over het nieuws

Arbeidsvragen oplossen
via ondernemersplatform
De Routeplanner Arbeid is volgens projectleider Peter Baltus, LTO Noord,
een mooi product. Ook het groen onderwijs kan eraan bijdragen, want er
zijn steeds meer vragen rondom arbeid in de agrarische sector.
Routeplanner voor
agrarische
ondernemers
De Routeplanner Arbeid, een
website die agrarische
ondernemers wil helpen met
bedrijfsstrategische keuzes, is
sinds 23 februari toegankelijk via
AgriConnect.nl. Het product is
resultaat van een tweejarige
samenwerking van het
Kenniscentrum Arbeid van de
Hanzehogeschool Groningen en
LTO Noord.

“Veel agrarische ondernemers
die te maken krijgen met
bedrijfsontwikkeling of schaal
vergroting lopen tegen allerlei
arbeidsvraagstukken op”, zegt
Anneloes Scholing, onderzoe
ker bij het lectoraat Flexicurity
van het Kenniscentrum Arbeid
van de Hanzehogeschool
Groningen. “Moet ik iemand
aannemen, hoe zit het met
ziekte en verzuim, met pen
sioen en verzekeringen, huur je
een zzp’er in, wat als je een
vrijwilliger aan het werk zet,
hoe organiseer je een functio
neringsgesprek, en hoe regel je
arbeid?”

Enquêterende studenten van de Hanzehogeschool op kantoor van LTO Noord

Overdracht
LTO Noord klopte begin 2010
bij de hogeschool aan en er
werd een project gestart waar
bij docentonderzoekers met
praktijkonderzoekers van LTO
aan de Routeplanner Arbeid
werkten. Voor studenten van
de opleidingen Rechten, Perso
neelsmanagement en ICT,
leverde het project een afstu
deeropdracht op.
De Routeplanner Arbeid is
het belangrijkste product dat
uit het project – waarvan
Scholing projectleider was – is
voortgekomen. De Hanzehoge
school Groningen presenteerde
deze 23 februari en droeg het
over aan LTO Noord en Agri
Connect. Dit is een onderne
mersplatform dat agrarische
kennisnetwerken zoals
Varkensnet, Melkveeacademie
en Pootaardappelacademie
met elkaar verbindt. Hiermee is
er een link naar cursus en
opleidingen.

Baat
De landbouworganisatie is
blij met het resultaat. “Het is
een mooi voorbeeld van hoe je
een thema in de agrarische
sector oppakt en heel effectief
tot bruikbare producten komt”,
vindt Harry de Coo van LTO
Noord. “Het is ook een mooi
voorbeeld van samenwerking
tussen onderwijs en bedrijfsle
ven. Die afstand is soms nog
erg groot, maar ze kunnen veel
voor elkaar betekenen. Beide
hebben er baat bij.”
“We hebben ons netwerk ter
beschikking gesteld”, vervolgt
hij. “We hebben studenten
geholpen en zij ons.” In zijn
geval was dat specifiek bij het
enquêteren van deelnemers
aan de Pootaardappelacade
mie. Studenten brachten vra
gen in kaart die de pootaardap
pelondernemers hadden over
de invulling van arbeid op hun
bedrijf.
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Gebruiken
De Routeplanner Arbeid kun
je zien als een boekenkast die
continu gevuld wordt volgens
De Coo. Het doet denken aan
landbouwvoorlichting in een
nieuw, virtueel jasje. Met infor
matie over sollicitatieaanpak,
cao-zaken en ontslagprocedu
res. “Dit project was nog maar
een begin”, denkt Peter Baltus,
projectleider vanuit LTO Noord.
“Ik begeleid nu opnieuw twee
studenten van de Hanzehoge
school, maar ook voor studen
ten van groene hogescholen of
aoc’s zijn er mogelijkheden. De
resultaten van het werk van de
studenten worden gebruikt.
Bovendien kun je de informatie
over arbeidszaken goed gebrui
ken als onderwijsmateriaal.”
(tvdb) ]
U vindt de Routeplanner Arbeid
op http://agriconnect.nl/
thema/routeplanner-arbeid.

