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Personeelstekort op de eilanden
VERVOLG VAN DE VOORPAGINA

AMELAND Jonge mensen mogen
dan naar de eilanden terugkeren,
het kunnen er wat de werkgevers
betreft niet genoeg zijn. Er is een te-
kort aan mensen.

Het Fries Sociaal Planbureau (FSP)
rept in zijn onderzoek dat vanmid-
dag gepresenteerd wordt, van een
dreigend personeelstekort. De on-
derzoekers wijzen erop dat de krach-
tige handen van jonge mensen hard
nodig zijn om de leefbaarheid op de
Waddeneilanden op peil te houden
en de economie draaiend. De ver-
grijzing en dus de verkleining van
het werkleger gaat ook door. Huis-
vesting is een zorg.

Maar vooral nu het hoogseizoen
op het punt staat te beginnen, blijkt
dat van een dreiging geen sprake
meer is. Het tekort is er al. Dit blijkt
uit een rondgang langs verschillen-
de ondernemers en een uit een ge-
sprek met Lars Dirk Visser van Ame-

land. Hij beheert de website wad-
denvacatures en stelt ongeveer drie-
kwart van alle vacatures op de vijf
Waddeneilanden op zijn site te heb-
ben. Gistermiddag stond de stand
op 75 open posten.

Van alle vacatures gaat het in 95
procent om een plek die recht-
streeks te maken heeft met toerisme
en recreatie. ,,Het tekort is een ge-
volg van de crisisjaren van voor

2014’’, denkt Visser die sinds 2007
bezig is met arbeidsmobiliteit op de
wadden. ,,Onder het horecaperso-
neel vielen harde klappen. Veel ont-
slag aan de ene kant en aan de ande-
re kant onderbetaling en hoge werk-
druk. Mensen legden zich toe op an-
dere beroepen en nu betalen we daar
de rekening van.’’

Ondernemers wringen zich in
bochten het tekort op te vangen. On-

derzoekster Wilma de Vries van het
FSP hoorde over horecazaken die
een dag in de week sluiten om de
nood te lenigen. Cedric Hartendorp
van strandpaviljoen Heartbreak Ho-
tel in Oosterend op Terschelling
breidt zijn accommodatie uit om
vooral ook meer ruimte te maken
voor het personeel. ,,Het horecavak
is zwaar. Met een goede kantine om
even op adem te komen, wordt het

hier aantrekkelijker om te werken’’,
aldus Hartendorp.

Ook Erik Houter die verschillende
(horeca-)bedrijven heeft op Vlie-
land, kan zo 4, 5 mensen een baan
bieden voor het hele jaar in de hore-
ca. ,,We merken dat de drempel naar
het eiland te komen soms hoog is.
We hopen dat tijdelijk personeel het
deze zomer zo leuk vindt dat ze be-
sluiten een tussenjaar te nemen en
hier te blijven.’’ Bottleneck is vol-
gens hem de huisvesting. Op ver-
schillende plekken heeft hij kamers
voor personeel en probeert hij met
de gemeente Vlieland nieuwe ont-
wikkelingen voor elkaar te krijgen.

Lars Dirk Visser nuanceert de uit-
komsten van het onderzoek. ,,Het
lijkt dat er meer jonge mensen naar
de eilanden komen, maar de mees-
ten vestigen zich hier enkele maan-
den en vertrekken erna weer. Slechts
een enkeling blijft plakken, vaak
vanwege een relatie.’’ Volgens FSP-
onderzoekster De Vries is juist be-
wust gemeten op 1 januari.

‘Waddeneilanden moeten ook tot werelderfgoed horen’

De Waddeneilanden moeten ook

vallen onder de werelderfgoedstatus

die voor de Waddenzee geldt. Dit zei

Jouke van Dijk van de Waddenacade-

mie gistermiddag. Hij sprak tijdens de

opening van de zestiende conferentie

van het ISISA in de Blokhuispoort. Op

het internationale congres dat van-

daag in Leeuwarden en de rest van de

week op Terschelling is, spreken

onderzoekers van eilanden en landen

over de hele wereld over onderwer-

pen over het leven op eilanden.

Van Dijk greep zijn internationale

gehoor aan te pleiten voor een uitbrei-

ding van de werelderfgoedstatus

Waddenzee. ,,De eilanden waren

indertijd terughoudend zich erbij aan

te sluiten’’, licht Van Dijk naderhand

toe. ,,Ze vreesden dat het beperkend

zou zijn voor toerisme of hun manier

van leven. Er was weerstand tegen.’’

Dat denken is geheel veranderd,

constateert Van Dijk. ,,Iedereen is

trots. Het Unesco-predicaat wordt

voor allerlei marketingdoeleinden

toegepast. Men profiteert ervan.’’

Hij denkt overigens niet dat er veel

verandert wanneer de status van de

Waddenzee wordt uitgebreid met de

eilanden. Volgens Van Dijk staat zijn

wens nog nergens op de agenda. Na

het verlenen van de status aan het

Nederlandse en Duitse deel van de

Waddenzee in 2009, kwam daar in

2014 het Deense deel bij.


