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In de tuinbouw zijn allang niet meer alleen laaggeschoolde 
werknemers nodig. Door schaalvergroting, specialisatie, 
automatisering, robotisering en internationalisering is steeds 
meer behoefte aan mbo- en hbo- en zelfs wetenschappelijk 
geschoolde werknemers. ‘Er is niet alleen vraag naar ‘groene 
mensen’, maar er worden ook steeds meer technische mensen, 
automatiseerders, marketeers en HR-functionarissen gezocht’, 
vertelt Peter Loef, die namens LTO Glaskracht zitting heeft in 
de sectorcommissie Glastuinbouw van Colland Arbeidsmarkt. 
Daarnaast zit Loef namens LTO Nederland in het bestuur van 
Colland Arbeidsmarkt. 

‘Zachte’ kant
Het wordt steeds lastiger om vacatures voor geschoolde 
werknemers in te vullen. ‘Het afgelopen jaar steeg het aan-
tal vacatures dat werd aangemeld bij het Mobiliteitscentrum 
Glastuinbouw fors. Dat komt met name door de aantrekkende 
economie. Ook andere sectoren hebben steeds meer behoefte 
aan personeel. Omdat we allemaal in dezelfde vijver vissen, is 
het voor tuinbouwbedrijven niet vanzelfsprekend dat vacatures 
worden ingevuld.’

Daarom wordt het belangrijker om een interessante werkgever 
te zijn. Alleen een goede beloning is niet voldoende, benadrukt 
Loef. ‘Veel belangrijker is hoe je bekend staat als werkgever. 
Voor werknemers blijkt met name de ‘zachte’ kant van een be-
drijf doorslaggevend: respect, waardering, aandacht, een goede 
werksfeer, ontwikkelingsmogelijkheden et cetera.  Ik vraag een 

werkgever wel eens of hij weet wat zijn concurrentiepositie op 
de arbeidsmarkt is en of hij bij zijn eigen bedrijf zou willen gaan 
werken. Ook is het goed als werkgevers zich afvragen of (ex-) 
werknemers hem aanbevelen op verjaardagen en partijen.’

Ontwikkelingskansen
Werkgevers- en werknemersorganisaties in de sector bieden 
via Colland handvatten, die helpen om een goede en interes-
sante werkgever te zijn. ‘Colland zet zich bijvoorbeeld in voor de 
promotie van de tuinbouwsector. Hierbij benadrukken we onder 
meer dat de tuinbouw veel afwisselende en interessante banen 
op niveau biedt. Ook laten we zien dat de sector prima secun-
daire arbeidsvoorwaarden kent’, zegt Loef.

Daarnaast fi nanciert Colland - op initiatief van werkgevers en 
werknemers in de sector - diverse projecten op het gebied van 
arbeidsmarkt en ondernemerschap en worden verschillende 
producten, cursussen en regelingen aangeboden. Denk bijvoor-
beeld aan het verstrekken van scholingsvouchers en het verle-
nen van subsidie voor hbo-opleidingen. En aan de fi nanciering 
van het Mobiliteitscentrum, de Werkgeverslijn Land en Tuin-
bouw en het initiatief Kas groeit. Dit loket helpt werknemers in 
de glastuinbouw bij scholing en ontwikkeling. ‘Op deze manier 
ondersteunt Colland tuinbouwwerkgevers bij het versterken van 
hun werkgeverschap en kunnen werknemers binnen de sector 
zich verder ontwikkelen. Dit moeten we samen veel nadrukke-
lijker gaan aan diegenen die we graag aan het werk zouden zien 
op onze bedrijven.’

>> Goed werkgeverschap is voorwaarde voor bedrijfscontinuïteit

Tekst: Ank van Lier

‘Vinden en binden van personeel 
is uitdaging voor tuinbouwsector’

Door de aantrekkende economie groeit het aantal vacatures 

in de tuinbouw. Het invullen van deze vacatures blijkt lastig. 

Wanneer ben je een interessante werkgever in deze tijd? Ook 

de zachte kant van het bedrijf is belangrijk. Zijn er bijvoor-

beeld ontwikkelmogelijkheden? Colland helpt werkgevers 

op diverse manieren bij het in de praktijk brengen van goed 

werkgeverschap. 
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