NIEUWSBRIEF

november 2020

Beste relatie,
Voor u ligt onze tweede nieuwsbrief. Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen over
allerlei zaken die spelen bij het inhuren van Spaanse arbeidsmigranten.

Laatste nieuws uit Spanje
Werkloosheid in Spanje
De werkloosheid in Spanje heeft op dit moment z’n dieptepunt bereikt. Bijna 60% van de
beroepsbevolking zoekt werk. In Spanje is veel armoede. Daardoor wonen veel grootouders bij hun
kinderen en kleinkinderen in huis. Dit is vaak de enige manier om te overleven. Ook zijn de sociale
voorzieningen in Spanje minder goed geregeld. Werklozen met een arbeidsverleden kunnen voor
een paar maanden een sociale uitkering aanvragen. Dit bedrag ligt rond de 400 euro. F&H
Recruitment helpt werkzoekenden uit Spanje om in Nederland, België of Duitsland te gaan werken.
F&H Recruitment ondersteunt en ontzorgt bedrijven die deze arbeidskrachten aan werk willen
helpen.

Corona
Corona heeft ook een grote impact in Spanje. Momenteel sterven er dagelijks ongeveer 200 mensen
door dit virus. Dat waren er in de afgelopen weken veel meer. Door alle maatregelen neemt het
aantal besmettingen af en durven we weer in de toekomst te kijken. Ook nu bieden wij goede
mensen aan en houden ons aan de geldende coronamaatregelen. Zo testen we elke sollicitant op
het COVID-19-virus. Bij een negatieve uitslag van de test regelen wij de vlucht naar het land waar de
arbeidskracht gaat werken. De arbeidskrachten betalen hun eigen vlucht.
Voor veel landen is een negatief reisadvies afgegeven. Dit geldt voor veel landen tot eind november.
Reizen voor werk naar Nederland is geen probleem. De arbeidskracht moet dan wel in het bezit zijn
van de juiste documenten. Ook is het dragen van mondkapjes op straat en in openbare ruimtes
verplicht.
Spanje kent vanaf de eerste corona-uitbraak diverse maatregelen.
De volgende maatregelen zijn nu van kracht:
- inwoners van dorpen en steden mogen hun woonplaats niet uit;
- boodschappen mag je alleen doen in de eigen woonplaats;
- jong en oud dragen in Spanje een mondmasker;
- er geldt een avondklok van 22.00 tot 07.00 uur;
- restaurants en winkels zijn vanaf 18.00 uur gesloten.
In Spanje probeert men met deze maatregelen het coronavirus onder de duim te krijgen of in ieder
geval terug te dringen. Vanaf 23 november worden de huidige maatregelen bekeken en herzien.
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Vanaf januari verwachten wij een versoepeling van de regels. Dit biedt nieuwe kansen voor u en
voor ons. Op dit moment kunnen wij arbeidskrachten plaatsen voor inpakwerk,
magazijnwerkzaamheden, fabrieksarbeid, schilders, koks, afwashulpen, medewerkers voor de
housekeeping, obers, tegelzetters, metselaars, administratieve krachten met kennis van diverse
talen, lassers, pijpfitters, chauffeurs, loodgieters en elektriciens. Op zoek naar kwalitatief goed
personeel? Neem dan gerust contact met ons op.

Werkvergunning
EU-burgers hebben in Nederland geen werkvergunning nodig. Dit biedt heel veel mogelijkheden. In
bepaalde branches in Nederland werken al arbeiders uit Polen, Roemenië en Bulgarije. Het aantal
Spanjaarden dat in Nederland werkt, is nog maar gering. Het is echt de moeite waard om deze
arbeidskrachten in uw bedrijf te laten werken. Spanjaarden staan bekend om het harde werken en
de meesten spreken veelal uitstekend Engels.
Inmiddels hebben we al veel Spaanse arbeidskrachten kunnen rekruteren en aan werk kunnen
helpen in Nederland en België. Onze mensen willen graag aan het werk en willen daarmee bouwen
aan een betere toekomst voor hun gezin en familie. Neem contact met ons op, dan kijken we samen
naar de mogelijkheden.

