakt. Dus 
onze instructies zijn al vertaald en we hebben 
nu ook een journaal in het Pools. We doen nu 
nog kleine aanpassingen, zoals halalmaaltij-
den in de kantine”, zegt financieel directeur 
Rogier Landwer Johan. 
Een uitzendbureau moet extra kosten 
maken om mensen naar Nederland te 
halen, zoals het regelen van de huisvestiging 
en de begeleiding. Toch geven zowel HOBIJ 
als OTTO Work Force aan dat de prijzen 
voor arbeidsmigranten zeker concurrerend 
zijn. “In Polen en Litouwen is de werkloos-
heid zo hoog dat het ons nauwelijks moeite 
kost om goede mensen te vinden. We zijn 
dus veel minder geld kwijt aan de werving.” 
Van Gool is het daarmee eens. 

Vernederlandsen
Een aantal medewerkers blijft voor korte tijd 
in Nederland en keert vervolgens terug. Er 

Tips keuze uitzendbureau

Er zijn nog altijd veel gespecialiseerde  
uitzendbureaus die de mazen in de wet 
opzoeken of de regels overtreden bij het 
uitzenden van buitenlandse medewerkers. 
Frank van Gool (OTTO Work Force) geeft 
tips om dit te herkennen.  

-  Ga nooit akkoord met verlonen in het  
buitenland. “Verlonen in het buitenland  
is goedkoper, maar het is semilegaal.  
De overheid is bezig om deze maas in  
de wet te dichten.”

-  Controleer of het uitzendbureau lid is van 
de ABU of NBBU en of de uitzendkrach-
ten daadwerkelijk voor deze bv werken. 
“Sommige uitzendbureaus zijn wel  
aangesloten bij een brancheorganisatie, 
maar ze verlonen de medewerkers in een  
andere bv.”

-  Vraag een salarisstrookje op en vergelijk 
dat met het salarisstrookje van de eigen 
medewerkers. Hier mogen geen grote 
verschillen in zitten. 
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zijn ook mensen die besluiten in Nederland 
te blijven. Zowel bij OTTO Work Force als 
HOBIJ krijgen zij de kans om opleidingen te 
volgen en zich te ontwikkelen. Duivenvoor-
den merkt dat de mensen dan veranderen. 
“Ze proberen zich te settelen, ze leren beter 
Nederlands en krijgen betere banden met 
hun Nederlandse collega’s. Opeens merk je 
dat ze een keer niet op zaterdag willen     
overwerken, omdat ze liever naar een feestje 
gaan.” Na een uitzendperiode kunnen bedrij-
ven medewerkers een contract aanbieden. 
Lonka heeft dit gedaan. “Dit heeft goed uit-
gepakt. Medewerkers vernederlandsen, maar 
het blijven mensen met een goede werk-
mentaliteit waar we op kunnen bouwen.”

• Maaike TindeMans •

M. tindemans is freelance journalist


