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Nieuws uit Boxtel, Meierijstad, Sint-Michielsgestel en Haaren

CORONAVIRUS 

Obers, koks en zzp’ers die thuiszit-
ten vanwege de coronacrisis, kun-
nen vanaf nu tijdelijke banen vin-
den in onder meer distributiecen-
tra, waar ze juist mensen tekortko-
men. Nieuwe websites uit Schijn-
del en Veghel kunnen daarbij hel-
pen. 

Robèrt van Lith
Schijndel/Veghel

Het platform www.nlmobiliseert.nl
werd gisteravond gelanceerd voor heel
het land. Het initiatief is afkomstig
van de Schijndelse horeca-exploitant
Thomas de Groot van de jongerenca-
fés De Sok en Visite. ,,Samen met mijn
vriendin kwam ik op het idee op de
dag dat het kabinet bekendmaakte dat

alle horecazaken hun deuren voor mi-
nimaal drie weken moesten sluiten.”  

De ondernemer zocht contact met
de Koninklijke Horeca Nederland en
het Nederlandse hoofdkantoor van
Synergie, het internationale uitzend-
bureau voor arbeidsmigranten. ,,We
zien een groot tekort aan medewer-
kers in de distributiecentra voor su-
permarkten of groothandels, zoals
Lidl, Jumbo, Albert Heijn en Hoog-
vliet”, stelt directeur Bas Hermes van
Synergie. 

Toeval of niet, gisteren maakte ook
uitzendbureau HOBIJ uit Veghel be-
kend dat het met een soortgelijk plat-
form komt: FlexExchange. HOBIJ lan-
ceert deze website morgen. ,,De match
in flexibele arbeid gaat over alle soor-
ten functies, maar zelfs ook materiaal”,

zegt directeur Han van Horen van
HOBIJ. ,,Denk bijvoorbeeld aan het in-
zetten van tenten bij ziekenhuizen of
het opschalen in vrachtvervoer. Hope-
lijk zet het ondernemers aan om crea-
tief te denken en elkaar te helpen.”

Ziektemeldingen
Het tekort aan personeel in distribu-
tiecentra komt volgens Hermes van
Synergie niet zozeer door een terug-
loop van het aantal arbeidsmigranten.
,,Het komt eerder door een groot aan-
tal ziektemeldingen. Mensen met een
verkoudheid mogen immers niet wer-
ken. Ook komt het doordat veel super-
markten worden ‘leeggeroofd’. Er zijn
dus meer handjes nodig in de distri-
butiecentra.” 

Het voordeel van het Schijndelse

Tijdelijk zonder werk? Help dan de distributie

De financiële
nood is nu
misschien iets
minder, maar
dan nog zitten
heel veel
mensen in 
de problemen
–Thomas de Groot,
horeca-exploitant

initiatief is volgens Hermes en De
Groot dat werkgevers hun loonkosten
tijdelijk kwijt zijn. De Groot: ,,Geluk-
kig komt het kabinet nu met een fors
pakket om de economie te redden, dus
ook de horeca. De financiële nood is
nu misschien iets minder, maar dan
nog zitten heel veel mensen in de pro-
blemen. Denk ook aan personeel met
een nulurencontract. Die mensen wil-
len ook graag meer uren maken.”

De Groot wilde de website oor-
spronkelijk lanceren voor horecaper-
soneel, maar breidde de doelgroep in-
middels uit. ,,De evenementenwereld
ligt bijvoorbeeld helemaal op zijn gat.”
Van Horen hoopt dat zijn platform
Nederlandse bedrijven en werkne-
mers ‘door deze economische crisis
helpt te komen’. 

Lesgeven midden in het bos

Annemiek Steenbekkers
Esch

‘H
eb je een momentje’,
vraagt Robert-Jan
Gruijthuijzen. ,,Dan
loop ik even naar
buiten. Daar heb ik

een beter bereik.’’ En dat niet alleen,
het is sinds deze week ook zijn zelf-
verkozen werkplek. Nu er geen les op
school wordt gegeven, kruipt de do-
cent filosofie aan het Udens College,
woonachtig in het monumentale
kloostergebouw Sancta Monica in
Esch, net zo makkelijk op een bankje
in de achtertuin of het omliggende
Sparrenrijk.

Gisteren zat hij met zijn laptop,
200 gigabyte internetbundel, Sam -
sung-telefoon en noise-cancelling-
headset om 10.00 uur klaar in het bos
voor een eerste online overleg met
dertig leerlingen en een mentor. ,,Via
Skype voor bedrijven. Dat ging goed.
Eén leerling zit in Zwitserland, op
een berg, want die kan niet terug.
Dus die had als achtergrond een
Zwitsers sneeuwlandschap.’’

Voor deze eerste week met les op
afstand is er een klein rooster ge-
maakt met één online contactmo-
ment voor ieder vak. ,,Ik kan nog per
leerling apart afspraken maken. Dat
gaan we testen en dan komt er vol-
gende week een nieuw rooster op ba-
sis van de nieuwe informatie. Van-
middag ga ik wat lessen online zet-
ten. Ik moet zeggen: klinkt een beetje
raar, maar ik heb er wel zin in.’’

De huidige omstandigheden ma-
ken hem naar eigen zeggen weer he-

lemaal meester. ,,De kids hebben jou
nodig als baken in alle ernst van deze
situatie.’’ En dat niet alleen, hij er-
vaart ook meer ruimte voor rust en
bezinning. En reflectie. ,,Ik zit er ook
aan te denken hoor, wat voor flauwe-
kul ik over het algemeen doe. We zijn
zo geneigd de dingen te doen zoals
we ze altijd doen.’’

Verbondenheid
‘In de beperking toont zich de mees-
ter’, haalt hij een bekende uitspraak

Niet in een leslokaal,
maar op een bankje
in de achtertuin of
natuur heeft Robert-
Jan Gruijthuijzen uit
Esch contact met zijn
leerlingen. De docent
filosofie ziet kansen in
deze coronatijd.

▲ Robert-Jan Gruijt-
huijzen uit Esch kiest
ervoor om vanuit het
bos te werken tijdens
de coronacrisis. FOTO
RON ALBERS

van Goethe aan. ,,Ik kan gewoon in
het bos zitten en laten zien hoe de
techniek niet alleen ons denken be-
perkt, maar ook ons leven kan verrij-
ken. Waarom niet? Dit is juist het
moment om het leren in bredere zin
opnieuw te gaan uitvinden. En met
elkaar een nieuwe vorm van verbon-
denheid te vinden, zoals premier
Rutte in zijn speech ook aangaf. De
natuur dwingt ons nu tot een andere
manier van denken en laten we dat
ook maar eens gaan doen.’’