Voorzieningen arbeidsmigranten
In Nederland wonen en werken ruim een half miljoen arbeidsmigranten, waarvan veel in de
tuinbouw. Helaas is niet alles goed geregeld voor deze arbeidsmigranten. Oud-voorman Roemer
heeft deze problematiek onlangs aan de kaak gesteld en een voorstel gedaan om dit te verbeteren.
F&H Recruitment zorgt goed voor het personeel en werkt alleen met bedrijven die de zaken goed
geregeld hebben. Natuurlijk kan het beter, dat onderstrepen wij volledig. Het is heel goed dat er
kwaliteitseisen opgesteld gaan worden voor uitzendbureaus die werken met arbeidsmigranten.
Het is schrijnend om te zien dat buitenlandse arbeidskrachten met vier personen in een heel klein
kamertje gehuisvest worden. We hebben met mensen te maken en daar horen goede voorzieningen
bij. Helaas horen wij ook negatieve geluiden van mensen die onder erbarmelijke omstandigheden
wonen.
Wij stellen eisen aan de huisvesting voor onze arbeidskrachten:
- niet meer dan 2 personen in een ruime slaapkamer;
- beschikking hebben over een keuken met apparatuur, waaronder een koelkast en
kookvoorziening;
- wasautomaat;
- de arbeidskrachten worden met een auto naar het werk gebracht en ook opgehaald;
- eventueel de beschikking hebben over een eigen fiets;
- transport van het vliegveld naar woonruimte. (Dit is geen verplichting, maar het zou mooi en
sympathiek zijn om de arbeidskracht van het vliegveld op te halen. Zij hebben immers al een
behoorlijke reis achter de rug.)
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Regelen zaken bij aankomst arbeidskracht
Zoals u gelezen heeft, vragen wij van het ontvangende bedrijf dat zij de arbeidskracht van het
vliegveld ophalen. Dit is echter geen verplichting, maar een mooi gebaar naar uw nieuwe
medewerker. De arbeidskrachten krijgen een rondleiding in het bedrijf, voeren een gesprek met
personeelszaken om de laatste puntjes op de ‘i’ te zetten, zoals het tekenen van contracten en
andere overeenkomsten. Ook zullen de arbeidskrachten hun BSN-nummer aan u overhandigen. Dit
kan uiteraard alleen als zij al eerder in Nederland gewerkt hebben. Daarna worden de
arbeidskrachten naar hun onderkomen gebracht. In sommige gevallen moet voor de woonruimte
een huurcontract ondertekend worden. Dat kan dan ter plaatse geregeld worden.
Bedrijven die met ons werken, zien de meerwaarde van Poolse en Spaanse arbeidskrachten. Op de
werkvloer werken de nationaliteiten goed samen en is er geen sprake van een taalbarrière. De
arbeidskrachten gaan met respect met elkaar om. Het wordt enorm gewaardeerd als u deze mensen
een kans geeft. De arbeidsmigranten zijn u erg dankbaar en vergeten dit niet.
Wij zijn ons bewust van de cultuurverschillen. Met duidelijkheid kunnen veel problemen voorkomen
worden. Zo is het in Spanje heel normaal dat een arbeidskracht de werkvloer even verlaat om een
sigaret te roken zonder daar iets over te zeggen. Geef aan dat dit in Nederland niet gebruikelijk en
toegestaan is, net zoals het gebruik van een mobieltje onder werktijd. Neem met de arbeidsmigrant
duidelijk de regels door en wijs ze onder andere op de koffiepauzes en lunch- en dinerpauzes.

F&H adviesbureau en recruitment professionaliseren
Op dit moment zijn we bezig met een professionaliseringsslag. Daar horen nieuwe logo’s bij. Deze
treft u hier aan, maar ook bovenaan de nieuwsbrief. Ook onze website zal onder handen genomen
worden, maar alles op z’n tijd.
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Fiksem
Ook onze nieuwsbrief hebben we uitbesteed aan Vrougje Fikke van Fiksem. Zij beheerst het
Nederlands als een van de besten van ons land. Zij heeft in het verleden als secretaresse voor mij
gewerkt bij een voetbalorganisatie waar ik toen werkte. Zij weet als geen ander hoe zij een bedrijf in
de spotlights kan zetten en juist taalgebruik is daarbij heel belangrijk.
In maart 2018 verscheen het boek Cruijff, 14- bijzondere ontmoetingen met het fenomeen. Samen
met Maarten Bax was zij auteur van dit boek. Nog steeds werkt zijn voor sportclubs in Nederland,
doet daar de interviews en schrijft de artikelen. U kunt haar werk vinden op haar website
www.fiksem.nl
Mocht u op zoek zijn naar een goede tekstschrijver of redacteur? Neem gerust rechtstreeks contact
met haar op via de mail vroug.fikke@fiksem.nl Ik kan u haar van harte aanbevelen!

