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‘Nederland kwam handen tekort’,
schreef het Centraal Sociaal
Werkgevers Verbond al in 1960 in
zijn jaarverslag, verwijzend naar
dreigende personeelstekorten. Het
ging daarbij vooral om laag- en
ongeschoolde arbeid, mede ontstaan omdat veel werkgevers niet
wilden investeren in arbeidsbesparende machines (want in verhouding tot arbeid nog erg duur).
Vakbonden waren minder
enthousiast over het binnenhalen
van buitenlandse werkkrachten
als oplossing voor het probleem.
Zij bepleitten betere betaling van
ongeschoold werk, zodat ook Nederlanders bereid zouden zijn om
dit werk te gaan doen. Werkgevers
bleven echter gekant tegen loonsverhogingen – dat ondermijnde de
internationale concurrentiepositie – en schoorvoetend haalden de
bonden bakzeil.
Wel bedongen ze dat voor gastarbeiders dezelfde arbeidsvoorwaarden zouden gelden als voor
Nederlanders, en dat gastarbeiders
een contract van hooguit twee
jaar kregen. Die maximumtermijn
kwam er overigens niet.

Eind jaren vijftig haalde Hoogovens al de eerste arbeidskrachten uit het buitenland, vooral
uit Italië en Spanje. Zij werden
ondergebracht in ‘drijvende
woongelegenheden’: het omgebouwde voormalige passagiersschip ‘Arosa Sun’ en botel
‘Casa Marina’, dat Hoogovens
speciaal voor de huisvesting van
de buitenlandse werkers door
NDSM had laten bouwen.
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Oplossing voor gebrek aan werknemers
Gastarbeiders in Nederland

‘De schaarste op de arbeidsmarkt, met name voor wat betreft
ongeschoolde handarbeiders, zal in de eerstvolgende jaren
eerder toe- dan afnemen, omdat hier minder sprake is van een
conjunctureel dan van een structureel verschijnsel. Het tekort
aan arbeidskrachten zal in toenemende mate leiden tot het
tewerkstellen van nieuwe groepen werknemers, met name
buitenlandse arbeidskrachten’, aldus een rapport uit 1965 van
een AWVN-studiegroep.
De studiegroep toonde zich somber. Het tekort aan ongeschoolden
nam steeds verder toe. Het aantrekken van (‘nog meer’)
buitenlandse arbeidskrachten zou onvoldoende helpen. Het leek
de studiegroep beter om te mechaniseren, dat wil zeggen ‘zoveel
mogelijk arbeid voor ongeschoolden vervangen’, én om andere
bronnen van arbeidspotentieel aan te boren. ‘Wij denken hierbij
in het bijzonder aan het inschakelen van gehuwde vrouwen in het
arbeidsproces, waarnaast in een beperkt aantal gevallen voor
de lichte arbeid gebruik kan worden gemaakt van werkkrachten
boven 65 jaar of van minder validen.’ Maar ook die andere bronnen
brachten weinig soelaas.
De Nederlandse industrie raakte zo vanaf het begin van de
jaren zestig steeds afhankelijker van arbeidskrachten uit het
mediterrane gebied. In de loop van de jaren zestig werden
wervingsovereenkomsten gesloten met Italië, Spanje, Portugal,
Griekenland, Turkije en Marokko. Hoewel het aantal buitenlandse
arbeiders in Nederland gering was in vergelijking met andere
landen, voorzag men dat deze zogeheten gastarbeiders een steeds
groter deel van het personeelsbestand zouden uitmaken. Naast
problemen met aanpassing, taal, communicatie en huisvesting

signaleerde de eerder genoemde studiegroep knelpunten rond
bijvoorbeeld de kinderbijslag (‘Islamieten kunnen meerdere
vrouwen hebben’), gezondheid (‘Meer tbc’) en verkeersveiligheid
(‘Van het eerste weekgeld kocht men op afbetaling bromfietsen;
eenvoudige Turken schaffen zich direct een oude Amerikaanse
auto aan’).
Ondernemingen die buitenlandse arbeidskrachten in dienst
namen, kregen het advies ‘contact met de werkgeversvereniging
op te nemen. Ook indien men deze arbeidskrachten overneemt
van andere ondernemingen’. Een andere raadgeving: pas het
personeelsbeleid aan de buitenlandse arbeidskrachten aan. ‘Zoals
ook ten aanzien van gehuwde vrouwen, jeugdige werknemers,
oudere werknemers enzovoort een zekere aanpassing van het
personeelsbeleid noodzakelijk is.’
Buitenlandse arbeidskrachten bleven de gemoederen
bezighouden. In 1969 presenteerde AWVN Buitenlandse
arbeiders; een economische verkenning, dat een overzichtelijk
beeld schetste. Binnen de economie was sprake van een tweedeling. Sommige ondernemingen kenmerkten zich door een
hoogwaardige technische ontwikkeling, snelle productiviteitsstijging en hooggeschoold en goedbetaald personeel. Maar
daarnaast waren er achterblijvers – bedrijfstakken met een
laag loonpeil en scholingsniveau. Vooral in die categorie was het
moeilijk om arbeidskrachten te vinden voor het ongeschoolde,
vuile en zware werk.
AWVN voelde het meest voor ‘selectieve immigratie’. Daarbij
‘worden uitsluitend buitenlanders toegelaten, die het relatief
slecht betaalde en onaantrekkelijke werk willen verrichten,
terwijl de meer attractieve arbeid voor de autochtone bevolking
wordt gereserveerd’. De vereniging was er inmiddels volkomen
van overtuigd dat de gastarbeiders in Nederland niet zouden
terugkeren naar het land van herkomst. ‘Hoewel de buitenlanders
individueel vaak voor de korte termijn zijn aangenomen, en
er over hun individuele verblijfsduur weinig bekend is, moet
het verschijnsel buitenlandse arbeiders niet als uitsluitend
conjunctureel worden gezien. Het is eerder waarschijnlijk dat
in een periode van aantrekkende conjunctuur een toenemend
beroep op buitenlanders wordt gedaan, terwijl bij een
conjuncturele verflauwing het grootste gedeelte van hen in
Nederland werkzaam blijft.’
Zeker is dat in de afgelopen vijftig jaar Nederland steeds meer
kleur heeft gekregen. In 2014 woonden en werkten er in Nederland
bijna twee miljoen niet-westerse en bijna 1,6 miljoen westerse
allochtonen.
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