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Focus Ter Laak Orchids op duurzame inzetbaarheid werpt vruchten af 

Respect voor mens en omgeving is één van de kernwaarden van Ter Laak Orchids in Wateringen. 

Dit vertaalt zich onder meer in een personeelsbeleid waarin veel aandacht is voor de duurzame 

inzetbaarheid van werknemers. In gesprek blijven met mensen, afwisselend werk en eigen 

inspraak leveren Ter Laak een heleboel op: een laag ziekteverzuim, extra binding en betrokken-

heid en werknemers die in staat zijn om langer door te werken. 

Ter Laak Orchids heeft 68 vaste krachten 
in dienst, daarnaast werken er door het 
jaar heen 110 uitzendkrachten. ‘Dertig 
procent van onze werknemers is ouder 
dan vijftig jaar’, vertelt Esther Hokke, HR-
adviseur bij Ter Laak Orchids. ‘Duurzame 
inzetbaarheid is dus wel een ‘ding’, ook 
omdat sommige werkzaamheden op ons 
bedrijf fysiek zwaar zijn. Daarom zoomen 
we tijdens het jaarlijkse functionerings-
gesprek, waarbij de leidinggevende en 
iemand van HR aanwezig zijn, altijd in op 
hoe iemand het werk ervaart. Waar loopt 
hij of zij tegenaan? Zijn bepaalde werk-
zaamheden te zwaar et cetera. Zo gaf een 
dame onlangs aan veel last te hebben van 

haar heupen. Hierdoor werd het tillen van 
kratjes te zwaar. We hebben daar toen 
een jongere collega bijgezet, die het til-
werk voor haar rekening neemt. Dergelij-
ke maatregelen zijn misschien niet altijd 
even effi ciënt, maar dragen er wel aan bij 
dat mensen minder snel uitvallen.’

Meervoudige winst
Bijzonder voor de tuinbouwsector is ook 
dat Ter Laak probeert om de produc-
tiemedewerkers zoveel mogelijk afwis-
seling te bieden. ‘We hebben op ons 
bedrijf een grote diversiteit aan taken; 
inpakken, stokken, oppotten et cetera. 
In de planning proberen we de taken van 

mensen te laten rouleren. Dat voorkomt 
te veel repeterende werkzaamheden 
met overbelasting als gevolg. Ook zijn 
mensen multifunctioneel inzetbaar, wat 
ons als bedrijf de nodige fl exibiliteit biedt. 
Kortom: er is sprake van meervoudige 
winst. Overigens: wanneer werknemers 
liever één specifi eke taak uitvoeren, doen 
we daar niet moeilijk over.’

Werknemers kunnen hun mening geven 
via de zogeheten verbeterteams. ‘Hierbij 
kijken we in groepjes naar de werkpro-
cessen op een bepaalde afdeling. Mensen 
kunnen input geven over hoe zaken 
anders of beter kunnen. Dit vergroot de 
betrokkenheid bij het bedrijf.’

Aandacht voor menselijke 
maat
Ook aandacht voor de menselijke maat is 
een rode draad in het personeelsbeleid 
van Ter Laak. ‘We houden indien mogelijk 
rekening met de privéwensen en -om-
standigheden van onze mensen. Bijvoor-
beeld wanneer iemand kleine kinderen 
heeft en graag op woensdagmiddag vrij 
wil zijn. Daarnaast proberen we mee te 
gaan in de opleidings- en ontwikkelings-
wensen van werknemers en stellen we 
desgewenst een opleidingsprogramma 
op maat op. Dat zien we als onze verant-
woordelijkheid. Daarbij zijn we op deze 
manier verzekerd van goede mensen. En 
niet te vergeten: scholing vergroot het 
werkplezier en daarmee de duurzame 
inzetbaarheid.’
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Esther Hokke: scholing vergroot het werkplezier en daarmee de duurzame inzetbaarheid.



U vindt de rubriek 
‘het verantwoordingsorgaan 
van BPL Pensioen’ tweemaal 
per jaar in ons magazine.   

In deze tijd is er veel aandacht voor eigen regie. We zijn gewend aan het 

hebben van enorm veel vrijheid en keuzes. Die vrijheid en keuzes schu-

ren met een collectieve regeling, zoals die van een pensioenfonds. Niet 

raar dus, dat hier discussie over ontstaat. 

Volgens mij is het goed dat we die discus-
sie hebben. Al ben ik wel van mening dat 
je heel voorzichtig moet zijn met veran-
deringen van de pensioenwet. De manier 
waarop pensioenen nu geregeld zijn kent 
veel voordelen. Bijvoorbeeld dat er een 
grote mate van zekerheid is over het 
betalen van het opgebouwde pensioen. 
Ook zorgt het systeem van nu ervoor, dat 
er geen grote fi nanciële verschillen zijn 
tussen pensioengerechtigden. Eigenlijk 

krijgt iedereen daardoor een stevige en 
gelijke fi nanciële basis voor een oude-
dagvoorziening. Dat zorgt weer voor een 
goede en stabiele economie en samen-
leving. 

Maar de discussie over een fl exibel 
pensioen is een mooie reden om de pen-
sioenregelingen nu nog eens onder de 
aandacht te brengen. Dat is nodig, want 
nog altijd is er vrij veel onbekendheid 

over pensioenen. Bijvoorbeeld, wie nou 
eigenlijk voor wie betaalt en wat mensen 
kunnen verwachten voor de toekomst. 
Hopelijk zorgt de discussie vooral voor 
transparantie. En kijken we nog eens 
goed naar de eigen fi nanciële positie en 
verwachtingen van ons pensioen. Want 
volgens mij is er nog veel ruimte voor 
eigen regie op de pensioenperiode. De 
pensioenregelingen van nu zorgen daar-
bij voor een goede fi nanciële basis. 

HET VERANTWOORDINGSORGAAN VAN BPL PENSIOEN

‘Eigen regie’

Dirk Bruins, 
lid Verantwoordingsorgaan 
namens LTO Nederland 
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Gezond en vitaal werken
De aanpak van Ter Laak werpt zijn vruchten af. Afgelopen jaar wer-
den zij derde bij de uitreiking van de Stigas Gezond & Vitaal Werken 
Prijs. ‘Ons ziekteverzuim ligt op 2 procent; beduidend lager dan het 
sectorgemiddelde van 3,65 procent’, vertelt Hokke trots. ‘Daarnaast 

hebben onze oudere werknemers weinig lichamelijke klachten en 
is het verloop beperkt. 
Ook horen we tijdens de functioneringsgesprekken dat de meeste 
mensen met plezier bij Ter Laak werken. Investeren 
in duurzame inzetbaarheid betaalt zich dus absoluut terug.’

Met een productie van zes miljoen phalaenopsisplanten per jaar hoort Ter Laak Orchids in Wateringen tot de grootste 
orchideeënbedrijven in ons land. Daarnaast heeft de kwekerij van Richard en Eduard ter Laak sinds twee jaar een vestiging in 
Guatemala. Hier worden orchideeën geteeld voor afzet op de lokale markt, maar ook voor export naar de Verenigde Staten en 
Midden- en Zuid-Amerika. 
Naast groot is Ter Laak Orchids ook innovatief. Zo wordt op dit moment een zogeheten daglichtkas van vijf hectare gebouwd; 
een innovatief kasconcept waarmee veertig tot vijftig procent kan worden bespaard op energie. 