Bedrijf in de schijnwerpers
Vanaf nu zullen we elke maand een relatie in de schijnwerpers zetten. Dit keer willen we Hotel
Landgoed Ehzerwold in Almen aanbevelen.
Dit fantastische hotel is gelegen midden in de bossen, dichtbij Lochem. Het is een unieke locatie in
een prachtige omgeving waar u uitstekend tot rust kunt komen. De kamers zijn goed en smaakvol
ingericht. Ook aan de inwendige mens wordt gedacht. In het restaurant staat dagelijks een smaakvol
ontbijt en een heerlijk dinerbuffet voor u klaar.
Aan de overzijde van Hotel Landgoed Ehzerwold bevindt zich Villapark Ehzerburg. Voor meer
informatie over Hotel Landgoed Ehzerwold verwijzen wij u naar de website www.ehzerwold.nl
Hieronder treft u een samenvatting aan van de mogelijkheden:
Er zijn slechts twee woorden nodig om Hotel Landgoed Ehzerwold te omschrijven: Natuurlijk goed!

Hotel
Het hotel ligt prachtig gelegen op een historisch landgoed midden in de Gelderse Achterhoek.
Persoonlijke aandacht voor de gast staat hier nog altijd voorop. Geniet van een welverdiende
vakantie of breng uw zakelijke bijeenkomst door in een comfortabele omgeving waar groen, rust en
ruimte regeren.
Hotel Landgoed Ehzerwold is naast een 3-sterren hotel een aantrekkelijke locatie voor zakelijke
bijeenkomsten, bedrijfs- en huwelijksfeesten. Met 17 multifunctionele zalen, 11 discussiekamers,
een theaterzaal en 115 moderne tweepersoonskamers geven we iedere gast een warm onthaal. Het
hotel beschikt over een restaurant met Serre waar dagelijks naast het ontbijt, een heerlijk
dinerbuffet wordt gepresenteerd en een gezellige bar met lounge en twee zonnige terrassen waar u
ook een lunch kunt nuttigen.
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Vergaderzalen
Weelderige bossen, uitgestrekte weilanden en akkers. De natuurlijke omgeving van Hotel Landgoed
Ehzerwold spreekt tot de verbeelding. Tegen deze achtergrond is uw vergadering, training,
teambuilding, conferentie of presentatie een unieke belevenis. U geniet van de Achterhoekse
gastvrijheid, in een inspirerende ambiance die uitermate geschikt is voor zakelijke bijeenkomsten.
Of u nu met een collega of een relatie wilt overleggen of een bijeenkomst voor 200 personen wilt
organiseren; het kan allemaal op ons landgoed. Er staan 18 moderne, functionele zalen, 11
discussiekamers en een theaterzaal tot uw beschikking. Alle zalen zijn voorzien van veel daglicht, de
ramen kunnen open, maar er is ook airco aanwezig, de zalen hebben een prachtig uitzicht op onze
parktuinen en er is gratis WIFI. Audiovisuele hulpmiddelen als een beamer, flip-over en scherm staan
gebruiksklaar voor u in de zaal en zijn inbegrepen bij al onze vergaderarrangementen.

Coronamaatregelen
Landgoed Ehzerwold heeft diverse coronamaatregelen genomen om de gezondheid en veiligheid
van onze gasten en medewerkers te waarborgen, en om risico’s op besmetting en verspreiding van
het virus in het hotel te voorkomen.
Voor meer informatie over Hotel Landgoed Ehzerwold verwijzen wij u naar de website
www.ehzerwold.nl
U vindt Hotel Landgoed Ehzerwold aan de
Ehzerallee 14
7218 BS Almen
Telefoon: 0575-43 11 43
E-mail: receptie@ehzerwold.nl

