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Hoe zorgen we voor een aantrekkelijke arbeidsmarkt? 

 
De agrarische en groene sector is een dynamische sector met daarin allerlei interessante 
ontwikkelingen. Denk aan innovatie, technologie en internationale handel. Toch blijft het een 
uitdaging om aantrekkelijk en boeiend te zijn. Factoren als automatisering, schaalvergroting, 
bedrijfsbeëindiging en imago spelen daarin een cruciale rol. De vraag is hoe kunnen we de 
sector, de bedrijven en het vak nog beter positioneren om huidige en nieuwe werknemers te 
boeien, binden en behouden? 
 
Tijdens de Colland Bijeenkomst gingen wij in op: 

- Trends en ontwikkelingen in de agrarische en groene sectoren 
- Onderzoek en arbeidsmarktcampagne 'werken in de land en tuinbouw’: Resultaten en 

vervolgstappen 
- Praktijkvoorbeeld Bunnik Plants: Zelforganiserende teams als succesfactor voor boeien, 

binden en behouden 
- Groene persona’s: Hoe kunnen medewerkers in het groene domein zich blijven leren en 

ontwikkelen?   

Sprekers waren: Mirthe Post (Communicatie adviseur LTO Noord), Liza van Zanten (Hoofd P&O, 
Bunnik Plants) en Laura Roebroeck (kwartiermaker Groenpact). Eric Douma (vice-voorzitter LTO 
Noord) was dagvoorzitter. 

 
Focus op kwaliteit en deel successen 
Eric Douma vertelt dat de sector te maken heeft met grote uitdagingen. ”De oorlog in Oekraïne heeft 
een enorme impact op onze sectoren. De hoge inflatie en gasprijzen zorgen dat consumenten en 
bedrijven het erg moeilijk hebben. Als we kijken naar de agrarische en groene sectoren dan worden 
vooral de sectoren glastuinbouw en GGI hard geraakt. Tegelijkertijd zitten we midden in de stikstof 
crisis, hebben we al geruime tijd te maken met vergrijzing en heeft de krapte op de arbeidsmarkt zijn 
piek bereikt. Het dwingt ons als LTO maar ook werkgevers in de sector tot goed nadenken waar staan 
we nu, waar willen we naar toe en wat is de arbeidsbehoefte om de kwaliteit van producten en 
bedrijfscontinuïteit te waarborgen. De beschikbare data uit onderzoeken moet ons meer inzicht 
hierover geven. Daarnaast is het belangrijk om vooral successen met elkaar te blijven delen.”  

 

Personeel werven als gehele sector en niet als deelsector. 
Hoe kunnen we het imago verbeteren en de instroom in de land- en tuinbouw bevorderen? Deze 
vragen staan centraal in het project Werken in de land- en tuinbouw dat wordt gefinancierd door 
Colland Arbeidsmarkt. Uit onderzoek is gebleken dat het beeld dat Nederlanders hebben van de 
sector niet klopt met de werkelijkheid. Denk daarbij aan weinig loon, zwaar werk, lange dagen en 
weinig doorgroei mogelijkheden. “Het doel van het project is het realiseren van een gezamenlijk 
arbeidsmarktplatform om mensen het juiste inzicht te geven in de mogelijkheden van werken in de 
land- en tuinbouw” , aldus Mirthe Post. Ons advies is om als land- en tuinbouwsector gezamenlijk op 
te treden en niet vanuit deelsectoren. Bij Colland ligt nu een aanvraag om invulling te geven aan het 
platform. Hierover wordt in december 2022 besloten. Concreet betekent dit een website waarop 
vacatures zichtbaar moeten worden. Daarbij willen we gebruikmaken van bestaande vacaturebanken 
zoals die van Kasgroeit. Hiermee voorkomen we dubbelwerk. Voor werkgevers komen er handige 
tools om ze op weg te helpen bij de werving van personeel. En als inspiratie worden ook 
succesverhalen van werknemers gedeeld.” 
 
 
 



Zelforganiserende teams om door te kunnen groeien 
Bunnik Plants is een bekende speler in de plantenmarkt. Liza van Zanten (HR adviseur van Bunnik 
Plants) legde uit wat Bunnik Plants doet om medewerkers te boeien, binden en behouden maar ook 
om nieuwe medewerkers aan te trekken. “Wij hebben gekozen voor een zelfsturend model, dat de 
mogelijkheid biedt om een sterkere onderneming te vormen en door te groeien. In dit model doen de 
directeuren een stapje terug en laten zij hun teams het beleid bepalen. Om dit model toe te passen 
moet je wel een aantal voorwaarden scheppen. Belangrijk is dat de medewerkers echt mogen 
beslissen, dus geen schijndemocratie waar uiteindelijk toch van bovenaf wordt gestuurd. Vervolgens 
moeten alle kosten transparant zijn binnen de onderneming, zoals de kostprijs, de winstmarges en 
andere geldstromen. Tot slot moet iedereen meedelen in het succes, uitgedrukt in winstdeling. Zo’n 
omslag binnen een bedrijf kost veel tijd en denkwerk vooraf maar zorgt wel dat we nu de basis op orde 
hebben om door te kunnen groeien.”   

“Binnen het model is persoonlijke aandacht voor medewerkers, werkplezier en mogelijkheid tot 
doorgroeien erg belangrijk om medewerkers te binden, boeien en behouden. En onze medewerkers 
zijn allemaal ambassadeurs van het bedrijf. Op die manier dragen zij ook bij aan de instroom van 
nieuwe medewerkers. Verder werken wij nauw samen met scholen in onze regio bijvoorbeeld als het 
gaat om stages, rondleidingen etc.”  

 

Groene persona’s 
Hoe zorgen we ervoor dat medewerkers in het groene domein blijven leren en ontwikkelen? Wat zijn 
drijfveren en behoeftes? GroenPact, een samenwerkingsverband waarin sociale partners binnen 
Colland, onderwijs, bedrijfsleven en overheid samenwerken aan het vergroenen van economie en 
maatschappij, introduceert hiervoor de ‘groene persona’s’. Laura Roebroeck (Kwartiermaker 
Groenpact) legt uit dat voor het boeien en binden van werknemers het belangrijk is dat werkgevers 
stilstaan bij het feit dat er verschillende type medewerkers zijn. En die ieder op een andere manier 
gestimuleerd worden om zich te (blijven) leren en ontwikkelen.  
 
We kunnen vier verschillende type werknemers (vier groene persona’s) onderscheiden:  
1) ambitieuze carrièremaker  
2) doelgerichte aanpakker  
3) nuchtere doener  
4) bewuste ontplooier 

“Op dit moment lopen er verschillende pilots met bedrijven en ondernemers en zijn er persona-tests, 
trainingen en workshops beschikbaar voor bedrijven om aan de slag te gaan. Wij roepen hierbij alle 
sectoren op om de kansen en mogelijkheden te onderzoeken voor werkgevers en werknemers in de 
sector.” 

Meer informatie over de groene persona’s is te vinden op https://www.groenpact.nl/leven-lang-
ontwikkelen-personas.  
En de zelftest naar de 4 Groene Persona’s is te vinden op https://www.xs-
research.com/onderzoek/Groenpact  

 

Contactgegevens sprekers: 

Mirthe Post: mpost@ltonoord.nl  

Liza van Zanten: liza@bunnikplants.nl  

Laura Roebroeck: l.roebroeck@ptvt.nl  


