
Van onze verslaggever
Merijn van Nuland

AMSTERDAMHet plan van de Rot-
terdamsewethouderMarco Flo-
rijn omduizendenwerklozen
aan hetwerk te zetten in de kas-
sen van hetWestland, is spaak ge-
lopen. Eindmaart stuurde Florijn
busladingen vol werklozen bij de
glastuinbouwbedrijven langs.
Drieënhalvemaand later blijken
slechts vijf Rotterdammers daar
tewerken.

Florijn liet de gemeenteraad donder-
dag nog weten dat 24 Rotterdam-
mers zijn geplaatst. De meerderheid
daarvan was echter na een maand
proeftijd niet in vaste dienst aange-
nomen. Wat er na die proefperiode
gebeurt, is volgens zijn woordvoer-
der niet aan de gemeente, maar aan
de werkgever.
Werkgever zijn volgens Florijn nog

steeds ‘sceptisch over de potentie
van binnenlands werkaanbod’. Tuin-
ders zouden de voorkeur geven aan
hardwerkende arbeidsmigrantenuit
Oost-Europa. En in de zomer huren
ze liever studenten en scholieren in,
dan mensen die jaren in de bijstand
hebben gezeten.
De tuinders zien dat anders. ‘De ge-

meente Rotterdam heeft verzaakt,’
zegt Ricardo Kraak van orchideeën-

kwekerijMaarel Orchids inMaasdijk.
De reiskostenvergoeding die door de
gemeente aan de ex-werklozen was
beloofd, liet lang op zich wachten.
Kraak geeft het voorbeeld van Joke,
die bij hem in de kassen kwam wer-
ken. Zij moest het bedrag lange tijd
zelf voorschieten. ‘Zo worden men-
sendie tochalweinig temakkenheb-
ben, de dupe. Het verbaast me dat ze
hier nog werkt, want ze werd meer
tegengewerkt dan geholpen.’
De andere vrouwdie samenmet Jo-

ke bijMaarel Orchids begon, heeft de
eindstreep van haar proefperiode
niet gehaald. Ook over haar was
Kraak erg te spreken, maar ze bleek
te klein voor het werk in de orchi-
deeënkwekerij. ‘Het was een kwestie
van schakelen. Ze had zo aan de slag
gekundbij een tomatenkwekerij. Dat
heb ik ook doorgegeven, maar de pa-
piermolen van gemeente en uitzend-
bureaus draait te langzaam.’
Michiel Dijkhuizen was al tijden

werkloos toen hij aan de slag kon bij
Rijnplant in Naaldwijk. Hij is blij dat

hijwerkheeft,maar ookbij hem is de
reiskostenvergoeding een probleem.
‘Er is me een vergoeding voor zes
maanden beloofd. Dan hoort dat ook
gewoon geregeld te zijn. Nu gaat on-
geveer een kwart van mijn salaris op
aan benzine.’
Teler Ron Fransen van Levoplant in

Honselersdijk is zeker niet sceptisch
als het gaat om arbeiders die uit de
bijstand komen. ‘In principe hebben
we liever Nederlanders dan Polen,’
zegt hij. ‘Dan hebben we tenminste
geen taalbarrière. En we betalen alle-
maal mee aan de uitkering van de
mensen die thuis zitten. Dus het is
ook inonsbelangomzeaanhetwerk
te helpen.’
Sceptisch is Fransen wel over de

aantallen werklozen die Florijn aan
het werk wil helpen. ‘Je moet realis-
tisch zijn. Dit gaat beetje bij beetje,
en niet in het tempo dat Florijn wil.’
Voor Ricardo Kraak van Maarel Or-

chids is het in ieder geval genoeg ge-
weest. ‘Dit was voor ons de eerste en
de laatste keer. Hetmotiveert niet als
je zelf overal achter aan moet zitten.
Ons bedrijf denkt graag mee, maar
het kan niet zo zijn dat de werkgever
allemoeitemoet doen.’
Florijn daarentegen gelooft nog in

de aanpak. Hij wil het project verbre-
den tot buiten het Westland. Daar
zouden 360 vacatures gevuld kun-
nen worden.
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Fietsen in NEDERLAND
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29
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Zuid-LimburgZuid-Limburg
2 dagen v.a.

49

2-5 dgn o.b.v. ontbijt - aankomst: 17/7–22/12
Fietsen langs de Geul, over uitgestrekte
Maasvlaktes en door glooiende heuvels
• hotel in het gezellige centrum van Valkenburg

Zie www.kras.nl/21747

Achterhoek
3 dagen v.a.

