
Een team van specialisten
“Het Taskforce-team bestaat uit specialisten van het 
Sociaaleconomisch Beleidsteam van LTO Nederland, 
gelieerde vaktechnische organisaties zoals Glastuinbouw 
Nederland, NFO, KAVB, POV, de Werkgeverslijn, regionale 
LTO-organisaties en LTO Arbeidskracht”, aldus Wim van den 
Boomen. “De taak van de Taskforce is om werkgevers te 
helpen met vragen en problemen als gevolg van corona. 
Verder hebben wij directe lijntjes met het kabinet over 
de te nemen maatregelen die wij vervolgens ook direct 
kunnen communiceren met de doelgroep.”

Werkgevers ontzorgen
Volgens Hans Koehorst hebben werkgevers veel vragen en 
zorgen over hoe om te gaan met de coronamaatregelen in 
de bedrijven. “Werkgevers kunnen daarom met al hun vragen 
over corona terecht bij de Werkgeverslijn. Op de website 
staan bijvoorbeeld speciale pagina’s met de meest gestelde 
vragen over veilig reizen, wonen en werken. Ook gaan veel 
vragen over het toepassen van RIVM-richtlijnen De laatste 
tijd komen er met name vragen over de quarantaine-
maatregelen, de regels over het doorbetalen van loon bij 
quarantaine en hoe van de steunmaatregelen gebruik 
kan worden gemaakt. Daarnaast hebben we inmiddels 
12 webinars georganiseerd met actuele onderwerpen.” 

Coronaprotocol
“Samen met FNV Agrarisch Groen en CNV Vakmensen hebben 
we met ondersteuning van Stigas het Coronaprotocol Veilig 
werken, reizen en wonen voor de agrarische sectoren 
opgesteld. Het protocol geeft werk gevers en werknemers 
duidelijke richtlijnen en maatwerkoplossingen voor het 
werken, reizen en wonen. Het protocol hanteert de 
arbeidshygiënische strategie. Dat wil zeggen dat allereerst 
een risico bij de bron moet worden aangepakt, waarna pas 
andere maatregelen genomen kunnen worden. In de 
praktijk kan dit per bedrijf of situatie verschillen. Een 
voorbeeld van veilig anderhalve meter uit elkaar werken 
kan door tafels die als de vlakken van een dambord tegen 
elkaar zijn geplaatst. Of aan een lopende band door het 
plaatsen van tussenschotten,” aldus Hans Koehorst.

Urgentie zorgt voor verbinding
Wim van den Boomen: “In samenwerkingen met verschillende 
organisaties kun je te maken krijgen met verschillende 
belangen, en dat kan wel eens botsen. In de Taskforce 
Arbeid was juist sprake van één gemeenschappelijk belang, 
namelijk hoe we werkgevers en werknemers zo goed 
mogelijk door de crisis heen te helpen. Gezond boeren-
verstand en praktisch te werk gaan waren belangrijk om 
hierin ook concrete stappen te zetten.”

LTO Nederland heeft bij het uitbreken van het coronavirus in maart de Taskforce Arbeid 
opgericht. Aanleiding vormden de vele vragen van werkgevers over de gevolgen van 
corona, welke maatregelen genomen moesten worden en hoe daarmee om te gaan. 
Ook was er grote onzekerheid bij werkgevers over de beschikbaarheid van voldoende 
arbeidskrachten gezien de start van het seizoen. Wij vroegen Taskforce-leden Wim van 
den Boomen (bestuurder Goed Werkgeverschap) en Hans Koehorst (specialist sociaal 
economisch beleid) van LTO Nederland naar hoe zij afgelopen periode werkgevers en 
werknemers hebben ondersteund en hoe de sector er nu voor staat. 
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Hans Koehorst: “De urgentie om werkgevers en werknemers 
te helpen was hoog. Dat zorgde voor een verbinding tussen 
alle betrokken partijen om samen de schouders er onder 
te zetten. Samen hebben we niet alleen het coronaprotocol 
ontwikkeld, maar ook een virtuele marktplaats gemaakt waar 
werkgevers en werkzoekenden elkaar konden vinden.”

Arbeid blijft een grote uitdaging
“Vooral veel bedrijven in de sierteelt en foodgerelateerde 
sectoren hebben grote klappen gekregen. Tegen hen, maar 
ook tegen andere bedrijven die in zwaar weer zitten, wil ik 
zeggen: blijf vooral doorgaan met waar je mee bezig was en 
ga niet bij de pakken neerzitten. En stel jezelf de vragen: wat 
heb ik geleerd, wat moet ik eventueel anders doen en hoe 
pas ik het toe in de praktijk?”, aldus Wim van den Boomen. 
Volgens Hans Koehorst blijft het vinden van goed en 
geschoold personeel een grote uitdaging de komende jaren 
en moeten werkgevers daarin blijven investeren. “Het vinden 
van goed en geschoold personeel blijft een grote uitdaging 
de komende jaren en werkgevers moeten daarin blijven 
investeren. De coronacrisis heeft extra duidelijk gemaakt 
hoe belangrijk het is om een aantrekkelijke en goede 
werkgever te zijn. Dit geldt des te meer voor bedrijven die 
veel met arbeidsmigranten werken. Colland speelt hier 
een belangrijke rol in en biedt werk gevers en werknemers 
ondersteuning.	Zo	financiert	Colland	projecten	van	

werkgevers, zoals de Werkgeverslijn, verstrekt subsidie voor 
scholing en opleiding en subsidieert ver  schillende 
initiatieven om werknemers vitaal, gezond en duurzaam 
inzetbaar te houden. Dat is in het belang van werkgevers én 
werknemers in de land- en tuinbouw”, aldus Hans Koehorst.

Het Colland Fonds Arbeidsmarkt heeft een belangrijke 
rol	gespeeld	bij	de	financiering	van	het	project	LTO	
Taskforce Arbeid in het kader van de coronacrisis. 
De sectoren Glastuinbouw, Open Teelten, Padden-
stoelen	en	Dierhouderij	hebben	financieel	bijgedragen	
aan de gecoördineerde inzet om werkgevers en 
werknemers te voorzien van adequate informatie, 
ondersteuning en handreikingen. 

Zo heeft de Taskforce Arbeid in afstemming met FNV 
Agrarisch en Groen en CNV Vakmensen en met hulp 
van Stigas het protocol Veilig werken, wonen en reizen 
ontwikkeld. Ook zijn meer dan tien webinars 
georganiseerd en is de informatievoorziening door de 
Werkgeverslijn land- en tuinbouw opgeschaald. In het 
project werken Glastuinbouw Nederland, NFO, KAVB, 
ZLTO, LTO Noord, LLTB, POV in samenwerking met LTO 
Nederland. ■

Wim van den Boomen Hans Koehorst
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