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Gekwalificeerd personeel
voor de agrarische sector
en groenvoorziening
De agrarische sector en groenvoorziening vergrijst en er is veel behoefte aan goede,
flexibel inzetbare medewerkers. Waar moet de sector ze nu en in de toekomst vandaan
halen?

Goede, gemotiveerde medewerkers zijn
dichterbij dan menig werkgever denkt,
weten Martin van Klinken en Timo
Rijsterborgh, accountmanagers bij het brancheteam
Agrarische sector en Groenvoorziening (kortweg brancheteam Agro) van het WerkgeversServicepunt (WSP)
Groot Amsterdam.
Het WSP is een samenwerkingsverband van UWV,
Pantar, AM-groep en de gemeenten Uithoorn, De Ronde
Venen, Ouder-Amstel, Haarlemmermeer, Diemen,
Amsterdam, Amstelveen en Aalsmeer. “Werkgevers hadden vroeger te maken met verschillende uitvoeringsinstanties voor Wajong, Wsw en Wwb, die allemaal hun
eigen regelingen en contactpersonen hadden. Bij het
WSP werken we met één aanspreekpunt voor vragen
over personeel, arbeidsmarktontwikkelingen en subsidies.” Binnen het WSP wordt branchegewijs gewerkt. Zo
is alle arbeidsmarktkennis over land- en tuinbouw, hoveniers/groenvoorziening, bloemen- en groene detailhandel en voedselverwerking samengebracht in het
brancheteam Agro. “Wij willen ondernemers in de branche ondersteunen bij hun personeelsvraag en zorgen
voor kandidaten die voldoen aan hun eisen. Anderzijds
helpen wij werkzoekenden aan het werk. We spreken ondernemers en maken afspraken met overkoepelende organisaties. Zo is er een convenant tussen de stichting
Greenport Aalsmeer en het WSP.”

GESCHIKTE KANDIDATEN
De acht medewerkers van het brancheteam Agro bezoeken bedrijven om kennis te maken en wensen te inventariseren. Het team bekijkt met de ondernemers wat het

WSP voor ze kan betekenen. Ondernemers die gekwalificeerde medewerkers zoeken (in dienst of gedetacheerd)
en/of die bereid zijn medewerkers met een afstand tot de
arbeidsmarkt een kans te geven, kunnen bij het brancheteam terecht. “Wij hebben een grote diversiteit aan kandidaten voor functies variërend van manager tot
verdeler. Ze zijn direct inzetbaar of kunnen met opleiding en begeleiding uitstekend functioneren. Wij zorgen
daarvoor en adviseren over onderwerpen als subsidiëring en ziekteverzuim. Wij stellen alleen kandidaten voor
die geschikt zijn. Onze bemiddeling is kosteloos en laagdrempelig.”

TOEKOMST
Het brancheteam is niet alleen uit op kortetermijnsuccessen. “We willen ook een meer structurele bijdrage leveren aan de personeelsvoorziening in de sector en
meedenken over oplossingen voor het verwachte tekort
aan geschoold personeel. We hebben al samenwerkingsverbanden opgezet met opleidingsinstituten, zoals het
Wellantcollege. Ook onderzoeken we hoe we het imago
van de sector kunnen verbeteren, zodat meer jonge mensen deze richting kiezen. Onze jongerenteams enthousiasmeren jongeren die op zoek zijn naar werk en/of een
opleiding door het werk, functies en het type bedrijven te
bespreken. Ook hebben we een aantal leerwerktrajecten
(Herstelling), waar ze al actief bezig zijn binnen het vak.”
Het brancheteam Agro heeft al een flink aantal mensen
aan het werk geholpen bij exporteurs, kwekerijen, hoveniers en wijk- en natuurbeheer, vertellen Martin van
Klinken en Timo Rijsterborgh. “De betreffende ondernemers zijn erg positief.”

«

QUICK SCAN
HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT
» Voldoende mensen met de juiste kwaliﬁcaties op het moment dat het nodig is en liefst
tegen niet al te hoge kosten. Dat is de essentie van personeelsvoorziening, ook voor de
agrarische sector en de groenvoorziening.
Helaas slagen ondernemers in deze branche
er niet altijd in en dat kan in de toekomst
wel eens lastiger worden. Het personeelsbestand vergrijst, er is onvoldoende aanwas
van gediplomeerden op mbo-niveau en het
lukt niet altijd om goed gekwaliﬁceerde ﬂexwerkers te vinden.

ONZE VISIE
» Het brancheteam Agrarische sector en
Groenvoorziening (brancheteam Agro) van
het WerkgeversServicepunt (WSP) GrootAmsterdam ondersteunt ondernemers in
hun personeelsvoorziening, door kandidaten
te presenteren die voldoen aan de vraag en
door te werken aan een beter imago en
daarmee een grotere instroom van jonge
mensen.

UW OPLOSSING
» Binnen het WSP zijn de diverse uitvoeringsorganisaties samengebracht. Zij vertegenwoordigen een groot aantal kandidaten
die geschikt zijn voor functies, die variëren
van manager tot verdeler. Ondernemers
kunnen met al hun vragen over de inzet van
personeel terecht bij hun accountmanager
binnen hun branche. Ze kunnen onder andere rekenen op kosteloze ondersteuning bij
de werving en selectie van geschikte kandidaten.
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