79

3-4 dgn o.b.v. ontbijt - aankomst: 25/7–30/10
Uitstekend 4-sterren hotel (beoordeling 8.3)
in Ruurlo • geniet van kastelen, tuinen en
wijnboerderijen, waar het lekker pauzeren is

Zie www.kras.nl/21844

Groningen & Drenthe
3 dagen v.a.

75

3-5 dgn o.b.v ontbijt - aankomst: 22/7–27/10
Geniet van rust & ruimte in het hoge noorden
• hotel op steenworpafstand van de stad
Groningen • gratis hotelfietsen beschikbaar

Zie www.kras.nl/21843

Brabantse KempenBrabantse Kempen
3 dagen v.a.

99

3-4 dgn o.b.v. ontbijt - aankomst: 14/7–26/10
Incl. 2 dagen Gazelle E-Bike, met traponder-
steuning • 4-sterren hotel in Asten • vele
fietsmogelijkheden, bijv. naar de Floriade

Zie www.kras.nl/21909

ADVERTENTIE

Volgend jaar
geendigitale
examensmeer
Van onze verslaggever
Robin Gerrits

AMSTERDAM Voor de leerlingen
van havo, vwo en vmbo-t gaan de
digitale eindexamens de ijskast
in. Alles gaat voorlopigweer op
papier. Leerlingen en scholen
hebben de laatste jaren te veel
hinder ondervonden van storin-
gen bij de computerexamens.

‘We kregen er onvoldoende grip op’,
zegt Geert van Lonkhuyzen van het
College voor Examens (CvE). Toets-
maker Cito en eindverantwoordelij-
ke CvE besloten daarom samen te
stoppen met de computerexamens
op vaste dagen en tijden. Volgend
jaar is er voor vmbo-t, havo en vwo
geen digitaal examenmeer.
Pas bij het centraal eindexamen

van 2014 hoopt men weer voorzich-
tig te beginnen aan proeven met
computerexamens op basis van
nieuw ontwikkelde software. Bij de
digitale examens wordt voor zowel
opgaven als de antwoorden de com-
puter gebruikt.
Het helemaal stopzetten betekent

een stevige koerswijziging. Tot nu toe
ging het College voor Examens steeds
uit van langzame maar gestage uit-
breiding vanhet aantal vakkendat di-
gitaal wordt afgenomen. Wel waren
eerdere storingen al aanleiding dit
jaar ‘een pas op de plaats’ temaken.
Maar ondanks alle extra aandacht

die er in mei naar uitging, waren er
dit jaar toch voor het CvE onaan-
vaardbaar grote problemen. Storin-
gen waarbij het programma kort of
een paar keer na elkaar vastliep, kwa-
menopveel scholen voor.Maarde in-
spectie zag zich zelfs gedwongen de
examens van 200 kandidaten echt
ongeldig te verklaren omdat hun re-
sultaten niet waren binnengeko-
men. Zij waren dus aangewezen op
de herexamens van juni. ‘Dat mag je

leerlingen en scholen niet aandoen’,
zegt Van Lonkhuyzen.
De time-out moet voorkomen dat

het draagvlak wegvalt onder de digi-
tale examens. ‘Leerlingen en scholen
mogen er niet onnodig last van heb-
ben’, zegt Van Lonkhuyzen. ‘Als je vol-
gend jaar opnieuw veel storingen
hebt, ondergraaft dat het imago van
een op zichzelf mooi product.’
De middelbare scholen zijn er niet

gelukkig mee. ‘Onacceptabel’, zegt
voorzitter Sjoerd Slagter van de VO-
raad, die zich overvallen voelt door
het besluit. ‘Zemoeten zorgen dat die
programma’s vlekkeloos verlopen.
Stoppen is een stap terug in de tijd.’

Nu is beslotenhelemaal te stoppen
met de examens die met het pro-
gramma Examentester werden afge-
nomen. Software-ontwikkelaar
Orange 11 ontwerpt samen met uit-
voeringsorganisatie DUO nieuwe
programmatuur, speciaal gericht op
gebruik op scholen.
CvE-directeur Van Lonkhuyzen ziet

een aantal oorzaken van de compu-
terproblemen. De software van Exa-
mentester bleek te instabiel, sommi-
ge digitale examenpakketten bleken
incompleet. Flash-applicaties leid-
den tot problemen en niet elke
school had zijn apparatuur op orde.

Rotterdamsplan voor
werklozen ismislukt

Rotterdamse werklozen worden in maart naar de kassen in Westland gebracht om daar werk te zoeken. Het was een
plan van wethouder Marco Florijn. Slechts vijf mensen hebben een baan gekregen. Foto Arie Kievit
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Leerlingen moesten
herexamen doen
door vastlopende
programma´s

Vijf vandeduizendenhebbennu eenbaan

Tuinders vinden
dat de gemeente
heeft verzaakt


