
     FLYER-ACTIE 

JUMBO  
distributiecentrum 

         Beilen 

 
Zaterdag 8 juni 
verzamelen om 13.00u op het PL terrein 



Tijdens de Pinksterlanddagen heeft de Vrije Bond – Werkgroep 
Arbeid wederom een flyer-actie bij het Jumbo 

distributiecentrum in Beilen georganiseerd. Dit om tijdens de 

ploeg-wisseling informatie te verstrekken aan arbeidsmigranten 

(werkzaam voor OTTO Workforce) die bij dit distributiecentrum 

werkzaam zijn. Het is bekend dat deze arbeidsmigranten 

uitgebuit en slecht behandeld worden. Deze flyer-actie zal 

plaatsvinden op zaterdag 8 juni, dan verzamelen we om 

13.00 uur op het PL terrein. Exacte informatie, zoals 

verzamelplek, etc. zal tijdens de Pinksterlanddagen 

bekend gemaakt worden.  

Een overgrote gedeelte van de medewerkers werkzaam in de Jumbo 

Distributiecentra zijn arbeidsmigranten, voornamelijk van 

Poolse afkomst. Deze arbeidsmigranten zitten in een situatie 

waarin zij uitgebuit worden door aan hoe normen te moeten 

voldoen, bij klachten op de wachtlijst te worden gezet en 

hierdoor geen werk krijgen maar wel moeten betalen voor 

onkosten, zijn geheel afhankelijk door aangeboden huisvesting 

die overigens in dubieuze staat is en grof voor betaald moet 

worden. Ook is eerder gebleken dat arbeidsmigranten bij een 

Jumbo Distributiecentrum zijn ingezet als stakingsbrekers, wat 

natuurlijk volkomen illegaal is. Arbeidsmigranten weten vaak 

niet wat hun rechten zijn, waardoor zij kwetsbaar zijn voor 

dergelijke soorten van uitbuiting. De flyer-actie is daarom 

bedoeld om arbeidsmigranten te wijzen op hun rechten, te waken 

niet gebruikt te worden tegen andere medewerkers en hen te 

wijzen op zelforganisatie. De flyers zijn gemaakt in de talen 

Pools–Nederlands en Engels–Nederlands.  

Heb je niet de mogelijkheid om deel te nemen aan deze 

desbetreffende acties? Wees niet gerust, we zijn van plan meer 

acties te organiseren! We vragen deze informatie niet 

publiekelijk (website, Facebook, etc.) aan te kondigen. Dit 

zodat deze acties niet van te voren bekend 

zal zijn bij bv Jumbo, OTTO Workforce, etc.  

Doe mee!  

Wees solidair met arbeidsmigranten!  

Vrije Bond – Werkgroep Arbeid 


