
8 werkgevers-
bijeenkomsten
235 deelnemers

6 webinars
441 deelnemers

3 netwerk-
bijeenkomsten
64 deelnemers
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Werkgeverslijn

Drie regio’s, één visie
Arbeidsmarktbeleid, goed werkgeverschap en een leven lang ontwikkelen. 

Dat zijn de thema’s waar LTO Noord, ZLTO, LLTB, LTO Nederland en Projecten 

LTO Noord zich jaarlijks, ook projectmatig, voor inzetten vanuit Colland. In dit 

overzicht worden 11 van de 28 projecten uitgelicht die in 2019 door Colland 

Arbeidsmarkt gefinancierd zijn en door LTO en samenwerkende partijen zijn 

uitgevoerd. De projecten maken onderdeel uit van één gezamenlijke visie. 

Daarbij is samenwerking met sociale partners de sleutel tot succes. Ook in 

2020 maken wij ons samen sterk voor u!

Colland Arbeidsmarkt is het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de sector 

Agrarisch en Groen. Kijk voor meer informatie op www.collandarbeidsmarkt.nl.

Toegekend budget 
in 2019: ruim € 1 miljoen

50%
door ons uitgevoerd...

50%
...door anderen

Aantal 
projecten:

28

Samenwerkingspartners

Goed werkgeverschap

Gezond Beleid
Overal hoor je over krapte op de arbeidsmarkt. 

Maar waar vind je nieuw personeel en hoe 

behoud je ze voor je organisatie? Deze poster is 

ontwikkeld ter inspiratie binnen Gezond Beleid, 

het netwerk voor HRM’ers in de tuinbouw.

www.gezondbeleid.nl

Huisvesting
Het onder paritaire begeleiding in 2019 gelanceerde 
Agrarisch Keurmerk Flexwonen borgt de kwaliteit van tijdelijke huisvesting in de land- en tuinbouw. Het geaccrediteerde keurmerk richt zich op veiligheid, wooncomfort, hygiëne en onderhoud. Het keurmerk maakt een kwaliteitsslag in tijdelijke huisvesting voor internationale werknemers. Hiermee worden zij aan de sector gebonden. Tevens wil het keurmerk gemeenten helpen met het ruimtelijk mogelijk maken van tijdelijke huisvesting op de bedrijven. Ten slotte maakt het keurmerk mogelijk dat de kosten van de huisvesting via de loonstrook afgerekend kunnen worden, prettig voor werkgevers en werknemers.

www.werkgeverslijn/flexwonen

www.werkgeverslijn.nl

Padden-
stoelenteelt
In het project Goed Werkgeverschap Paddenstoelenteelt wordt 

samen met ondernemers en werkgevers in de paddenstoelensector 

gewerkt aan goede arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden, 

versterking van het imago in de samenleving, bevordering van overleg 

en afstemming met vakbonden en overheidsinstanties. Ook wordt vanuit 

het project de inzet voor Fair Produce georganiseerd. Het keurmerk Fair 

Produce is een belangrijk instrument voor goed werkgeverschap in de 

paddenstoelensector.
www.fairproduce.nl

39 artikelen in 
vakbladen en 
Nieuwe Oogst

Animaties
Tools
Thema van de maand
Flyers

website met 208.660
bezoekers (�        64,8%)

Nieuwsberichten: 130 

15 nieuwsbrieven
4674 lezers (�        9 %)

  Views op Youtube: 5400 
  Volgers op Facebook: 208
  Volgers op Twitter: 587  

Hier richten wij ons op:

Arbeidsmarktbeleid Goed werkgeverschap Leven lang ontwikkelen

De Werkgeverslijn is hét aanspreekpunt voor 

ondernemers in de land- en tuinbouw ter 

bevordering van goed werkgeverschap.

3720 beantwoorde vragen 
(� �        11,8 %)

441 deelnemers

3 netwerk-
bijeenkomsten
64 deelnemers
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www.werkgeverslijn.nl

Tools
Thema van de maand
Flyers

website met 208.660
bezoekers (�        64,8%)

Nieuwsberichten: 130 

15 nieuwsbrieven
4674 lezers (�        9 %)�        9 %)�       

  Views op Youtube:  Views op Youtube:

  Volgers op Facebook:   Volgers op Facebook: 
  Volgers op Twitter:   Volgers op Twitter: 

Leven lang ontwikkelen

3720 beantwoorde vragen 
(� �        11,8 %)

Dit zijn wij, de uitvoerders:

Maak kennis met 11 uitgelichte projecten

Samen sterk voor 

arbeidsmarkt, 
werkgeverschap 
en onderwijs!
Resultaten Collandprojecten 2019

Gefi nancierd door:

Leven lang ontwikkelen

Kennisontwikkeling 
dierhouderij
•  Voor de pluimveehouderij en varkenshouderij is een loketfunctie 

waar werkgevers en werknemers terecht kunnen met vragen 

over trainingen, opleidingen en arbeidsmarktontwikkelingen. 