Aan de overzijde van Hotel Landgoed Ehzerwold bevindt zich Villapark Ehzerburg, een prachtig
vakantiepark midden in de natuur. Voor meer informatie over Villapark Ehzerburg verwijzen wij u
naar de website www.ehzerburg.nl
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Villapark Ehzerburg
Villapark Ehzerburg is gelegen in de prachtige natuur midden in de Achterhoek. Een gezellig park
voor de hele familie in een groene omgeving waar recreatie en zorg samen komen. Het Villapark
staat op een historische plek waar vroeger de tuinen waren van Kasteel De Ehze.
Het vakantiepark heeft een gemoedelijke, kleinschalige sfeer en de 16 vakantie villa’s zijn volledig
aangepast voor gezinnen met bijvoorbeeld een gezinslid met een lichamelijke beperking. Wilt u
gezellig met de hele familie komen? Dan bieden wij de mogelijkheid om naast een aantal
vakantiewoningen ook onze Familieruimte met eigen bar en terras af te huren.
Villapark Ehzerburg ligt net buiten het pittoreske dorpje Almen met oude dorpskern. Vlak bij ons
vakantiepark vindt u de oude Hanzesteden Zutphen en Deventer en ook het gezellige Lochem en
Ruurlo liggen vlakbij. Het is een fantastische uitvalsbasis om lekker te genieten en op
ontdekkingstocht te gaan in de Achterhoek.
U vindt Villapark Ehzerburg aan de
Ehzerallee 11
7218 BR Almen
Telefoon: 0575-22 90 26
E-mail: info@ehzerburg.nl

Spaanse les – Hablas Espanol? – Spreek je Spaans?
In deze en volgende nieuwsbrieven leren wij u wat Spaans.
Spaans
la primavera
el verano
el otoño
el invierno
buen fin de semana
el lunes
el martes
el miércoles
el jueves
el viernes
el sábado
el domingo

Nederlands
de lente
de zomer
de herfst
de winter
fijn weekend
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

Uitspraak
la priemabera
el berano
el otonjo
el inbjerno
bween fin de semana
el loenes
el martes
el mjèrkoles
el goewebes
el bjernes
el sabado
el domingo

Hasta la próxima vez! Tot de volgende keer!
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Kandidaten
Tot slot stellen wij een aantal potentiële medewerkers aan u voor.
Maria
Maria is een vrouw, rond de 60 jaar. Zij heeft altijd gewerkt in de housekeeping bij goede hotels in
Spanje en Engeland. Zij wil graag in een Nederlands hotel aan de slag.
Stan
Stan is een jongeman van 21 jaar. Hij woont in Spanje en zoekt werk in Nederlands. De taal is geen
probleem, omdat Stan een Hollandse vent is. Stan wil alles aanpakken en staat overal open voor. Hij
heeft ervaring met het slopen en het renoveren van waterleidingen.
Alejandro
Alejandro zoekt werk als orderpicker. Hij woont in Rotterdam en is bereid om te verhuizen.
Alejandro is in het bezit van diploma’s en certificaten voor vorkheftruckchauffeur.
Alfonso
Alfonso heeft al eerder in Nederland gewerkt. Het is een uitstekende kracht. Hij heeft ervaring als
machine operator. Alfonso is een veelzijdige arbeidskracht en zeer betrouwbaar. Hij heeft in Spanje
en andere landen in de beveiliging gewerkt.
Pedro en Cesar
Twee schilders, beiden de 50 gepasseerd, zijn goed inzetbaar voor binnen- en buitenschilderwerk.
De mannen zijn vrienden van elkaar en willen elke schilderklus aannemen. Ze hebben veel ervaring.
Ze wonen op dit moment nog in Spanje. Zijn snel inzetbaar.
Fransisco en Jose
Deze beide mannen zijn pijpfitter van beroep. Zij hebben in België en Spanje gewerkt. Ze willen
graag in Nederland werken.
Unai en Andrea
Een jong Spaans stel van 22 en 23 jaar oud. Ze willen graag in een magazijn als orderpicker werken.
Daarnaast kunnen we u helpen aan ervaren lassers die in bezit zijn van alle benodigde certificaten en
zeer ervaren koks.
Dit zijn een aantal voorbeelden van arbeidskrachten die wij in portefeuille hebben. De meeste
arbeidsmigranten beheersen minimaal het basic Engels, een deel daarvan spreekt goed Engels. Een
deel van deze kandidaten is al Nederlands aan het leren. Vanzelfsprekend beschikken ze over de
juiste documenten en mogen ze daardoor in Nederland werken. Voor de meeste kandidaten zijn we
nog wel op zoek naar woonruimte.
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Heeft u interesse? Neem dan contact met ons op.
Wij willen graag met u werken. Onze tarieven zijn laag en onze kwaliteit is hoog!
Ton Fitsch
Telefoon: 06- 51 33 25 58
E-mail: tonfitsch@gmail.com

Kijk op onze website voor het actuele aanbod.
Tot in december! Dat is de laatste nieuwsbrief van dit jaar.
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