
De teelt bij Alta Nova vraagt om veel 
handen. Daarom zie je doordeweeks 
altijd veel auto’s staan en in de 
weekenden en vakanties juist 
allemaal fietsen. Het personeelsbe-
stand is heel divers. “Bij ons werken 
mensen van 13 tot 80 jaar”, aldus 
 mede directeur Rien Hoogendoorn. 
Vijf vragen over werken met een 
divers personeelsbestand. 
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“ Het is belangrijk dat iedereen zich  
gerespecteerd voelt en mag zijn wie hij is”
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Was het een bewuste keuze of is het zo gegroeid? 
“Allebei. We werkten al een tijdje met scholieren, 
maar hadden ook doordeweek extra mensen nodig. 
Het werk is licht, niet heel moeilijk en onze accountant 
gaf ons toen de tip om senioren te gaan werven. 
Dat hebben we gedaan en het bevalt goed. Onze 
senioren zijn tussen de 65 en 80 jaar en werken 
gemiddeld twee dagdelen per week bij ons. 
Daarnaast werken we veel met internationale 
werknemers uit Polen, Letland en Portugal.”

Wat maakt het leuk? 
“Het is nooit saai. Naar de senioren heb je bijna geen 
omkijken. Ze zijn heel loyaal, vinden het heerlijk om 
even achter de geraniums vandaan te zijn en een 
flink aantal kent elkaar ook privé. Over het algemeen 
werken ze als een aparte groep, los van de fulltimers 
en de scholieren, die wel samen aan het werk zijn. 
Om in een divers samengestelde groep met plezier 
samen te werken, is het belangrijk dat iedereen zich 
gerespecteerd voelt en mag zijn wie hij is.”

Hoe zorg je dat dat werkt en ze respect  hebben 
voor  elkaar? 
“Het begint met het goede voorbeeld geven. Als 
we merken dat iets niet lekker loopt, kaarten we dat 
eerst in zijn algemeenheid aan in de kantine. Stopt 
het niet, dan gaan we met de betrokken werknemers 
in gesprek. Dat is niet altijd makkelijk. Sommige 
mensen liggen elkaar gewoon wat minder. Ik zeg dan 
altijd: je hoeft niet elke dag gezellig koffie met elkaar 
te drinken, maar zorg er wel voor dat je met elkaar 
kan werken. Openheid is het belangrijkste. Maak 
zaken bespreekbaar en laat het niet op zijn beloop. 
En geef aandacht aan bijzondere gebeurtenissen, 
blijde en verdrietige. En lukt het echt niet met 
iemand, zeg dat dan ook, respectvol maar duidelijk. 
Als management houden we elkaar scherp: eens per 
maand directieoverleg, wekelijks overleg met de 
bedrijfsleiding op de locaties en eens per drie 
maanden het kantinegesprek met alle fulltimers 
is het streven.” 

Oudere werknemers kunnen tegen hun 
 grenzen  aanlopen. Hoe gaan jullie daarmee om?
“Dan zoeken we lichter werk. In plaats van planten 
rapen en neerzetten, kan je dan bijvoorbeeld planten 
gaan binden. Het mooiste is natuurlijk als mensen 
gedurende de dag steeds iets anders kunnen doen en 

dat je het zware werk verdeelt. Maar de praktijk is soms 
weerbarstig en dan krijg je dat niet georganiseerd.” 

Al het gaat om veilig werken, vragen de  verschil lende 
groepen dan ook een  verschillende benadering?
“In principe niet. De veiligheidsregels, bijvoorbeeld 
voor het betreden van het gewas nadat er is 
gespoten, zijn voor iedereen hetzelfde. En gelukkig 
werken we van mei tot en met september met 
biologische gewasbeschermingsmiddelen. Verder 
mag je alleen aan de lopende band of met de 
oppotmachine werken als je uitgelegd hebt gekregen 
hoe het werkt en je de noodstop kunt bedienen. 
Bij internationale werknemers zorgen we altijd 
voor uitleg in hun eigen taal. De basis hygiëne- en 
veiligheidsregels hangen bij ons ook in verschillende 
talen aan de muur, dat is een eis vanuit het MPS 
(Milieu Programma Sierteelt)-keurmerk.”   ■

ALTA NOVA 
In 1982 starten de gebroeders Hoogendoorn 
met het kweken van kamerplanten. Rien treedt 
in 1988 toe tot het bedrijf. Vanaf 1994 kiest de 
directie bewust voor bloeiende kamerplanten 
en dan vooral voor wat zij noemen: de ‘parels’. 
Niet de gemakkelijkste producten om te kweken, 
maar wel de meest bijzondere. Hun motto: 
“Het is pas leuk als het niet standaard is.” 
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