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De Werkdorperbode 

Onregelmatig nieuwsblad voor omwonenden van het vm Joods Werkdorp  Nr.  12                 

Agriporthotel loopt perfect 
 

Nieuwesluis 

Twee leden van de groep van omwonenden en (vm) bewoners 

van het Werkdorp Nieuwesluis/Slootdorp zijn op eigen initiatief 

op bezoek geweest in het hotel voor tijdelijke arbeidsmigranten 

op Agriport in het zuidoosten van de Wieringermeer.  

Zij werden op dit idee gebracht door raadslid Johan Paul de 

Groot van de Christenunie. Die merkte in de raadsvergadering 

van eind april op, dat hij er zelf een bezoek aan gebracht had en 

daar van de leiding ervan te horen had gekregen dat er geen 

vraag was naar meer huisvesting van arbeidsmigranten.  

 

Het hotel is nu ruim een jaar gevestigd op Agriport en en wordt 

gerund door het uitzendbureau NL Jobs. Dat is één van de grootste 

uitzendbureaus voor tijdelijke arbeids-migranten in de glastuinbouw 

in de Kop van Noord-Holland. Hierbij verslag van het bezoek.  

 

NL Jobs timmert de laatste  tijd behoorlijk professioneel aan de weg. 

Ze hebben 2589 uitzendkrachten (cijfers juni 2020) die vooral in de 

agrarische sector werkzaam zijn. Ze werken grotendeels met 

migranten uit onder andere. Polen, Roemenië en Moldavië. Deze 

uitzendkrachten uit Oost-Europa worden al in het eigen land 

geselecteerd en voor een sollicitatiegesprek uitgenodigd.  

 

 

Waarop wordt geselecteerd? 

Nl Jobs neemt liever geen mensen aan voor korte contracten. 

Klanten van NL Jobs willen namelijk continuïteit. In de kassen bij 

Agriport is bijvoorbeeld veel expertise nodig. Het is een continu 

proces bijvoorbeeld in de tomatenteelt. De desbetreffende inlener wil 

liever niet investeren in inwerken en opleiding, met de gedachte dat 

hun arbeidskracht na 4 maanden weer vertrekt. Dus werkt men het 

liefst met minimaal een jaarcontract.  

 

           

          Luchtfoto Agriport met hotelgebouwen 

 

Met wat voor uitzendkrachten werken zij het liefst?  

Dat blijken ‘stellen of jongelui’ te zijn, die in twee jaar hun geld 

verdienen, zodat zij een goede start kunnen maken in hun eigen land.  
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‘Men wil geen integratie, alleen werken, tot maximaal 60 uur per 

week’. Omdat NL Jobs hun eigen mensen selecteren, willen ze het 

hele proces, dus ook huisvesting organiseren.  

 

NL Jobsheeft meerdere kleine hotels waar minder dan 50 mensen 

verblijven, onder andere in Den Oever, Breezand en Slootdorp.  

Daarnaast heeft ze momenteel ook twee grootschalige hotels. Het 

hotel in Opmeer heeft 160 bedden en op Agriport staan 360 bedden. 

  

Ruimte 

Het bedrijventerrein Agriport is opgezet vanuit de belangrijkste 

kracht: ruimte. Het hotel is een efficiënt gebouw en de terreininde-

ling is verassend groot. De wegen zijn breed uitgevoerd, volgens het 

principe ‘Duurzaam Veilig’.  

 

     

   Voor elke hotelgast een fiets naar het werk 

Langs de hoofdontsluitingsweg is een vrij liggend fietspad aangelegd.     

NL Jobs voorziet iedereen van een fiets waarmee ze naar het werk kunnen 

gaan.  

 

Management hotel 

Wij zijn gastvrij ontvangen door twee managers. Zij lieten ons niet 

alleen het hotel zien, maar legde ook hun visie en werkwijze uit.      

In de hotels zijn 3 beheerders. Deze hebben een functie om vragen te 

beantwoorden, kamers te controleren, verhuizen te regelen en te 

bemiddelen met bewoners.  

 

Het hotel is echt opgezet als hotel. Ruime gangen, kamers met ieder 

een slaapkamer, badkamer en een kitchenette. Ruim, licht en schoon. 

Géén ‘gezamenlijke ruimte’. Behalve buiten, waar een sportveld is. 

 

 

Recreatieveld achter het hotel. 
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Samenscholen kan tot ontregeling leiden.  Mensen mogen buiten 

roken, daar staan bankjes. Maar drinken doen ze op de kamer.  

 

Buiten en in de openbare ruimtes van het hotel mag er geen alcohol 

gedronken worden.   

