In de praktijk zien we nog weinig of niets terug van de maatregelen die zijn voorgesteld om arbeidsmigranten
beter te beschermen;
Vleessector
Toen slachterij Vion in Groenlo sloot wegens het groot aantal besmettingen, is een deel van het personeel
overgeplaatst naar Boxtel. Hierdoor hadden medewerkers in Boxtel minder werk, waardoor een groep per
direct zonder werk zat. Bij FNV heeft een deel van deze op straat gezette medewerkers zicht gemeld, die bij
Vion Boxtel was ingeleend via Flexwork Payrolling uit Ulft. Een aanzienlijke groep mensen had het loon van de
voorafgaande 2 weken en het vakantiegeld niet betaald gekregen. Een van de medewerkers die als chauffeur
van een personenbusje personeel rondreed, had zelfs 1 maand geen loon ontvangen. Ook kregen ze de
betaalde borg niet terug (100den euro’s betaald aan Vion en Flexwork voor kluisjes en sleutels ed.). De meeste
medewerkers hadden overigens nooit een loonstrook ontvangen.
Toen de benadeelde medewerkers belden met Flexwork Payrolling uit Ulft, werden ze bedreigd en werd er
opgehangen. Niet bellen want je krijgt toch niets, en anders krijg je problemen, was de boodschap. Een groep
van 3-4 medewerkers is daarna naar het kantoor gegaan, om het achterstallige loon te ontvangen. Daar
werden ze opgewacht door een grotere groep mensen met knuppels, waarna een vechtpartij ontstond. Enkele
medewerkers zijn daarna naar de politie gegaan, maar dat heeft ze niet geholpen.
In de Roemeense gemeenschap is dit besproken en het werd duidelijk dat dit ook bij andere uitzendbureau’s
gebeurt. Dit is besproken met de Roemeense ambassade, die hen een link stuurde van de inspectie SZW. De
melding is gedaan met naam van het bedrijf.
Helaas staat dit niet op zichzelf, Roemeenssprekende consulenten van FNV krijgen dagelijks klachten en
meldingen van mensen die per direct op straat gezet worden, geen achterstallig loon meer krijgen uitgekeerd,
zonder zorgverzekering zitten en niets anders rest dan op straat te slapen.

Huisvesting
https://www.destentor.nl/dronten/op-bezoek-in-een-polenhotel-in-coronatijd-als-mijn-moeder-ziet-hoe-ikhier-leef-zou-ze-me-meteen-ophalen~a156fbb2/
Ook op deze huisvestingslocatie waarover is bericht in de media, zijn nog geen veranderingen zichtbaar:
Op een afgelegen terrein vlak bij de Hogeschool Dronten staan een paar oude schoolgebouwen, waarin al
jarenlang voornamelijk Poolse arbeidsmigranten wonen. Arbeiders betalen 115 euro per week voor een kamer
die ze moeten delen. Er is nooit wifi en mensen hebben amper privacy. ,,Als mijn moeder zou weten hoe ik
hier leef, zou ze me meteen willen ophalen”, zei een Poolse arbeidsmigrant eerder.
Plaatje prikt met zijn vinger op het bord waar alle verordeningen hangen. In het Pools. ,,Als je je sleutel
kwijtraakt, krijg je boetes, hier 10 euro, daar 50. Ze kunnen op elk moment beslissen dat er geld van je salaris
wordt ingehouden. En als je ontslagen wordt, of minder uren draait, kun je je huisvesting niet betalen of sta je
op straat. Dat is wat hier gebeurt. In het weekend moeten ze hier dringen bij de douche, er zijn er drie in
totaal. Voor veertig tot vijftig mensen. Ik word daar heel verdrietig van.”
In haar piepkleine kamer staan twee bedden, een tafeltje en een televisie. Het is net groot genoeg om tussen
de twee eenpersoonsbedden te staan. ,,Het probleem is dat je steeds al je spullen moet meenemen wanneer
je langer dan een week niet op je kamer bent. Dan komt er dus zomaar iemand anders wonen. Dat gebeurt
aan de lopende band.”

