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Onderwerp : CDA-statenfractie, Groningen - schriftelijke vragen omtrent 
werving Turkse werknemers als kraanmachinisten bouw RWE 
centrale in de Eemshaven  

 

Geachte mevrouw Van der Tuin, 
 
Op 15 maart 2010 heeft u ons een aantal vragen gesteld omtrent het niet in acht 
nemen van veiligheidseisen kraanmachinisten bouw RWE-centrale in de 
Eemshaven. Hieronder volgen de vragen die u heeft gesteld en de beantwoording 
daarvan. De beantwoording van de vragen 1,3 en 4 hebben wij samengevoegd. 
 

Vraag 1. Is het college bekend met het feit dat, terwijl Nederlandse 
werknemers thuis zitten, Turkse werknemers geworven in Turkije (er wordt 
dus niet gedoeld op Turkse Nederlanders) aan het werk zijn  
in de Eemshaven? 
 
Vraag 3. Is het college op de hoogte van het feit dat deze Turkse werknemers 
bewust zijn geworven via een uitzendorganisatie die werkt voor een Turkse 
organisatie? 
 
Vraag 4. Kan het college aangeven waarom de kraanmachinisten niet zijn en 
worden geworven via het UWV? 
 
Beantwoording van de vragen 1,3 en 4 

In de Eemshaven gaan veel buitenlandse bedrijven aan de slag en deze bedrijven 
brengen dan ook hun eigen buitenlands personeel mee. Op projecten zoals de 
bouw van een energiecentrale is één hoofdaannemer aangesteld die vervolgens 
met meerdere onderaannemers werkt. Deze onderaannemers kunnen op 
verschillende plaatsen de vraag naar werknemers uitzetten. Navraag bij het UWV 
leert dat, naast het UWV, er veel organisaties zijn, met name ook privaat, die zich 
bezighouden met het uitzenden van personeel in de Eemshaven. Door het UWV- 
werkbedrijf wordt het arbeidsaanbod actief onder de aandacht gebracht van de 
bedrijven. De bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor de werving van eigen 
personeel. Zij worden daarbij zoveel mogelijk gefaciliteerd door het UWV- 
werkbedrijf. 



Vraag 2. Is het college op de hoogte van het feit dat deze Turkse werknemers 
niet gecertificeerd zijn voor hun werk als kraanmachinist? 
 
Antwoord 
Neen, indien blijkt dat de Turkse werknemers niet zijn gecertificeerd voor het werk 
als kraanmachinist, dan is actie geboden door de arbeidsinspectie, zij dient hierop 
actie te ondernemen c.q. onderzoek te doen of in dit concrete geval sprake is van 
overtreding van de (veiligheids-)regels.   
 
Vraag 5. Deze week vindt via de UWV een nieuwe wervingsronde plaats voor 
personeel in de Eemshaven. Is het college bereid om middels een dialoog 
met het UWV zorg te dragen dat, zoals in het verleden is toegezegd, 
werklozen aan het werk worden geholpen in de Eemshaven (eventueel via 
om/bijscholing)? 
 
Antwoord 
Het UWV zet zich ervoor in om de ingeschreven werkzoekenden weer aan een 
baan te helpen. Er  wordt getracht  om zoveel mogelijk werkzoekenden in de regio 
met een technische achtergrond aan het werk te helpen in de Eemshaven.  
 
Wij vertrouwen erop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. 
 

Hoogachtend, 
 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 
 

, voorzitter. 
 

, secretaris. 
 


