
Aanklacht
Op het park aan de Bosruiterweg huisvesten Covebo, Randstad, Tempoteam, Inperson en Level One honderden werknemers. Deze mensen komen o.a. 

uit Spanje, Polen, Roemenië, Hongarije, Bulgarije en Portugal.

Deze aanklacht heef er alles mee te maken dat de uitzendbureaus ook 
huisbaas zijn en is namens de bewoners van het migrantenpark.



Alleen in een vreemd land. 
Nieuwe bewoners van het park worden niet opgevangen of begeleid 

door het uitzendbureau. Daar staan we dan met onze spulletjes op een 
groot park in een vreemd land. Je moet het zelf maar uitzoeken. En als 
je pech hebt dan ligt er al iemand in je bed en kan je nergens naar toe.



In een huisje delen zes mensen een 
kleine koelkast voor twee personen. 
Wij kunnen onze kleine koelkast onmogelijk met 6 mensen delen. 

Sommigen kopen een eigen koelkast maar als je een weekend weg bent 
kan je overgeplaatst worden naar een ander huisje en loop je het risico 

je koelkast kwijt te raken. 



Je kan je waardevolle spullen en 
documenten niet veilig opbergen. 

Wij moeten ons huis delen met 5 onbekenden maar er is nog niet eens 
een kluisje voor je paspoort. 



We hebben geen enkele vorm van 
huurdersrechten.

De meeste mensen betalen 100 euro per week voor de huur. Maar soms 
betalen anderen in hetzelfde huisje wel 150 euro. Ook verschilt het per 

uitzendbureau. 



Verplicht je slaapkamer delen met een 
vreemde.

Als bewoner van het park komt het voor dat we door het uitzendbureau 
verplicht worden om je slaapkamer te delen met de volgende 

binnenkomer. En als je al een slaapkamer voor jezelf hebt dan is er nog 
niet eens een slot op de deur.



Onleefare situates in de huisjes
Geen airconditoning of ventlatoren. Op hete dagen is het s ’nachts 40+ 

graden binnen  o.a. door plate daken van metaal.
Veel insecten, geen muggenwering op deuren en ramen. Mensen worden 

gekookt in de hite of opgegeten door insecten.
De huisjes zijn ook vuil bij aankomst terwijl wel loon wordt ingehouden 

voor schoonmaak.
Voor de huisvestng van uitzendkrachten bestaat een SNF norm, deze 

wordt keer op keer met voeten getreden.



Loonstrookjes worden gezien als 
toverkunst.

Geen loonstrookje is hetzelfde. Ook al werk je twee keer 40 uur. Dan zie 
je twee keer een verschillend bedrag. De leiding van de uitzendbureaus 
is ook niet bereid tot uitleg. Ook bij aankomst in Zeewolde is hier over 

geen informate beschikbaar. 



Uitzender Covebo maakt ook van ons 
vervoer zelfs nog een verdienmodel.

We moeten 75 euro per maand betalen voor gezamenlijk gebruik van de 
auto, alleen voor woon-werk verkeer. Vervolgens betaal je 2 euro p/d aan 
de chaufeur voor benzinekosten. Als de chaufeur je niet aardig vindt of 

geen ruimte heef heb je pech en moet je 10 kilometer lopen naar het werk. 
Maar je bent wel je 75 euro kwijt.



Afgesloten van Zeewolde.
Gedwongen winkelnering.

Hoewel uitzendbureaus geld inhouden voor vervoer moet je zelf maar 
zien hoe je in het centrum komt. Als we dit bespreekbaar maken wordt 

er gewezen op het dure winkeltje in het park.



Boetes zonder tussenkomst van de rechter zijn hier een 
verdienmodel.

Vuilniscontainer op de verkeerde dag aan de straat? Boete van 100 euro op je 
loon ingehouden.

Ben jij je fetssleutel kwijt ? 250 euro boete wordt op je loon ingehouden.
Zit er een kras op de oude meubels ? 100 euro per krasje.

Verkeerd gereden met de bedrijfsauto? 250 euro op je loon ingehouden.



Zorgen over veiligheid en toegang tot medische zorg

• Wij maken ons zorgen over de toegang van ambulances tot het park, 
wanneer s ’nachts de toegangspoorten dicht zijn.
• Wij maken ons zorgen over de toegang tot medische zorg in het 

algemeen. Worden wij wel serieus genomen en op tjd doorverwezen 
naar ziekenhuis of specialist?
• Er is geen ontruimingsprocedure zichtbaar in het geval van brand of 

andere gevallen.



Als het bedrijf minder mensen nodig 
heef dan ben je dakloos.

Als ze in de bedrijven waar we werken minder mensen nodig hebben dan houdt het 
voor een aantal mensen gewoon op. Je moet dan ook je huis uit. Maar soms kom je 

met 4 mensen in 1 auto naar Zeewolde. Wat als er eentje ontslagen wordt? Wij 
hebben gehoord over mensen die op deze wijze dakloos zijn geworden. Sommigen 

zwerven dan maar rond op zoek naar werk want vervoer terug is er niet.



We zijn gelokt onder valse 
voorwaarden.   Er is ons 40 uur werk 

beloofd.
Vaak werken we net genoeg uren zodat het uitzendbureau de huur kan 

inhouden. Wij willen ons bestaan niet verhandelen. Veel mensen krijgen 
nog niet eens de helf van de uren die was beloofd.



Van de uitzendbureaus mogen we ons 
niet inschrijven bij de gemeente. Daar 

staat ontslag op.
In de krant zegt  de burgemeester 

dat wij in Zeewolde moeten komen 
wonen. Uitzendbureaus denken 
daar blijkbaar heel anders over.

htps://www.destentor.nl/zeewold
e/steeds-meer-arbeidsmigranten-in
-zeewolde-burgemeester-ze-moete
n-in-het-dorp-komen-wonen-niet-i
n-een-pools-dorpje-buitenaf~a4cdb
69d/
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Coördinators (of jobcoaches) gedragen 
zich als bewakers

Wij leven hier met meer dan 8 natonaliteiten maar de coördinators spreken alleen 
Pools en Nederlands. 

Ze kunnen op ieder moment je huis invallen voor controles. Soms worden mensen er 
gewoon voor wakker gemaakt. En dan delen ze ook nog links en rechts boetes uit.
Coördinators beslissen tjdens je afwezigheid dat je gaat verhuizen naar een ander 

huisje.
Als een coördinator iemand ontslaat dan moet hij/zij direct vertrekken terwijl er nog 

wel voor een week huur is ingehouden.
Dat deze ellende geen incident is maar een patroon kunt u nog eens nakijken in het 

onderstaande artkel over onze collega in Gelderland. htps://
www.omroepgelderland.nl/nieuws/2133975/VIDEO-Medewerker-uitzendbureau-teg
en-muur-gedrukt
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De burgemeester verstrekt vergunningen aan de uitzendbureaus voor huisvestng. 
En hij heef gezag over de polite. Wij komen vandaag als vakbond om een 
intervente vragen. Zowel met de ellende van het park als de onwetge boetes 
hopen wij op hulp. Daarom vragen wij vandaag als vakbond om een intervente 
door de burgemeester.
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