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>> Sector zet in op duurzame inzetbaarheid en jonge aanwas

‘Groenvoederdrogerijen zijn doordrongen
van belang goed personeel, op korte én
lange termijn’
Werkgevers in de sector groenvoederdrogerij investeren volop in duurzame inzetbaarheid en
in nieuwe, jonge instroom. Met succes. ‘Er zijn voldoende goede en gemotiveerde werknemers
beschikbaar.’
Een groenvoederdrogerij houdt zich bezig met de productie
van diervoeding en strooisels. Zij oogsten, drogen en verwerken producten als gras en luzerne tot pallets en balen, om
daarna te leveren aan veehouders in binnen- en buitenland.
In de branche werken zo’n 120 mensen, waarvan een grote
groep tussen de 45 en 49 jaar oud is.
‘Het werk is heel divers’ volgens Eiko Jan Duursema, directeur
van groenvoederdrogerij Oldambt in Oostwold en van Groenvoer
Opeinde Friesland BV. ‘Van veldwerk als maaien en hakselen,
tot transport, onderhoud en administratie. Werknemers
moeten dan ook multifunctioneel inzetbaar zijn’, zegt Duursema,
die ook werkgeversvoorzitter is van de sectorcommissie
Groenvoederdrogerijen van Colland Arbeidsmarkt. ‘Daarnaast
concentreren de werkzaamheden zich in de zomermaanden.
In de winter moet een deel van het personeel op zoek naar
ander werk.’

Werkgevers bieden oudere werknemers bijvoorbeeld de kans
om minder uren te werken of om enkele jaren eerder met
pensioen te gaan. ‘Daarnaast volgen werknemers van
bedrijven binnen de cao Groenvoederdrogerijen regelmatig
een cursus. Zij kunnen hiervoor gebruikmaken van een
tegemoetkoming uit het fonds Colland Arbeidsmarkt. Het gaat
bijvoorbeeld om opleidingen op het gebied ICT en elektriciteit
en bijscholingen voor chauffeurs. Dit werpt zijn vruchten af:
werknemers blijven bij de tijd, kunnen meer werkzaamheden
uitvoeren en blijven gemotiveerd.’

Stages en verbinding met opleidingen

Aandacht voor duurzame inzetbaarheid
Duursema ziet de vergrijzing in de sector op dit moment niet
als een groot probleem. ‘Het is logisch dat de gemiddelde
leeftijd van medewerkers stijgt; we moeten met zijn allen
steeds langer doorwerken. Om de oudere werknemers zo
lang mogelijk fit en met plezier aan het werk te houden, zet
de sector volop in op duurzame inzetbaarheid.’
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‘Ook de aanwas van jonge werknemers heeft de aandacht’,
geeft Duursema aan. Veel ondernemers, waaronder hijzelf,
werken met stagiairs van middelbare of hogere agrarische
opleidingen. ‘Daarnaast lopen regelmatig middelbare scholieren mee, om kennis te maken met onze sector.’
De sector overlegt ook regelmatig met agrarische opleidingen,
om ervoor te zorgen dat de scholing zoveel mogelijk aansluit bij
de praktijk. ‘Wanneer we de geschetste koers voortzetten, heb
ik er alle vertrouwen in dat er geen nijpende problemen zullen
ontstaan in de personeelsvoorziening. Groenvoederdrogerijen
zijn doordrongen van het belang van goed personeel, op korte
én lange termijn!’

