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Proactief werven 
Uiteraard wachten we niet 
af en werven we op alle 
mogelijke manieren, ook 
onconventioneel. Zo hebben 
we nu zelfs een tv-campagne 
lopen op de sportzenders in 
Hongarije. Aanvullend staan 
er vanuit Haldu Groep goede 
specialisten klaar die op 
korte termijn voor ons in het 
buitenland gaan recruiten. En 
wellicht openen we een eigen 
kantoor voor recruitment 
in Hongarije. Kortom, actie 
in plaats van afwachten. 
Maar ook onze vakmensen 
zelf komen in actie. Het 
gemiddeld aantal uren dat 
zij momenteel werken is 
gestegen van 36/37 uur naar 
38/39 uur. Ook werken onze 
buitenlandse vakkrachten 
graag op zaterdag. Het werk 
ligt er nu eenmaal en de 
schaarste aan vakmensen is 

actueel. Gelukkig kunnen wij 
de projecten prima aan door 
hun bereidheid meer uren te 
maken.

In de buitenwereld is het 
helaas minder zonnig…
Helaas is het maatschappelijk-
economische veld momenteel 
minder zonnig. Ik noem u 
de voortslepende oorlog in 
Oekraïne, de energiecrisis, 
de haperende beurs en de 
mega-inflatie. Uiteraard kan 
en mag stikstof in dit rijtje 
van economische roadblocks 
niet ontbreken; iedereen viel 
over Wopke Hoekstra heen 
toen hij het waagde om het 
heiligverklaarde jaar 2030 
voor onze milieudoelen op te 
willen rekken naar 2035. Toch 
geen gek idee; met die vijf jaar 
extra kunnen álle betrokken 
partijen veel beter hun 
verantwoordelijkheid nemen 

vanuit een rustiger tijdspad. 
Daarmee voorkomen we ook 
dat we onnodig veel geld 
verspillen om maar gehaast 
de gestelde doelen voor 
2030 te kunnen realiseren. 

Ik heb moeite met 
die typische Haagse 
ballonnetjes
Ook het asielzoekersdilemma 
helpt niet mee. Recent las ik
een oproep om maar eventjes 
20.000 extra woningen te 
bouwen, bóvenop de target 
die er al ligt van onze vriend 
Hugo van 120.000 woningen 
per jaar. Een target die we 
sowieso al niet halen, want je 
krijgt bijna geen vergunning 
meer vanwege de stikstof 
beperkingen. Wie verzint er 
nou om een al onhaalbaar 
target zomaar nog meer te 
verhogen? En dan hoor ik ook 
steeds dat er tijdelijke low 

De tweede helft van het zakelijke jaar 2022 is alweer goed op stoom. 
Haldu Groep kan positieve ontwikkelingen melden. Intern ontvingen 
we bijvoorbeeld meerdere nieuwe collega’s die ons kantoorteam komen 
versterken. Een knappe wervingsprestatie van onze afdeling HR in 
lastige tijden. Eveneens zien we een gezonde toename van het 
aantal buitenlandse vakmensen dat voor Haldu (én dus voor onze 
opdrachtgevers!) kiest. Bijvoorbeeld eind augustus konden we in één 
keer een groep van 20 vakmensen uit diverse landen aan de slag laten 
gaan op bouwprojecten. En dit aantal herhaalden we begin september. 
Dit zijn toch substantiële aantallen. 

Bent u ook zo moe van al die    Haagse proefballonnetjes 
die niet werken?
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budget flexwoningen moeten 
worden gebouwd? Wat zijn dat? 
Woningen die je weer afbreekt 
als je ze niet meer nodig 
hebt? En als je ze laat staan, 
heb je gewoon een slechte 
woning neergezet. Typisch een 
Haags ballonnetje dat vanuit 
het gerieflijke pluche wordt 
opgelaten zonder enige kennis 
van zaken. 

Tijd voor gezond 
boerenverstand
De boeren hebben toch 
ergens wel een punt, vind 
ik. Mijn oproep? Laten we 
eerst eens onze Nederlandse 
producten meer in Nederland 
zelf houden en consumeren. 
Veel producten verkwanselen 
we in het buitenland en 
kopen diezelfde producten 
weer duurder terug, zoals 
met gas dat we heel voordelig 
aan België verkopen. Dat 
vind ik te gek voor woorden. 
Veel producten van 
Nederlandse boeren, 
zoals melk, kaas en 
vlees, gaan de grens 
over. Mijn pleidooi? 
Gun onze boeren 
zoveel mogelijk een 
profijtelijke markt 
in Nederland voor 
hun producten. 
Met die stap 
lossen we al veel 
problemen op. 

PFAS is wél afbreekbaar
Gelukkig is er ook goed nieuws: 
de tien grootste bouwbedrijven 
in Nederland hebben hun winst 
verdubbeld ten opzichte van 
verleden jaar. Wist u trouwens 
dat een paar knappe koppen 
een voordelige en makkelijke 
methode hebben ontwikkeld 
om PFAS af te breken? Zelf 
vind ik dit baanbrekend nieuws 
waarbij ik mij erover verbaas 
dat de mainstream media dit 
niet oppakken en ook vind 
ik het onbegrijpelijk dat Den 
Haag hierin niet onmiddellijk 
grootschalig investeert.

Graag wens ik u een zakelijk 
sterke tweede helft van 2022 toe!

Danny van Hal
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