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JONGE FARM VLOGGERS TONEN
‘WERKEN IN DE LAND- EN TUINBOUW’
Hoe kun je jongeren enthousiasmeren voor de agrarische en groene sector? Tijdens de competitie
Farm Vloggers maakten jongeren een vlog om aan andere jongeren te laten zien hoe leuk het is om te
werken in de land- en tuinbouw. Daan Oskam (12) uit Leusden maakte de beste vlog over werken in
de land- en tuinbouw. Hij werd met zijn vlog winnaar van de Farm Vloggers-competitie.
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aan Oskam maakte een
fantastisch filmpje’, zegt jurylid
van Farm Vloggers en jongste
bestuurder van LTO Nederland Arie Kool.
‘De jury vindt het heel origineel dat hij zijn
vader interviewde. Hij laat echt zien hoe het
is om in de agrarische sector te werken. En
hij legt termen heel goed uit.’ De jury was
erg blij met het niveau van de inzendingen.
‘De jongeren hebben hun best gedaan om
originele filmpjes te maken.’

Vlog laat modern
boerenbedrijf zien
Daan Oskam laat in zijn winnende vlog
zien waarom het zo leuk is om boer te
worden. ‘Mensen denken dat de boerderij
ouderwets is en dat we nog met de hand
melken. Dat is helemaal niet zo! We
hebben heel veel machines en we zijn
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eigenlijk heel modern.’ Bekijk de winnende
vlog door op YouTube te zoeken op
Farmvlogger Daan.
Voor Daan Oskam betekent het winnen
van de Farm Vloggers-competitie dat
hij onverwacht veel aandacht krijgt van
de media. ‘Allerlei kranten hebben er
aandacht aan besteed. Onder andere het
Algemeen Dagblad, Trouw en De Stentor.
Ook was ik op televisie bij RTV Utrecht
en in het Jeugdjournaal. Het is leuk dat
mensen daardoor meer horen over het
boerenleven.’

Een toekomst in
de land- en tuinbouw
Veel werkgevers in de land- en tuinbouw
merken dat het lastiger wordt om
personeel te vinden. ‘Dat lijkt te maken
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te hebben met onbekendheid en onjuiste
vooroordelen over de sector. We hopen
dat de Farm Vloggers-competitie helpt om
de land- en tuinbouw onder de aandacht
te brengen,’ vertelt Heidi Uenk van
Projecten LTO Noord. Zij organiseerden
de competitie Farm Vloggers met
financiering van het fonds Colland
Arbeidsmarkt.
Volgens projectleider Heidi Uenk zijn
vlogs een leuke manier om de sector
van een andere kant te laten zien aan
werknemers van de toekomst. ‘We vinden
het belangrijk dat jongeren een goed beeld
van onze mooie sector krijgen zodat ze
enthousiast worden om later in de landen tuinbouw te gaan werken. Wie kan dat
nu beter aan ze uitleggen dan hun eigen
leeftijdsgenoten?’ ■