 

Zero-tolerance 

Er is ook een ‘zero-tolerance’ beleid. Gebruik of bezit je drugs, dan 

word je direct verwijderd. Deze mensen gaan dan vaak naar organi-

saties waarbij ze minder kieskeurig zijn. De manager: Nederland 

heeft 16.000 uitzendbureaus heeft, maar slechts 2000 gecertificeerd.  

 

Het is dus van belang dat je, wanneer je een grootschalige 

woonvorm toelaat, kijkt door wie die wordt geëxploiteerd.  

Als het de investeerder (voor het werkdorp: Karel BV) gewoon gaat 

om zijn eigen zak te vullen, kan je ‘minder goed  volk’ verwachten.  

 

100% in eigen hand 

NL Jobs regelt alles zelf  van A tot Z en heeft daarmee alle touwtjes 

in handen. Daardoor kan zij continuïteit in kwaliteit waarborgen. 

Natuurlijk geven zij toe dat zij af en toe ook een ‘rotte appel’ 

tegenkomen. Dat probeert men op veilige en snel op te lossen. 

Verder is er een behoorlijke supermarkt. Deze verkoopt vooral 

producten uit Oost Europa, maar ook vers brood, groente en fruit. 

Al met al zijn we behoorlijk onder de indruk. De manager vertelde ook dat 

zij ook al in een ver gevorderd stadium zijn in de ontwikkeling van 

huisvesting op de Robbenplaat. Deze locatie zal ook 400 bedden aan 

arbeidsmigranten bieden.  

 

 

             
     
           De ingang van de supermarkt       

Er is niet zozeer vraag naar méér huisvesting, maar naar 

andersoortige huisvesting. Bij voorkeur grotere locaties op 

strategische plaatsen, zoals Agriport, die gemakkelijk te beheersen 

zijn. NL Jobs is gevestigd in Noord-Holland, Zuid-Holland en 

Zeeland. Het voorziet de hele westkant van Nederland van 

arbeidsmigranten. Het is een partij die professioneel is.  

Het is nu de vraag: Waarom op Agriport niet uitbreiden, als toch 

blijkt dat meer logiesplekken voor tijdelijke migranten nodig zijn? 

Het grote voordeel daarvan is dat er géén belasting plaats vindt van 

dorpskernen, doordat de bewoners op dit bedrijventerrein blijven. 

Daarvan is inmiddels bewezen is, dat dat veilig werkt. 
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Samenvattend 

 

1.Wat wij hebben gezien op Agriport bewijst het tegendeel van wat   

   wethouder  Meskers beweert, nl. dat het beleid niet werkt. We heb- 

    ben in onze eigen gemeente een prachtig voorbeeld dat een groot-   

    schalige logiesaccommodatie  op een bedrijventerrein wél werkt.  

 

2. De hamvraag die van belang is voor het werkdorp:   

    Met welk uitzendbureau werkt Karel bv samen? Essentieel dat dit 

    een degelijke partij is met een goede trackrecord.  

 

3. NL Jobs, eigenaar van dit hotel op Agriport, ervaart géén tekort 

    aan woonruimte voor arbeidsmigranten, behalve in het hoogsei- 

    zoen (april - juni). Dan zijn meer arbeidskrachten nodig en is de 

    vraag naar huisvesting het grootst, doordat de bloembollenteelt en 

    andere bedrijfstakken dan ook het hoogseizoen beleven.  

 

4. NL Jobs bevestigt dat het huisvestingsprobleem over de gemeen- 

    tegrenzen reikt. Arbeidskrachten die op locaties van NL Jobs 

    wonen,  werken in de hele Noordkop.  

 

5. Wij hebben kamers gezien die alle een eigen keuken hebben, een 

    eigen badkamer, een aparte slaapkamer en een woon-/eetruimte. 

    Géén gezamenlijke ruimtes dus, behalve de buitenruimte waar 

     gesport en gerookt kan worden. Drinken mag alleen op de eigen 

     kamer. Op basis van ervaring is het op deze wijze opgezet.  

 

6.  Een heel duidelijk signaal is: integratie is geen issue. Daarom 

     werkt het juist prima om hotels te bouwen op bedrijventerreinen. 

      

 

 

 

 

    Arbeidsmigranten komen naar Nederland om in korte tijd veel  

    geld te  verdienen. Daarmee kunnen ze een vliegende start 

    maken in  hun land van herkomst.  

      

 

De arbeidsmigranten die zich blijvend in NL willen vestigen vinden 

hun weg via de reguliere route (werk, huis, school etc.).  

 

 

       
 

      Begin van de woonkern Nieuwesluis 

 

 