•  Er zijn promotiefilmpjes gemaakt over het werken in de 

pluimveehouderij en de melkveehouderij om meer (zij)instroom 

in deze sectoren te genereren. De filmpjes zijn beschikbaar via 

de ontwikkelde landingspagina’s. 

werkenindepluimveehouderij.nl | werkenindemelkveehouderij.nl

Winterprogramma 
akkerbouw en 
vollegrondsgroenteteelt
Speciaal voor ondernemers, met en zonder personeel, en medewerkers in de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt is een winterprogramma samengesteld. Een breed pakket met korte cursussen waarmee deelnemers hun eigen vakmanschap en dat van hun medewerkers op een hoger plan kunnen tillen. Het winterprogramma start in 2020. 

www.talentoogst.nl

programma boomkwekerij
De sleutel tot succesvolle doorgroei in de boomkwekerijsector ligt in schaalvergroting, verdere specialisatie en intensievere samenwerking. Om verder te professionaliseren is specifiek voor bedrijven in de boomkwekerij het Top Ondernemerschap Programma ontwikkeld. Het programma, dat gestart is in 2019 en doorloopt in 2020, bestaat uit verdiepende bijeenkomsten met andere kwekers, coachingsessies, een persoonlijkheidsanalyse en bedrijfsbezoeken.

www.talentboom.nl

Gewoon Goed 
Onderwijs
In dit project is ingezet op het 

versterken van de samenwerking met de 

agrarische onderwijsinstellingen, hiertoe hebben in het 

voor- en najaar gesprekken plaatsgevonden. Daarnaast is concreet 

invulling gegeven aan: 

•  Het samen versterken van het netwerk rondom een aantal agrarische 

onderwijsinstellingen. 

•  Een artikelenreeks in Nieuwe Oogst over de samenwerking tussen de 

agrarische sector en de agrarische onderwijsinstellingen. 

•  Een tool over lobby en belangenbehartiging bestaande uit een animatie met 

opdrachten die ingezet kan worden op scholen bij gastlessen en excursies.

•  Een tool bestaande uit een animatie en een docentenhandleiding waarbij 

het bespreekbaar maken van persoonlijke problemen en psychische nood 

centraal staat. Dit naar aanleiding van signalen van de scholen hierover en 

de zoektocht hoe hier mee om te gaan. De tool is ontwikkeld samen met de 

Agrozorgwijzer en beschikbaar via www.agrozorgwijzer.nl

Werkplein Kom 
in de Kas Limburg
Tijdens deze editie van Kom in de Kas, een publieksevenement van 

de glastuinbouwsector, is een werkplein ingericht. Bezoekers werden 

aangesproken en konden door middel van video’s indrukken op doen. 

Deelnemers van Kom in de Kas vertelden over hun bedrijf en gaven 

rondleidingen. Zo maakten bezoekers op een actieve wijze kennis met de 

glastuinbouw en werd het werken in deze sector gepromoot.  

• Duizenden bezoekers op zondag 7 april 2019

• Promotievideo, informatieboekje en terugblikvideo

• Jaarlijks terugkerend evenement

www.komindekaslimburg.nl

Arbeidsmarktbeleid
Agro Werkt 
Onbeperkt
Agro Werkt Onbeperkt informeert en 

inspireert ondernemers om aan de 

slag te gaan met mensen met een arbeidsbeperking. De agrarische 

sector kent veel mogelijkheden voor deze doelgroep en via het principe 

“ondernemer inspireert ondernemer “ worden uit de verschillende 

sectoren de praktijkverhalen gedeeld. Om dit te versterken hebben LTO 

en UWV een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om hierin samen 

op te trekken. Daarnaast wordt in Agro Werkt Onbeperkt samengewerkt 

met ‘Op naar de 100.000 banen’.  

www.werkgeverslijn.nl/agrowerktonbeperkt

GROW 2019
GROW brengt onderwijs en arbeidsmarkt samen door studenten in een marktsetting hun afstudeeropdrachten te laten presenteren aan ondernemers. Het evenement vond plaats op donderdag 23 mei in Venlo. 2019 was een geslaagde pilot-editie met 40 aanwezige studenteninitiatieven en 500 bezoekers waarvan 100 studenten. Door het succes hebben de betreffende partners besloten hier een structureel event van te maken en heeft iedereen zich gecommitteerd voor vier jaar.

slag te gaan met mensen met een arbeidsbeperking. De agrarische 


